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90 nya vindkraftverk i kommunen? 
 

 
 

Fotomontage: Vindkraftverk totalhöjd 220 m, Nås Kyr ka 32 m. 
 

Tänk på att Din och Dina barns framtid och livskval itet hotas just 
nu i Din närmiljö. 
 
Vi är en arbetsgrupp "Borta med vinden" som anser att politiker, olika myndigheter och vindkraftsexploatörer 
måste lugna ner tempot och reflektera lite över hur den storskaliga utbyggnaden av vindkraften drabbar allt 
fler människors vardag, fritid och naturmiljön, inte minst på landsbygden. 
 
Om inte detta sker kommer stora motsättningar att uppkomma mellan olika grupper och intressen i samhället, 
som för lång framtid kan drabba inte bara en kommun utan hela Sverige som nation. 
 
Det håller inte att komma med ett par huvudargument "att en utbyggnad skapar arbetstillfällen" eller "att vi 
måste klara klimatomställningen och bygga förnybar vindenergi " om man inte samtidigt på allvar beaktar 
medborgarnas oro för hur denna storskaliga exploatering påverkar livsmiljön och ekonomin i samhället. 
 

1.  Omfattning 
 
Bergviks Skog AB med Stora Enso som huvudägare planerar en vindkraftutbyggnad i Nås, 
Järna och Äppelbo Finnmark samt i övriga delar av södra Nås socken på 24 delområden, 
sammantaget ett 81 kvadratkilometer stort område.  
 
Detta motsvarar en yta lika stor som: 
 

� 13 500 fotbollsplaner eller 
� 80 000 villatomter eller  
� en drygt 250 m brett vägområde från kommunen ner till Stockholm. 



2(13) 
I stora delar av Din hembygd planerar Bergvik Skog låta bygga ca 90 st 220 m höga 
vindkraftverk .  
Vilka  politiker i Vansbro vill stoppa detta med et t veto? 
 

 

 
Utdrag ur Bergvik Skogs (konsulten Triventus) samrådsunderlag 

 
Ytan är jämförbar med den landyta som den statliga Energimyndigheten anvisat som 
riksintresse för vindkraft för landområden i hela Värmlands län eller 13 gånger större än anvisad 
yta i Stockholms län. 
 
Var Du än befinner Dig inom öppna områden, på sjöar, vägar och på höjder kommer Du att 
uppleva en av människan åstadkommen rörlig horisont med vindsnurror. Detta kommer att 
påverka även våra grannkommuner, Ludvika och Gagnef. 
 
I Vansbro kommun uppgår den totala elproduktionen t ill ca 235 GWh   (=235 miljoner kWh), 
varav de 26 vindkraftverken svarar för ca 140 GWh och de 8 vattenkraftverken för ca 95 GWh. 
(Då är alla vindkraftverken på Sikomhöjden/ Köjkeberget, varav 2 inom Ludvikas mark, samt 
Korpfjället inräknade.) 
Energiproduktionen från trädbränslen uppgår till ca 110 GWh. 
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Uppskattad förbrukning av el i Vansbro kommun är ca  104 GWh enligt kommunens energi- 
och miljöplan 2010-2020. 
Således är självförsörjningsgraden av el väl tillgodosedd inom kommunens gränser även om 
man skulle räkna bort de få vindkraftverk som är belägna direkt utanför gränsen på Ludvikas 
och Malungs mark.  
 
Vi vill att ni reflekterar över om det är rimligt a tt Vansbro kommun skall påta sig ett så 
oproportionerligt stort ansvar för energiomställnin gen i Sverige genom denna påtagliga 
förändring av landskapet, som Bergviks Skogs planer ade vindkraftutbyggnad av 
ytterligare ca 900 GWh/år med 90 nya vindkraftverk innebär? 
 
Vilka politiker reflekterar över detta? Hur i så fa ll? 
Vilka politiker är beredda att upplåta stora naturo mråden i sin egen kommun och falla för 
lockelsen att miljardinvestering på sikt kommer til l gagn för kommunen? 
Vart tar pengarna vägen? Politikerna bör öppet kunn a redovisa fakta om detta och 
dessutom ange vilka som i slutänden betalar för mil jardinvesteringen. 
 
 

2. Kommunens Översiktsplan anger vindkraftsförbud d är Bergvik 
vill bygga. 

 
I Sverige finns sedan år 2004 mark- och vattenområden som av Energimyndigheten är angivna 
som riksintresse för vindbruk. 
 
Kommunfullmäktige har så sent som i oktober 2011 antagit en ny översiktplan för kommunen, 
som beskriver kommunens viljeinriktning för markanvändning med olika skyddsintressen. 
 
Denna plan baseras på inventeringar och på utredningar, där kommunen även nyttjat och 
betalat utomstående sakkunniga för hjälp med planen. Vi vet inte hur mycket det kostat. 
 
Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på markanvändningen. I Översiktplanen finns 
inlagt riksintresseområde för friluftsliv och naturvård, naturreservat samt områden med 
utpekade kulturmiljöer mm. 
 
Vansbro kommun har i sin plan även tillgodosett riksintresset för vindkraft på 
Röbergsfjällsområdet, där det redan finns uppfört ca 14 vindkraftverk, varav 6 verk omedelbart 
söder därom på Sikomhöjden/Köjkeberget.  
 
Utanför riksintresseområdet för vindkraft anges VIN DKRAFTSFÖRBUD i översiktsplanen.  
 
Bergvik Skog planerar lägga mer än 90% av vindkraftsområden just i de områden, där 
VINDKRAFTFÖRBUDET anges och hela riksintresseområdet för friluftsliv berörs.  
 
Vilka politiker kommer att hålla fast vid Ö- planen  och vilka vill riva upp den och öppna 
för Bergviks vindkraftsplaner, där planen idag ange r VINDKRAFTSFÖRBUD?  
Vad är det som gör att naturvärdena efter drygt ett  halvår plötsligt skulle ha blivit mindre 
värda? 
Finns det politiker som således är beredda att unde rkänna sitt eget beslut som är fattat i 
kommunfullmäktige?  
Skall kommunens medborgare få betala två gånger för  Ö-planen? 
Vilka sakkunniga kommer politikerna att beställa ar betet av om Ö-planen skall göras om? 
Eller har politikerna egen kompetens att bedöma nat urvärdena? 
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3.  Hälsorisker och säkerhet 
 
Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, 
hjärtkärlsjukdom har rapporterats som ett ”wind turbine syndrome” i USA och har lett till krav om 
skyddsavstånd på minst 2 km. Australien har redan anammat hälsoeffekter från stora 
vindkraftverk och har ett skyddsavstånd på 2 km. Frankrike har 1,5 km. 
I Sverige vill vissa myndigheter inte riktigt medge detta ännu även om man inte är helt tydlig när 
det gäller lågfrevent buller från stora verk 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Vindkraft/ 
 
 
Vindkraftverken som är byggda/uppställda i kallt och isigt klimat utsätter besökande människor, 
drift-, service-, räddningstjänstens och underhållspersonal samt förbipasserande för 
skaderisker, olägenheter, hälso- och säkerhetsrisker.  Det är svårt att med ögat upptäcka 
förekomst av is under vissa väderbetingelser på hög höjd på vindkraftverkens rotorblad, vars 
yta är betydande. 
 
Iskast, fallande isklumpar och ispåbyggnad, brand, blixtnedslag, vibrationer med utmattnigsbrott 
som följd innebär säkerhetsrisker, som är svåra att ha uppsikt över. 
 
En sammanställning upprättad av Caithness Windfarm Information Forum,  
www.caithnesswindfarms.co.uk,  
 
över vindkraftverkolyckor fram till juni i år visar att antalet rapporterade olyckor uppgår  
till 1258 st. 
Av dessa har 94 fall slutat med dödlig utgång, 107 med personskada, 244 med rotorbladhaveri, 
190 bränder, 129 strukturella fel, 34 iskast, 103 skador under transport och 247 diverse 
skadetyper. Då är inte skador på natur och djurliv inräknade.  
För den vetgirige hänvisas till CWIF;s hemsida enligt ovan. 
 

 
Bild på havererat vindkraftverk orsakat av brand. http://www.warmwell.com/gearoil.html 

 
Det kan av myndigheter komma krav på avspärrning av vägar och instängsling av vindkraftverk 
kring dessa, för att uppfylla normal personsäkerhet i framtiden. 
 
Detta skulle då kunna beröra tillgängligheten till mycket stora avspärrade ytor i naturen. Vi 
bedömer att ett eventuellt tillstånd från Länsstyrelsen kommer att innehålla villkor på minst  
500 m säkerhetsavstånd från de 220 m höga vindkraftverken. 
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4.  Ekonomiska risker. 
 
Bergvik Skog lockar kommunen och allmänheten med arbetstillfällen och bygdepeng, men 
ingen information redovisas i samråd om de ekonomiska riskerna som är förknippade med 
vindkraftsetableringen. 
 
Arbetstillfällen. 
 
Det är sannolikt att intäkterna för viss servicenäring i kommunen kan komma att öka i 
byggfasen av ett storskaligt vindkraftprojekt. En betydande del av produktionskostnaderna 
utgörs dock av tillverkning av själva vindkraftverken,  
ca 65-70 % och den tillverkningen sker utanför Sverige. 
 
Anslutning av elen från vindkraftverken med en nätstation till stamnätet sker inte heller i 
kommunen och kan vara ca 25 % av hela investeringskostnaden. 
 
Byggande av vägar och fundament i stor skala kommer sannolikt även att utföras i huvudsak av 
entreprenörer och med arbetskraft, som inte finns i kommunen. 
 
Även själva fasen med resning av torn och installation av maskinhus och rotorblad sker med 
specialiserad arbetskraft som inte finns i kommunen. 
 
I driftfasen minskar behovet av personal betydligt, där tillsynen av en vindpark på 90 verk 
bedöms kunna skötas av ca 15 personer(osäker siffra). Det är inte sannolikt att en majoritet av 
dessa personer står att finna i den egna kommunen. 
 
 
Risker för konkurser eller oklara ansvarsförhållanden 
 
Kostnaden för drift och underhåll samt avveckling av uttjänta vindkraftverk kan i framtiden bli 
betydande. Demontering av vindkraftverk och eller målningsbehandling av stora ytor på hög 
höjd kan komma att krävas för att förhindra rostangrepp på vindkraftverkens torn. 
Korrosionsangrepp ökar risken för utmattningsbrott. Brister i underhåll ökar risken för kollaps i 
torn och dess bultinfästningar i bottenfundamentet samt i maskinhus och rotorblad.  
 
Vem är beredd att påta sig underhålls- och avveckli ngskostnaderna om vindkraftbolaget, 
som driver en anläggning, går i konkurs? 
 
Erfarenheterna från USA är inte upplyftande, där ca 17 000 vindkraftverk installerades i 
Kalifornien  i raketfart på 1980-talet efter oljekrisen. Många uttjänta vindkraftverk står nu 
fortfarande kvar overksamma och rostar i naturen. 
 
I den engelska tidningen Daily Mail från 19 mars i år anges att 14 000 vindkraftsturbiner är 
tagna ur drift och att det finns 38 000 turbiner i drift i USA. 
I Kalifornien uppges att 4 500 har tagits ur drift, varav ca 500 fortfarande står kvar.  
 
Vindkraftutbyggnaden är dels beroende av el-certifikat, ett subventionerat system, dels av att 
elpriserna är höga för att trygga en utbyggnad, drift, underhåll och avveckling. 
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Bild på övergivna vindkraftverk på Hawaii. Ur Daily Mail 2012-03-19. 

 
Med nuvarande el-överskott i Sverige och i våra Nordiska grannländer sjunker elpriserna. Med 
en fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften kan elpriset sjunka ytterligare och även priset på el-
certifikaten, som hjälper till att finansiera utbyggnaden av förnyelsebar energi. 
I dagsläget får elproducenten ut ca 30 öre per kWh för levererad el och en leverantör av 
vindkraftsel får genom el-certifikaten i tillägg ut ca 15 öre per kWh, dvs totalt ca 45 öre per kWh. 
Kostnaden för att bygga och driva ett vindkraftverk är i storleksordningen 65 öre per kWh. 
Detta blir en förlust på ca 20 öre per kWh. 
 
Banker börjar bli restriktiva att låna ut pengar till nya vindkraftprojekt och Svensk 
Vindkraftsförening önskar att regeringen skjuter till mer pengar till vindkraftproducenterna. 
 
Redan efter 25 år planeras miljardinvesteringen i de 220 m höga vindkraftverken att tas ner, då 
man inte kan garantera en längre drifttid. Kvar lämnas en kraftigt påverkad natur med en 
sönderskuren terräng, stora betongfundament och kapade kablar i marken. 
Tänk på om ni betraktar detta som slit och släng, r esursslöseri, nerskräpning eller ej!  
 
Den ekonomiska säkerhet som sökanden i utfärdade tillstånd för vindkraft åläggs ställa, genom 
garantier från bank, kreditinstitut eller genom pantförskrivning, för att demontera torn, 
maskinhus och rotorblad, riva fundament och återställa platser är ca 300 000 kr per verk. I vissa 
tillstånd behöver bara en fjärdedel av beloppet säkerställas innan byggstart. 
Ett belopp på 300 000 kr räcker inte till för att avlägsna mer än ca 10 % av fundamentet, där 
vindkraftverket stått.  
Man får alltså utgå ifrån att betongfundamenten med en volym vardera på minst ca 600 m3 
kommer att bli kvar i terrängen med uppstickande och med tiden rostiga bultinfästningar. Även i 
marken liggande kablar kommer att ligga kvar. 
 
Om bankgarantin inte räcker vem sitter då med ”svar tepetter” att återställa i naturen? 
Vem får betala för miljöskulden, är det kommunen el ler staten eller vem? 
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Vilka av våra kommunpolitiker är säkra på och kan s vara på och garantera vem som få ta 
de kostnader, som inte täcks av bankgarantier och å tervunnet material vid en konkurs?  
Vilka är osäkra? 
 
Som vi alla känner till har många kommuner och staten drabbats att höga kostnader för att 
omhänderta övergivna industriskelett och i marken lämnade föroreningar. Riskerar vi att den 
snabba utbyggnaden av vindkraften kan förorsaka samma visa igen, där människor och natur 
drabbas? 
 
Markförsäljningar, försäljningar av vindkraftverk även till utländska ägare kan komma att 
komplicera bilden för var ansvaret hamnar under ett vindkraftsverks livslängd. 
Även Stora företag kan avregistreras och upphöra att existera. 
 
Har en liten kommun resurser och tid att driva dyra  juridiska processer mot en 
vindkraftsindustri och en markägare, som inte har k unskap, resurser eller intresse av att 
lösa miljöskulden med i naturen kvarstående uttjänt a vindkraftverk? 
 
Vilka av våra kommunpolitiker är säkra på och kan s vara på och garantera att en konkurs 
inte kommer att kosta kommunens skattebetalare peng ar eller att det går ut över 
försämrad service eller ännu mer förstörd natur?  
Vilka är osäkra? 
 

5. Påverkan på friluftsliv, natur- och kulturvärden  
 
Friluftsliv, jakt och fiske 
 
Citerat ur översiktsplanen: 
"Inom Vansbro kommun ger naturen en mångfald av möjligheter till olika friluftsaktiviteter. Det betyder 
mycket för invånarnas livskvalitet och för kommunens attraktivitet. Inom korta gångavstånd finns god 
tillgång till skog, öppen mark och vackra sjöar. Det finns gott om iordningställda vandringsleder, 
skidspår, badplatser m.m. för ett aktivt friluftsliv" 
 
Det rörliga friluftslivet med skogsluffning, jakt och fiske kommer att begränsas av riskzoner, 
buller, skuggreflexer och det estetiska intrycket av landskapsbilden och upplevelsen av natur 
kommer att påverkas i stort sett var du än befinner dig på en öppen plats inom området. Det 
finns attityd-undersökningar från Härjedalen, där man kartlagt människors attityder till vindkraft i 
naturen. En betydande majoritet upplever synen av vindkraftverk som störande speciellt de 
grupper som under en längre tid vistas i naturen. 
Det finns i hela området många fina fiskesjöar, tjärnar och bäckar med en god fiskfauna, 
inkluderat självproducerande bestånd av ädelfisk, som riskerar påverkas negativt av en 
storskalig etablering bl.a genom ändrade eller störda tillflöden till sjöarna. 
Redan i dagsläget förtas upplevelsen av att fiska på Flaten och Rösjön av befintliga 
vindkraftverk, då störande ljud från verken når ut över sjöarna. 
 
Ni eller era bekanta som idkar friluftsliv, jakt oc h fiske inom berörda områden 
rekommenderas ta kontakt med politiker och deklarer a er ståndpunkt. 
 
Naturvärden 
 
Citerat ur översiktsplanen: 
”En av kommunens största tillgångar är den rika och varierande naturen” 
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Redan nu har ett storskaligt skogsbruk tagit bort de gamla, överåriga skogar i kommunen som 
den i Nås boende entomologen Bengt Ehnström följt under sextio år. Några nyckelbiotoper har 
sparats genom Bergvik AB:s försorg. Några naturreservat har även inrättats i kommunen. Detta 
räcker ej på långt till att fylla upp de planer på att 17% av våra produktiva skogsarealer skall 
sättas av som skyddade för framtiden, enl. de löften som vår förra miljöminister lovade på FN-
konferensen i Nagoya för några år sedan. Väl märk de arealer, med bl.a. myrmarker och olika 
impediment, som bolagen har sparat och räknat in i deras avsättningar har ej speciellt stort 
värde för den biologiska mångfalden. Det är mer den traditionella produktionsmarken som bär 
upp den biologiska mångfalden i kommunen, speciellt om det finns större volymer med död ved 
i bestånden. Det finns mer arter i de döda träden än i de levande träden.  
 
I de områden som planerats för vindkraftsparker i kommunen finns många bergstoppar där 
gammelskog har bevarats i många hundra år på grund av topografin som fram till våra dagar 
räknades som tekniska impediment. Dessa skogar är av högsta värde att bevara genom att de 
representerar de få områden som man kallar för kontinuitetsskog. I dessa bestånd har 
trädslagsblandning och en variation av trädåldrar bevarats fram till våra dagar. Tallar som har 
en ålder på 200 – 300 år är ej sällsynta. Gamla aspar står på flera ställen kvar i sluttningarna. 
Flera av de berg som planerats för vindkraften har just denna kontinuitetsskog på dess 
bergstoppar.  
Detta gäller bl.a. Knästens västsluttning, St. Flen och flera bergstoppar väster om Finnjällsen.  
En noggrann inventering av andra bergstoppar som har denna skogstyp måste utföras med det 
snaraste i området. Ej enbart betongfundament utan all väg- och ledningsdragning kommer att 
föröda dessa biotoper. Skogsstyrelsen bedriver en inventering av våra kvarvarande 
kontinuitetsskogar just nu. Vi har redan förlorat en mängd med för naturvården värdefulla 
skogsbestånd under de senaste decennierna i kommunen, detta kan ej fortsätta utan att vi med 
skam inför de kommande generationerna kommer att lämna efter oss ett utarmat landskap. 
Löftet att vi i framtiden skall kunna rekonstruera naturskogar är inget annat än en lögn. Det 
skulle ta c:a 300 år att skapa ett intressant skogsbestånd men arterna som ingår i denna miljö 
kommer knappast att finnas kvar i landskapet. 
 

 
Gammelskogens skönhet. Foto Siv Samuelsson 

 
Det finns en hel del information över hur fåglar dödas av rotorbladen. Speciellt drabbar detta 
stora fåglar med en relativt långsam flykt.  Detta gäller främst rovfåglar och fåglar som gäss och 
tranor.  Inom området finns flera rovfågelhäckningar. Pilgrimsfalken häckar i ett stup till ett av 
bergen som planerats in för vindkraften. Kungsörnen är under expansion i området och örnar är 
kända för att slås ihjäl av rotorbladen. Fiskgjuse, tjäder, orre, stor- och smålom finns flerstädes 
inom området. Insekter söker sig gärna upp till bergstoppar och eventuellt attraheras de även 
av anläggningarna. Detta medför att fladdermöss även besöker dessa anläggningar och de 
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dödas av det undertryck som uppkommer omkring vindkraftverkens rotoryta. Fladdermöss är 
fredade i hela EU-området och skulle man hårdra detta skulle ingen vindkraftsetablering bli 
tillåten i bergstrakter i landet. 
 
Arealen av tillfartsvägar till anläggningarna samt arealer för olika ledningar kommer att öka. 
Visserligen lovar man att utnyttja befintliga skogsbilvägar men dessa når ej upp i 
bergsluttningarna. Vägbreddning av befintliga vägar behövs för de mycket långa byggnadsdelar 
som behövs till anläggningarna. Mycket stora arealer i kommunen kommer att omvandlas till ur 
naturvårdssynpunkt sterila produktionsområden som kan liknas vid industrianläggningar.  Hur 
skall en framtida turistetablering kunna svälja ett sådant landskap. Många ur floristisk synpunkt 
intressanta lokaler finns i dalgångarna och hotas skadas för all framtid av främst vägdragningar. 
Kartläggning erfordras. De gamla träden med sina lavar, mossor och trädsvampar på 
bergstopparna kommer att försvinna av den allvarliga fragmentering som sker av 
byggnationerna. 
 
Ur humanekologisk synpunkt kommer de bosatta människorna att drabbas av störningar av ljud 
och skuggor främst på Finnmarkerna. Den tätort som drabbas mest är Nås socken. Förutom 
alla som bor i Nås finnmark och Lindesnäs kommer tätortens horisont att totalt förändras. 
Många tycker om den vackra vy som möter folk då de åker från Järna in i de nordligaste byarna 
i Nås och ser St. Flens vulkanliknande topp samt Svansberget, Klacken, Havskinsberget som 
en fond söder om den breda jordbruksbygden samt Bysjöns breda dalgång ytterligare söderut. 
Andra berömda utblickar är utsikten från Närsens by ut över den örika sjön mot Kaisberget, se 
foto på sidan 12. 
Nås sockens högsta berg är Knästen med en fantastisk utblick ner över det berg- och sjörika 
landskapet och med utsikt långt utanför sockengränsen. Detta berg har i generationer varit ett 
utflyktsmål för bygdens skolklasser. 
Många är fascinerade av utblickarna längs väg 26 mellan Eldforsen och ner mot Laxtjärn, som 
bjuder på ett mäktigt skogs- och sjölandskap när man passerar höjdpunkterna. 
Utblicken från Kroktorps hembygdsgård mot sjön Örsen, Uttertjärnsberget, Rånkberget och 
Björndalsberget kommer att förändras. 
Detta är några exempel på synnerligt allvarliga ingrepp i människans naturupplevelse och 
själsliga välbefinnande i den större skalan. Listan kan göras lång. 
 
Ingen ny vindkraft får enligt vår uppfattning etableras inom områden som nu är föremål för 
Bergviks exploateringsförslag. 
Om projektet trots vår inrådan skulle gå vidare inom området är det viktigt är att alla 
naturvårdsinventeringar görs av kompetent och helt oberoende personer utan några 
lojalitetsanknytningar till de inblandade bolagen. Dessa skall ta kontakt med kunniga personer 
på bygden i sitt arbete. Sakkunniga bör utses av Länsstyrelsen och bekostas av sökanden. 
 
 
Kulturvärden 
 
Citerat ur översiktsplanen: 
”Kulturmiljön ska betraktas som en tillgång som ska vårdas och hävdas. 
Vår strävan/vision är därför att kunna lämna över dessa kulturmiljöer till nästa generation 
kommuninnevånare i oförändrat eller i förhoppningsvis bättre skick än vi tog emot dem.  
Att bevara miljöer som är karakteristiska för bygden är också ett sätt att profilera kommunen inför 
framtiden.” 
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Finnmarkens oersättliga kulturhistoria 
 

 
En spillra från Finnmarken. Foto Johan Steffansson 

 
Vårt skogsfinska kulturarv härrör från slutet av 1500-talet, då delar av Mellansverige koloniserades av 
svedjebrukande skogsfinnar, främst från Savolax. 
 
Ett av de unika kärnområdena är Finnmarksområdet i Vansbro Kommun. 
Vidare är den skogsfinska kulturen och dess historia en del av de nationella minoriteterna som bör åtnjuta 
särskilt skydd . Därför är det viktigt att inventera synliggöra, bevara och levandegöra den skogsfinska 
kultur- och naturmiljön. 
 
Just nu pågår ett LONA-projekt, ”Finnmarkens Miljö & Kulturarv”, som bedrivs av Finnmarkens 
hembygdsförening/Kroktorp och där Vansbro kommun står som projektägare. 
Arbetet är att kartlägga hela den sammantagna miljön av lämningar efter finnbosättningar, inom Nås, 
Järna och Äppelbo finnmark.   
 
Mer om projektet och om vårt skogsfinska kulturarvs historia kan Du läsa här 
www.hembygd.se/finnmarken 
 
För närvarande arbetar man med att ta fram en gedigen översiktskarta, som kommer att åskådliggöra 
finnmarkens alla skatter, så som natur- och kulturmiljöer, friluftsliv, besöksmål och evenemang. 
 
Området som berörs innefattar ett stort antal kulturmiljöer efter finnbosättningar och fäbodar, men även 
skvaltkvarnar, sågverk, gruvor, gravar m.m. 
Skogsfinnarnas sätt att bruka jorden har samtidigt bidragit till naturmiljöer med en rik biologisk 
mångfald. 
 
Dessa miljöer kan aldrig återskapas utan endast förstöras. 
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6. Naturturism och utveckling av befintligt närings liv i 
kommunen . 
 
Citerat ur översiktsplanen: 
"Turism är en näring som har stora utvecklingsmöjligheter i Vansbro kommun. Kommunens natur- och 
kulturvärden är attraktioner som kan nyttjas mer för sysselsättning och utveckling. Speciellt bör 
fritidsfisket nämnas". 
 
”En av kommunens största tillgångar är den rika och varierande naturen” 
 
”Kommunens mål: -stödja utvecklingen av naturturism.” 
 
Turism och upplevelsebaserade näringar växer i Sverige idag. Framtiden för skogslän och 
glesbygd kommer att ligga i turism och upplevelsebaserade näringar, där har Vår Finnmark en 
viktig plats att fylla, eftersom just finnmarksturismen är en framtidsbransch. 
 
Ludvika kommun har satt stopp för vindkraft utmed hela Vansbros södra kommungräns, där 
hänsyn tagits till riksintresset för friluftsliv och turismnäringen, som bedömt att en etablering 
kunde skada deras viktiga och växande verksamhet. Stillhet, ro och rekreation var viktiga 
budskap, likaså en ”orörd” vildmark. Detta område hänger direkt ihop med riksintresseområdet 
för friluftsliv på Vansbro kommuns sida. 
 
Vår Finnmark har alltid varit en levande bygd, där man lyft fram kulturarrangemang av olika 
karaktärer. Sedan några år tillbaka finns ett flertal företag och föreningar som tillsammans, i ett 
gränsöverskridande projekt, arbetar för att utveckla den skogsfinska besöksnäringen. 
 
Mer om detta projekt kan Du läsa på www.finnskogarna.com 
 
Naturturismen förväntas drabbas negativt om området exploateras med den utbyggnad av 
vindkraftverk, som Bergvik Skog planerar. Dalarna kan som attraktivt turistområde drabbas av 
minskade arbetstillfällen. Detta drabbar som regel lokalt förankrade personer som betalar skatt i 
kommunen. 
 
Vi bedömer att kommunens politiker bör prioritera att stötta näringslivet i kommunen, framför att 
välkomna en storskalig vindkraftexploatering. 
 
Det lokala näringslivet ger över tid långt mer skatteintäkter till kommunen än vad en tillfällig 
byggboom med vindkraft skulle ge. 
 
Det finns många bra företag i kommunen med utvecklingspotential inom jord- o skogsbruk, 
träförädling, mekanisk industri och ett flertal serviceanläggningar, där turism ingår. 
 
Kommunen bör arbeta på lokal och regional nivå för att erhålla goda kommunikationer med bra 
underhåll av vägnätet och järnväg samt för ett förstärkt datanät till de olika kommundelarna. 
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Det är en provokation av stora mått att förstöra ut blickarna från öppna 
platser inom hela finnmarksbygden och övriga berörd a sockenområden!  
 
Vilka politiker är beredda att ersätta detta landsk ap med ett storskaligt 
vindkraftsindustrilandskap? 
 

 
Utsikt från byn Närsen ut över den örika sjön mot Kaisberget, Foto från Jimmy Gustavsson, Nås 

 
 
7.  Vansbro kommuns attraktionskraft som bostads- o ch 

vistelseort. 
 
De fast boende nära vindkraftverken riskerar drabbas värst. Förutom förlorade skönhetsvärden 
och natur även av skadligt lågfrekvent buller, störande blixtljus och skuggningseffekter. 
 
En mångfald personer kan vittna om hur storskalig vindkraft gjort betydande ingrepp i deras 
livsmiljö både i Sverige och utomlands. 
 
Vissa av kommunens skattebetalare har sitt arbete på annan ort och pendlar hem på dagarna 
eller på helger. Det finns även många skrivna utanför kommunen, som ofta  tillbringar helger i 
sina fritidshus i den fina miljön som kommunen kan erbjuda idag.  
 
Vi bedömer att man måste se på risken att attraktionskraften av att vara bosatt i och under 
fritiden vistas i Vansbro kommuns drabbade delar och närliggande delar i andra kommuner kan 
påverkas negativt vid en storskalig vindkraftsutbyggnad. 
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8.  Engagera Dig och sätt Dig in i frågan om vindkr aften i bygden. 
 
Vi vet att flera sakägare, fast boende och fritidsboende inom berört område, fastighetsägare, 
socken- o bygdeföreningar, jaktlag, föreningar för naturvård med flera förbereder sig för att 
agera. 
Det hänger nu på oss alla medborgare i kommunen och med anknytning till kommunen, som vill 
bevara och utveckla området i harmoni med naturen, att börja sätta sig noga in i vad en 
storskalig vindkraftsetablering skulle kunna innebära. Enligt tidningsuppgifter kommer en 
översyn (=ändring) av Översiktplanen att tas upp vid kommunstyrelsemöte redan den 28 
augusti.  
Det krävs att flera börjar agera mot en ändring av Översiktplanen redan nu i sommar för 
att försöka förmå politikerna att besinna sig. 
 
Notera att pengarna för miljardinvesteringen inte stannar i Vansbro kommun, utan det är bara 
bråkdelar. Utomstående exploatörer utnyttjar kommunens resurser och lämnar förödelse i 
landskapet?  Alla investeringar är med andra ord inte av godo för kommunen!  
 
Detta brukar i många sammanhang benämnas ”ren o skär kolonialism”! 
 
Svälj inte lättsinniga argument som "att vindkraften ger arbetstillfällen i kommunen" och "att 
vindkraften måste vi ha för att klara klimathotet" etc. 
 
Vindkraft kan vara ett komplement till andra kraftkällor i ett land, men vi måste även inse 
vindkraftens olägenheter och begränsningar och analysera dessa omsorgsfullt.  
 
Några av kommunens företrädare föregriper i sina uttalande och i samråd med exploatören en 
sådan analys, och utan ens att ha inväntat kommuninnevånarnas synpunkter på samrådet  
18 juni.  
Detta är inte som påstås att man visar respekt för medborgare utan snarare förakt! 
 
Synpunkter på samråd skall ges in till Bergvik Skog senast 13 augusti.  
 
Kontakta de lokala politiker du har förtroende för och kräv att de står fast vid 
Översiktsplanen och säger nej till Bergvik Skogs  g igantiska Vindkraftsindustriområden! 
 
Informera dig om hotet mot kommunen, se t.ex.  http://www.bortamedvinden.info där 
information och länkar kommer att finnas. 
 
Du kan komma i kontakt med arbetsgruppen "Borta Med Vinden" genom: 
 
Alexandra Berg Kulturhistoria/Finnmarken 0281-210 21, 073-811 97 27 
Bengt Ehnström Naturfrågor   0281-30 148 
Gunnar Lindholm Övriga frågor  0281-109 81, 070-371 09 81 
 
 
Sammanställning daterad 2012-07-09 
 
 
Arbetsgruppen "Borta med vinden" 


