
 

 

 

Samrådssynpunkter med anledning av vindkraftsprojekt 

Kajsberget,  2012-08-11.  

Mottagare: Bergvik Skog/Triventus, Vansbro kommun och Länsstyrelsen i Dalarna 

 

Närsen är den största orten på Nås västra Finnmark. Byn befinner sig i mitten av det 

projekterade vindkraftsprojektet. Närsens Bystugeförening är den största föreningen i trakten 

och större delen av de som bor eller har anknytning till byn är medlemmar i föreningen. Vid 

extra föreningsstämma den 11 augusti 2012 beslutades att föreningen starkt motsätter 

sig planerna på att etablera den aktuella vindkraftparken. Fördelar i form av skapade 

arbetstillfällen och investeringar i bygden har beaktats. Stämman slår dock fast att potentiella 

vinster i projektet inte står i proportion till de enorma och oåterkalleliga förluster som uppstår 

i form av försämrad miljö, landskapsbild och livskvalitet för djur och människor. De 

huvudsakliga skälen är försämrad landskapsbild, ljud- och ljusföroreningar och 

inskränkningar i möjligheten att röra sig fritt på stora delar av Nås finnmark.  

Med denna skrivelse vill vi: 

 Uppmana Vansbro kommun att ta tydlig ställning mot projektet genom att 

utnyttja sitt veto och säga nej till vindkraftexploateringen.  I god demokratisk 

ordning bör de som är närmast berörda ha en betydande röst. Vi vädjar 

samtidigt till kommunen att redan nu påpeka för Bergvik Skog att planerade 

vindkraftsparker strider mot Översiktsplanen och att någon revidering av denna 

inte kommer att ske under innevarande mandatperiod. 

 

 Vädja till Bergvik Skog att omedelbart avbryta projektet Kajsberget i enighet 

med ortbefolkningens vilja. 

 

 Yrka att Länsstyrelsen med stöd av nedanstående:  

o Underkänner Bergvik Skogs samrådsförfarande.  

o Avslår Bergvik Skogs eventuella ansökan 

 

o Avvisar en eventuell kommande ändring från kommunen av 

översiktplanen inom innevarande mandatperiod 
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Motivering 

Finnmarken har en unik kulturhistoria och landskapsbild. Många av de som fortfarande idag 

bor och vistas i dessa områden härstammar från de finnar som bosatte sig i trakten på 1600-

talet. Det finns en tillhörighetkänsla starkt kopplad till den gemensamma historien och 

naturens behagligt påträngande närvaro.  Livet i dessa trakter är kopplat till jakt, fiske, svamp- 

och bärplockning, skogspromenader, snöskoterturer etc. Ett liv där landskapet och naturen 

utgör grunden för existensen.  Den föreslagna vindkraftsparken kommer att tillintetgöra själva 

livsnerven på finnmarken. Det som blir kvar är ett vindkraftsindustrilandskap förenat med 

begräsningar i tillträde i skog och mark, ständiga ljudstörningar och blinkande varningsljus. 

Att stora delar av de projekterade områdena utgörs av utpekat Riksintresse för friluftsliv 

stärker bilden av orimligheten i den föreslagna landsskapsskövlingen.  

Föreningen medlemmar är mycket besvärade av förslaget och processen. Flera uppger oro för 

den egna hälsan genom problem som uppstår genom konstanta ljudstörningar, blinkande ljus 

och skuggeffekter. Den direkta faran med att vistas i närheten av verken tycks påtaglig sett till 

iskast och andra olägenheter från rotorbladen.  Dessa fenomen utgör en direkt livsfara för de 

som visas i dessa områden, från åtminstone oktober tom april. Men vad som kanske är än mer 

allvarligt är att det ger en oros och obehagskänsla när du rör dig i naturen eftersom du är 

medveten om den potentiella risken.  Det försvårar eller omöjliggör vistelse i stora områden 

vilken är en enorm inskränkning i rörelsefriheten och möjligheterna att bedriva skogsbruk på 

intilliggande fastigheter. Många är bekymrade just över inskränkningarna som 

vindkraftsparken skulle medföra i projektet i form av begränsat utrymme och ingrepp för jakt, 

fiske, skoteråkning och annat friluftsliv. I området finns populära vandringsleder och gamla 

upprustade kyrkstigar som används ofta av såväl ortsbor som tillresta turister.  

Vindkraftsparken kommer också sannolikt att påverka djur- och fågellivet. Exakt hur djur och 

fåglar i detta område påverkas av en storskalig vindkraftspark är oklart och bör utredas 

noggrant innan planerna på något sätt avancerar ytterligare.  Sannolikt är att det inte gynnande 

för de flesta arter med tanke på att rörelser, oljud och blinkande lampor typiskt sett skrämmer 

djur och fåglar. Dessutom är det ett vedertaget faktum att många fåglar möter sin död i 

kollisioner med rotorbladen.  Den risken enskilt torde vara skäl nog att avbryta projekteringen 

sett till att dessa lokaler har ett rikt fågelliv med bland annat kungsörnar, fiskgjuse och 

pilgrimsfalk med flera enligt nedan.  

Med stöd av miljöbalkens övergripande bestämmelser (1 kap. 1 §) anser vi att det inte finns 

förutsättningar för att ge tillstånd för projektet utan vida överträdelse. Att sätta upp 220 m 

höga vindkraftverk i känslig naturmiljö och förstöra livsbetingelser för djur och människor 

som vistas i området anser vi inte vara en hållbar utveckling av ett samhälle och dess 

energisystem.  

Vi bedömer att det är ett brott mot intentionerna i Europeiska landskapskonvensionen att 

bygga miljöförstörande vinkraftsparker inom detta område, som dessutom av staten är klassat 

som riksintresse för friluftsliv.  



Av EU domstolens praxis följer att etablering av vindkraft faller under 4 § 

Artskyddsförordningen. Det finns inom området ett flertal fridlysta arter av fåglar och 

däggdjur enligt Bilaga 1 till Artskyddsförordningen. Däribland kungsörn, pilgrimsfalk, 

fiskgjuse, storlom och smålom, samt fladdermöss, som riskerar att dö eller skadas av 

vindkraftverkens inverkan. Den stora areal som upptas av vindkraftsparken kommer också att 

inkräkta på viktiga habitat för många djur och fåglar.  

Etableringen av vindkraftverken strider mot kommunens Översiktsplan, som antogs så sent 

som i oktober 2011. Att från kommunens sida påbörja en ändring av denna för att öppna för 

vindkraftsexploatering är inte trovärdigt. Detta skulle vara ingripande på värdefulla natur- och 

kulturmiljöer samt riksintresset för friluftsliv. Detta skulle riskera att skapa en kraftig misstro 

eller förakt för beslutsfattarnas förmåga i kommunen.  

Utredning om sträckning av kraftledningar till stamnätsanslutning saknas i 

samrådsunderlaget. Ett samråd om vindkraftsparker bör enligt vår uppfattning inte ske 

separerat från samråd om kraftledningsgator genom landskapet. Den sammantagna 

miljöpåverkan måste belysas. 

 

Övrigt  

Närsens Bystugeförening tar bestämt tar avstånd från Bergvik Skogs sätt att kommunicera 

möjligheten till bygdepeng och andra s.k. kompenserande åtgärder. Föreningensmedlemmar 

upplever att informationen kan uppfattas som ett sätt att övertala och tysta ortsbefolkning och 

lokala föreningar genom diffusa utsagor om eventuella framtida ersättningar. Det är ett 

kränkande sätt att samråda med folk där vi upplever att vi förväntas sälja ut vår livsmiljö och 

hembygd. Samtidigt förväntas vi sitta tyst och tacksamt med mössan i hand och hoppas på 

framtida allmosor i form av bygdepeng eller andra lokala satsningar som överheten anser kan 

förväntas blidka ortsbefolkningen. Vi upplever det som ett mutliknande beteende, det är inte 

värdigt ett demokratiskt och utvecklat land som Sverige 2012. Förslag om bygdepeng och 

lokala satsningar på leder, skidspår, fiske, slogbodar etc. är initiativrikt men kan aldrig 

kompensera för en i grunden förstörd natur och landskapsbild.   

Föreningen är kritisk till hur samrådsförfarandet har skötts och medlemmarna känner sig inte 

delaktiga i processen utan snarare överkörda och förda bakom ljuset. Av det lilla vi fått se och 

ta del av hittills kan vi konstatera att samrådsunderlaget är undermåligt och ger en 

vilseledande och alltför ensidig bild av vindkraftens fördelar. Inga platsspecifika 

undersökningar är redovisade. Verkens placering och vägdragningar finns inte redovisade och 

inte heller för Bergvik Skog ofördelaktiga fotomontage. Oklart hur man kommer att kunna 

beträda och vistas i de berörda unika miljöerna 

Vindkraftsparken skulle som den beskrivs innebär en stor investering i Kommunen 

(4 200 000 000). Vi har mycket stor respekt för behovet av arbetstillfällen och skatteintäkter i 

kommunen och inser att en etablering av vindkraftsparken i någon mån påverkar intäkterna. 

Vi har dock inte sett några oberoende beräkningar av omfattningen på dessa positiva effekter 



och det är därför ommöjligt att bemöta på ett korrekt sätt. Vi kan dock konstatera att intäkter 

och arbetstillfällen på den ort man valt att bo på kan vara mycket värdefullt. I detta fall 

innebär dock åtgärden att attraktionskraften för boende i bygden helt försvinner och därmed 

nyttan med eventuella positiva effekter.  

Många medlemmar uppger att de inte är främmande till att framgent rikta skadestånd mot 

markägaren som upplåter mark för vindkraftsverk p.g.a. sänkta fastighetsvärden. Många tror 

sig vilja sälja sina fastigheter eftersom tystnaden, landskapsbilden och möjligheten att röra sig 

fritt i skog och mark försvinner för överskådlig framtid.  

Självklart har vi förståelse för att det behövs en stabil elproduktion och att omställningen till 

mer hållbara produktionssystem är oundviklig. Detta torde vara en långsiktigt och 

välanalyserad process som kräver avancerade avvägningar för att vi idag ska kunna känna 

ansvar och stolthet i vårt agerande inför kommande generationers miljö och levnadsvillkor.  

För oss är det ytterst tveksamt om storskaliga vindkraftsindustrilandskap i unika naturtyper är 

det långsiktiga och uthålliga svaret på energiförsörjningen. Vi anser att det inte är ansvarsfullt 

att oåterkalleligt rita om landskap och livsmiljöer för människor och djur på 10-tals 

kvadratkilometer.  Vem som kommer att driva vindkraftsparken är oklart. Klart är att Bergvik 

Skog med Stora Enso som huvudägare är ivriga att få etablera vindkraftparker på sina marker. 

Driften kommer sedan att säljas till högstbjudande. Sannolikt står multinationella 

energiföretag på kö för att bli ägare av produktionen och tillgängliggöra den subventionerade 

elproduktionen på en internationell marknad, där mycket av elen går på export.  Kontentan 

blir att miljön, landskapet, människor och djur i Dalarna får betala priset för aktieägarnas 

avkastning och en nyckfull energipolitik runt om i Europa.  

 

 

Emma Höglund, Ordförande Närsens Bystugeförening 
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