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Samrådssynpunkter med anledning av vindkraftsprojektet Kajsberget, 
Vansbro Kommun. 
 
 
Undertecknade ägare av fastigheterna  Tyna 13:13,  Tyna 13:15 samt Tyna 13:2 
vid Sälsrisets fäbodar i Nås. 
 
Enligt samrådsunderlaget består projekt Kajsberget av 8 grupperingar med 24 vindkraftsområden 
i södra delen av Vansbro Kommun, till största delen inom Riksintresseområdet för friluftsliv /  
Vansbro Kommuns Finnmark. 
Riksintresseområdet är belagt med vindkraftsförbud i kommunens översiktsplan, 
antagen så sent som okt. 2011. Denna översiktsplan är starkt demokratiskt förankrad hos 
medborgarna, föreningsliv och organisationer. Den innehåller starka skrivningar om bevarande av de 
värdefulla natur och kulturmiljöerna i hela södra delen av Vansbro kommun. 
 
I denna del av Vansbro kommun, där även Järna- Nås och  Äppelbo finnmarker ingår,  
finns kulturlämningar i 100 tal efter den skogfinska bosättningen från 1600 talet samt  den  
rika fäbodkulturen. Lämningar som idag inte finns registrerade varken  hos FMIS eller Skog o. Historia, 
Skogsstyrelsen. Vi arbetar som privatpersoner med en pågående dokumentation av 
dessa lämningar i både skrift och kartmaterial.   
Vi vill verka för att lyfta fram , skydda och bevara dessa kulturlämningar. Detta är ett kulturarv som vi 
många bär på och även våra barn och barnbarn ska i framtiden ha möjligheten att  i våra skogar ta 
del av detta kulturarv. Att då söka sina rötter i vindkraftverkens skugga i stora industriområden 
anser vi vara helt oförenligt med kommunens och länsstyrelsens ambitioner att bevara 
kulturmiljöer. 
 
 

Beträffande informationsmötet 18 juni 2012. 
Antal verk har varierat från det första angivna 60 verken till 90 verk vid informationsmötet 18 juni. 
I ett av kommunens dokument är siffran 100 verk och räknar man antalet inlagda på 
Triventus/Bergviks kartor på webben finner man 141 verk. Varför dessa vilseledande uppgifter? 
 
Exploatörens uppgift att verken kan placeras fritt inom de föreslagna områdena  
innebär också att det är i det närmaste omöjligt att lämna sakliga synpunkter på projektet. 
 



I underlaget finns ingen information om dragning av vägar och luftledningar vilka båda skapar stora 
ingrepp i känslig natur. Inte heller antal bergtäkter och större lagringsplatser anges. 
 
På frågan om säkerhetsavstånden kring vindkraftsverken gavs  svaret 350 m. 
Vilket är helt felaktigt eftersom det rör sig om 220 m höga verk och detta ger då ett 
riskavstånd på 420 – 430 meter. 
På frågan om säkerhetsavståndet var inräknat i arean 8.115 ha. som hela projektet omfattar, 
lämnades inget svar.  Siffran 8.115 ha. vad omfattar den egentligen? 
 
På frågan om vindkraftverkens spegling i vatten, ljudutbredning och ekoeffekt  över vattenytor t.ex 
sjöar, tjärnar, gavs svaret ” det har vi faktiskt inte tänkt på”. 
 
Saneringsfrågan beträffande fundamenten avfärdades av Bergvik Skogs representant med svaret 
 ” det blir fornminnen om 100 år”. 
 
Fotomontage visades, tagna från fem olika fotopunkter, i föreslagna vindkraftsområden. 
Det är ingen överdrift att påstå att de var undermåliga. 
 
 

Sälsriset / Hemsälsen berörs av gruppering 4 och 5. 
 
Anledningen till att vi införskaffade vårt fritidshus i Sälsriset är att där söker vi kontrasten till 
civilisationen, vi söker lugn, tystnad, rekreation och återhämtning.  För oss är området unikt med  
dess vildmarksliknande naturmiljöer. 
 
Vi vandrar ofta i naturen och har då Naturreservatet Tjärnberget, Natura 2000 Sälsklinten samt 
utsiktspunkten Knästen på lämpliga gångavstånd. 
 
Vi har haft sällsamma möten med  björn, lodjur och varg. Även sett spåren efter järven. 
Det finns ett rikt fågelliv ,nämnas kan att storlommen häckar i sjön så långt tillbaka som någon idag 
kan minnas. I stort sett varje år sedan 1996 så har vi haft häckande slagugglor vid tomtgränsen. 
Göktytan är en annan sällsynt häckade fågel som återkommit under många år. 
Större korsnäbb hälsar ofta på vid stugan. 
 
Vi njuter av fiskgjusens och gråhägerns  besök när de fiskar i sjön. Gråspetten låter sig bjudas av den 
uppsatta talgen. Tornfalk och stenfalk finns i området och Pilgrimsfalken gör tillfälliga besök.  
 
Tranorna häckar i närheten och på flera platser i området. Varje vår förekommer orrspel på sjöns is. 
I närheten finns också häckning av tjäder och järpe. På våra vandringar ser vi ofta  tretåig hackspett. 
 
Observation av  kungsörnar görs varje år på många platser i södra delen av Vansbro Kommun.  
Dessa observationer tyder på att det finns häckningar i området. 
Även vid Hemsälsen noterar vi besök från dessa mäktiga fåglar varje år. 
Naturvårdsverket startade ett åtgärdsprogram 2011-2015, för att öka populationen. 
Kungsörnarnas habitat kommer att kraftigt påverkas av denna tänkta vindkraftsetablering 
vilket direkt strider mot det åtgärdsprogram som bedrivs av Naturvårdsverket. 
 
Detta rika djur och fågelliv kommer att för all framtid påverkas negativt av dessa gigantiska 
industriområden. Habitatförluster blir en direkt följd. 
Vi ifrågasätter om denna utbyggnad är förenlig med Artskyddsförordningen? 
 



I bergen kring sjön finns gamla fäbodar/ kulturmiljöer. Det första skriftliga belägget för fäbodarna är 
1664 och då var området sedan länge i bruk. Fäboden benämndes som Selisen. 
Öst-å-bergets fäbodar finns upptagna i kommunens översiktsplan som kulturmiljö med hög 
bevarandestatus. Enligt Nils-Eriks Jons, Nås, fäbodutredning nämns 22 ägare i Sälsrisets fäbodar. 
Vandringsleder såsom fäbodstigar och kyrkstigar passerar på flera ställen i Sälsriset. 
En rörlig horisont med vindkraftverk kommer att ödelägga denna anrika kulturmiljö. 
 

 
Påverkan och olägenheter för våra fastigheter vid sjön Hemsälsen. 
 
Om Bergviks planer realiseras kommer vi att få en direkt negativ påverkan från 14-17 vindkraftverk, 
220 m höga, som är planerade inom gruppering 4. Gigantiska industriområden kommer att spoliera 
den visuella landskapsbilden. 
 
Dessa 17 vindkraftverken kommer, enligt Bergviks kartor, att placeras på följande berg: 
Tjärnberget/Råtjärnsberget (5 vkv) Torpberget/Hemberget (2 vkv)  Knästen/Hojankalli (5 vkv)  
Fagerberget/Verkamagg (2 vkv) samt Årnberget/Kalliberget (3 vkv). 
14 verk på de omnämnda bergen blir direkt synliga i tvärs över sjön i västlig riktning. 
Från norra delen av vår strandlinje ser vi alla 17 verken. 
 
I vattenspegeln får vi en dubblering av effekterna från 14 vindkraftverk, både den ständigt rörliga 
horisonten och det högintensiva vita blinkande ljuset. Även vintertid vid blankis inträffar samma 
fenomen. 
 
Vi kommer även att drabbas av det ”svischande” ljudet från rotorbladen, 500-1000 Hz,  samt 
maskinhusets entonigt hörbara surrande ljud. Även det lågfrekventa bullret 20-200Hz, kan visa sig få 
skadliga effekter på människor och djur. Dessa industriellt framkallade ljud kan inte på något sätt 
jämföras med de ljud människor upplever i den naturliga miljön.  
Med största sannolikhet innebär ljudutbredningen över vattnet samt oftast västlig vind, att 
beräkningarna på 35-40db kommer att överskridas. Även vintertid med isbildning på rotorbladen ger 
betydligt högre ljudnivåer.  
 
Ett exempel: ett  rotorblad passerar tornet varje sekund vilket ger 60 ”svisch” per minut och verk. 
Vad händer med decibelstyrkan om flera verk kommer i fas med varandra? 
 
 

Stora och Lilla Myckelbergen, gruppering 5  ( 6  vkv) 
 
Beläget ca 2 km öster om Hemsälsen. Eftersom verken har en höjd av 220 meter så kommer vi 
troligen att få en påverkan av både ljud och hindersbelysning.  
På grund av den fria placeringen av vindkraftverken så går det inte att bilda sig en uppfattning om 
det exakta avståndet. 
 
I Myckelbergen finns det  lämningar, efter fäbodar, fäbodstigar samt lämningar efter skogsbruket 
såsom kolbottnar, kolarkojor m.m .  Kallkällor som ska registreras i Källakademin. 
 
Avståndet från Myckelbergen till Natura 2000 området Sälsklinten är bara 750 meter. 
Endast en dalgång skiljer de två områdena åt vilket gör att det blir stor påverkan för besökare i 
detta område. Detta gäller såväl den visuella bilden som ljud och ljusblixtar, vilka kommer att förta 
de naturupplevelser man söker i ett Natura 2000 område. 
 



Risken för urlakning av bl.a tungmetaller kan bli följden av vindkraftsexploateringen. 
Sigbäcken som rinner norrut till Orsalen. 
Timmeråsbäcken som har sitt utflöde söderut till Hafskinnbergstjärn. Denna tjärn har 
självreproducerande öringbestånd. Unikt på finnmarken. 
Dessa vattensystem mynnar senare ut i Västerdalälven. 
 

 
Tjärnberget / Råtjärnsberget, gruppering 4  ( 5 vkv) 
 
Det närmaste vindkraftsområdet Tjärnberget/Råtjärnsberget är cirka 350 meter från sjön Hemsälsen. 
Och ungefär 1 km från vår fastighet. På grund av den fria placeringen av vindkraftverken så går det 
inte att bilda sig en uppfattning om det exakta avståndet. 
Genom detta område passerar kyrkstigen från Västerfallet. 
 
Tjärnbergets Naturreservat bildades 2002 och har en area av 196 ha. med rik biologisk mångfald. 
Många söker sig in i området via den vandringsstig på 2,6 km som genomkorsar naturreservatet. 
Skogen i området har stor variationsrikedom och innehåller också många sällsynta växter samt ett 
mycket rikt fågelliv. 
Enligt kartan över området så är det närmast placerade verket endast 150-200 m från 
Naturreservatets gräns!  Är detta möjligt enligt Boverkets regler för placering av vindkraftverk? 
 
Kyrkstigen från Sigfridstorp passerar genom reservatet. 
 
På södra sidan av Råtjärnsberget hittas fäbodstället Knästbodarna, äldre namn Olarsbodarna.  
Vid sekelskiftet noteras 6 olika ägare: Cristoffers – Gustavs – Hed Lasses Olars – Olars –  
Bergens Per - Bergens Isak. 
 
Risken för urlakning av bl.a tungmetaller kan bli följden av vindkraftsexploateringen. 
Råtjärnsbäcken som rinner sydöst mot Hemsälsen. 
Bäcksystem från Tjärnberget norrut mot Strandån och Orsalen. 
Dessa vattensystem mynnar senare ut i Västerdalälven. 
 

 
Knästen / Hojankalli , gruppering 4  ( 5vkv) 
 
Dessa vindkraftverk är placerade inom vindkraftsområdet, cirka 3 km från vår fastighet. 
På grund av den fria placeringen av vindkraftverken så går det inte att bilda sig en uppfattning om 
det exakta avståndet. 
 
Knästen består av flera enskilda höjdformationer med berg i dagen. Rakt i söder från själva 
Knästklinten 549,7 möh,  där har vi Långknästen, i väster Rönningknästen och i norr Predikstolen. 
Markerad vandringsled löper upp till toppen från norr. 
Kyrkstigen från Västerfallet passerar området. 
 
Utsiktspunkten från Knästklinten är hänförande och milsvid. Citat från skrift av F.R. Arosenius, 1864. 
”Jätten bland Nåsbergen, Knästen, 1800 fot öfver havet med en ofantlig synvidd. Man ser derifrån 
Lima-fjellen, hvaribland Tandivalen på 8 mils afstånd” 
Knästen omnämns i många äldre skrifter, den äldsta vi funnit är 1674-1675 där benämningen är 
”Knässen”.   Annnan litteratur som omnämner Knästen:   Hylphers 1757,  Craelius 1837. 
K-E. Forsslund 1920,  med flera. 
 



Triangelpunkter finns huggna i berget, synliga än i dag. 
Runt själva Knästklinten finns gammal orörd granskog med lövinslag kvar, även månghundraåriga 
tallar. På och i närheten av Knästen har Bergvik egna avsatta skogsområden och nyckelbiotoper. 
Det finns områden med en rik flora, bl.a 8 olika orkideéarter i området vilket är unikt i dessa trakter. 
I dalgångarna hittar man flera bestånd av den stolta och vackra Fjälltoltan. 
 
Att besöka denna fantastiska utsiktspunkt ställer sig omöjligt med Bergviks exploatering av 
vindkraftverk och gällande säkerhetsavstånd. Detta ”heliga” berg blir totalt demolerat för all 
framtid! 
 
Risken för urlakning av bl.a tungmetaller kan bli följden av vindkraftsexploateringen. 
Årbybäckens  bäcksystem rinner SSÖ till Långsjön. 
Bäcksystem på V sidan, som via Dammbäcken rinner söderut till Älgsjön / Kölaråsälven. 
Bäcksystem på N sidan, som  rinner norrut till  Strandån /Orsalen. 
Dessa vattensystem mynnar senare ut i Västerdalälven. 
 

 
Fagerberget / Verkamagg , gruppering 4  ( 2 vkv) 
 
Dessa vindkraftverk är placerade inom vindkraftsområdet, cirka 3,5 km från vår fastighet. 
På grund av den fria placeringen av vindkraftverken så går det inte att bilda sig en uppfattning om 
det exakta avståndet. 
Kyrkstigen från Västerfallet passerar genom området.  
 
Risken för urlakning av bl.a tungmetaller kan bli följden av vindkraftsexploateringen. 
Bäcksystem vid Fagerberget rinner sydväst till Slogtjärn/Kölaråsälven. 
Bäcksystem vid Verkamagg rinner söderut till Laxtjärn. 
Dessa vattensystem mynnar senare ut i Västerdalälven. 
 
 

Årnberget / Kalliberget , gruppering 4  ( 3 vkv) 
 
Dessa vindkraftverk är placerade inom vindkraftsområdet, cirka 3,5 km från vår fastighet. 
På grund av den fria placeringen av vindkraftverken så går det inte att bilda sig en uppfattning om 
det exakta avståndet. 
Kyrkstigen från Närsen gränsar till området.  
 
Risken för urlakning av bl.a tungmetaller kan bli följden av vindkraftsexploateringen. 
Årbybäckens bäcksystem rinner österut till Långsjön. 
Detta vattensystem mynnar senare ut i Västerdalälven. 
 

Torpberget / Hemberget, gruppering 4  ( 2 vkv) 
 
Dessa vindkraftverk är placerade inom vindkraftsområdet, cirka 4,5 km från vår fastighet. 
På grund av den fria placeringen av vindkraftverken så går det inte att bilda sig en uppfattning om 
det exakta avståndet. 
Kyrkstigen från Laxtjärn / Stora Digerliden  gränsar/passerar  området.  
Öster om Torpberget ligger finnbyn Sigfridstorp / Sipintorpa.  
Willy Gustafsson driver här jordbruk med fjällkor och sköter ängsmarkerna enligt gammal hävd. 
Söder om Hemberget ligger finnbyn Stora Digerliden / Vilhula. 
Båda dessa byar togs upp på mitten av 1600 talet. 



Risken för urlakning av bl.a tungmetaller kan bli följden av vindkraftsexploateringen. 
Bäcksystem på Hemberget V sidan via Laxtjärnen till Jällån. 
Bäcksystem på Hemberget Ö sidan mynnar i Digerlidtjärn/Dammbäcken/Älgsjön/Kölaråsälven. 
Bäcksystem på Hemberget N sidan mynnar i Strandån/ Orsalen 
Dessa vattensystem mynnar senare ut i Västerdalälven. 
 
 

 
Projekt Kajsberget 
Det storskaliga projektet Kajsberget berör 61 bergstoppar där det finns ett flertal värdefulla 
nyckelbiotoper och avsatta naturområden. Även viktiga våtmarker och sumpskogar. 
I dalgångarna finns många ur floristisk synpunkt intressanta områden som kommer att ta skada   
av bland annat väg och kabeldragning. 
På många av bergstopparna finns bevarad gammelskog. Dessa skogar är av högsta värde att  
bevara genom att de representerar de få områden som man kallar för kontinuitetsskog. 
 
Mycket stora arealer i södra delen av Vansbro Kommun kommer att omvandlas till sterila 
produktionsområden, typ industrianläggningar. 
 
 

Värdeminskning av fastigheterna Tyna 13:13,  Tyna 13:15 samt Tyna 13:2 
vid Sälsrisets fäbodar i Nås. 
 
Varje år har vi med egna medel reparerat och förbättrat vår fritidsfastighet Tyna 13:13. Vi har sett 
fram emot att där tillbringa större delen av vår tid som pensionärer.  
Tyna 13:15 avstyckad tomt, av oss inköpt för byggnation av fritidsfastighet. 
Tyna 13:2 , lantbruksenhet på 22.981 kvadratmeter. Vi har sett möjligheten att i framtiden avstycka 
detta markområde till tomter för fritidshus.  
 
De påtagliga olägenheter som vindkraftsexploateringen kommer att medföra, gör att vi inte kan 
tänka oss att ha kvar våra fastigheter. Den livskvalité vi har njutit av vid Sälsriset kommer inte att 
finnas kvar.  
Vi har anledning att befara att en avyttring av dessa fastigheter kommer att försvåras eller 
omöjliggöras, och detta kommer då att innebära en ekonomisk förlust. Om den tänkta 
vindkraftexploateringen genomförs så kommer vi att ställa skadeståndsanspråk på markägaren 
Bergvik Skog. 
 
 

Undertecknade  fastighetsägare / sakägare  motsätter sig  Bergvik Skogs storskaliga 
vindkraftsexploatering , Projekt Kajsberget,  i södra delen av Vansbro kommun. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 
Siv Samuelsson             Göran Samuelsson  
Kvarnåker 51              Kvarnåker 51 
780 51 Dala-Järna             780 51 Dala-Järna  
Tel. 0281-20516             Tel. 0281-20516 

 
Kopia för kännedom till Länsstyrelsen i Dalarna  samt  Vansbro Kommun. 


