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Nås 2012-08-10 
 
 
 
Till  
 
Triventus Consulting AB, 
Att Torsten Persson, 
Box 33, 
311 21 Falkenberg 
torsten.persson@triventus.com 
 

Vansbro kommun, 
Kommunfullmäktige, 
Medborgarhuset, 
780 50 Vansbro 
vansbro.kommun@vansbro.se  

 
Länsstyrelsen, 
Alf Turesson 
Miljöenheten 
791 84 Falun 
Alf.Turesson@lansstyrelsen.se 
 
 
 
Bergviks planer på massiv utbyggnad av vindkraft i kommunen 
 
Vi som står bakom denna skrivelse är ägare till fastigheter i Sälsrisets fäbodar. 
De flesta av oss har en djup familjeanknytning till området. Det är våra förfäder 
som brutit marken, byggt stugorna och bedrivit fäbodskötsel. Det första 
skriftliga belägget för fäbodarna är 1664 och då var området sedan länge i bruk. 
Reguljär fäboddrift var sedan igång till slutet av 1960-talet och så sent som på 
1970-talet hölls får i området. Vi ser oss alltså som vårdare av ett arv som är 
större än oss själva och som våra barn och barnbarn kommer att föra vidare efter 
oss.  
 
Att vi valt att stanna i områdets beror på dess unika karaktär och historia. Där 
söker vi kontrasten till civilisationen, vi söker lugn, tystnad, rekreation och 
återhämtning. Några av oss är jägare. För oss är området unikt eftersom vi ofta 
lärt oss jaga av äldre släktingar. De har visat oss var de bästa älgpassen är och 
var haren bäst spåras. De flesta av oss plockar bär och svamp och söker oss då i 
vida områden runt stugorna, gärna till de myrar och berg våra föräldrar visat oss. 
Samma sak är det med övriga naturupplevelser så som möten med örn, 
pilgrimsfalk, sträckande och häckande tranor, sångsvan och gäss.  
 
Skulle Bergviks planer på en total exploatering med vindkraftverk realiseras 
kommer områdets karaktär att förändras i grunden. Gigantiska industriområden 
kommer att kringgärda fäbodarna. Kultur, natur och fornlämningar kommer att 
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förödas. Detta kommer för oss att innebära att alla de värden vi söker där uppe i 
bergen försvinner. Vårdandet av arvet riskerar att upphöra. Kan vi då sälja våra 
hus och fastigheter? Som fritidsbostäder kommer de att vara osäljbara. Att 
acceptera inlösen är för oss inget alternativ med tanke på hur våra förfäder blev 
behandlade av bolaget. 
 
Vi motsätter oss alltså å det kraftigaste Bergviks planer och förutsätter att 
kommunen lägger in sitt veto mot etableringen.  
 
  
 
Karin Sivertsson, Orsala 15:1 
Leif Lyttkens och Margareta Jont, Heden 14:1 
Gunnar Jordanssons dödsbo/ Gudrun Jordanson, Kvarnnäset 2:4 
Gunnel och Ingvar Lockerud, Orsala 13:1 
Gunnel Lockerud Skansbacken 64:12 
Siv och Göran Samuelsson, Tyna 13:13, Tyna 13:15, Tyna 13:2 
Bo Sörli, Malmsta 7:1 
Finn Thore Amundsen, Heden 17:5, Heden 14:3 
Johnny och Eva Karlsson, Skansbacken 64:9 
Mats Nåsell Tyna 13:14  
Bång Barbro Olsson, Orsala 9:2 
Ulla Lyttkens, Malmsta 10:1 (Hus på ofri grund) 
Niklas Nåsander, Malmsta 10:1 
Lena Leo och Anneli Bringås Orsala 9:22 
 
 
Namnunderskrifter på nästa sida 
 
Bilaga: Fotomontage från Hemsälsen visande planerade vindkraftverk 





Bilaga

Visuell bild Sälsriset, sjön Hemsälsen




