
	

 

Till alla boende och fritidsboende i Vansbro kommun 

Bergviks vindkraftsplaner i Vansbro kommun lagda på is. 
2012 var året då vindkraften diskuterades i kommunen. En omfattande exploatering av  
ca 90 talet vindkraftverk, som skulle berört ett 60-tal av våra berg planerades av  
Bergvik Skog. 
Under sommaren, inför trycket av exploateringshotet, bildades Borta Med Vinden. Först 
som en informell grupp, och från januari 2013 som en ideell förening. Affischen med Nås 
kyrka och vindkraftverket blev vår symbol. Syftet var och är att driva opinion för att 
skydda kommunens boende, fritidsboende och naturen mot den förstörelse som fler 
vindkraftverk skulle medföra.  
Tack vare kloka och engagerade medborgare och ansvarstagande politiker gick det bra. 
I slutet av augusti 2012 beslutade Kommunstyrelsen enhälligt att stå fast vid kommunens 
Översiktsplan. Därefter lade Bergvik Skog ner utbyggnadsprojektet – i vart fall tills vidare. 
 
Riksintresseområden för vindkraft begränsat till Korpfjällsområdet. 
Efter 2012 har två andra frågor som berör vindkraft varit aktuella i kommunen. Dels 
frågan om vilka områden i kommunen som fortsättningsvis ska vara ”Riksintresseområde 
för vindbruk”.  I utgångsläget 30 november 2012 hade Energimyndigheten föreslagit att 
omfattande områden i kommunen skulle avsättas. Efter att kommunen framfört en 
avvikande mening, beslöt Energimyndigheten 25 september 2013 att endast ett begränsat 
område – redan bebyggt med vindkraftverk - kring Korpfjället vid Malungsgränsen skulle 
drabbas. Tyvärr berörs Skalet, område nära Norra Brudskogen samt  Gransjöbergets 
Naturreservat och Natura 2000 område. 
Energimyndigheten fick massiv kritik från flera statliga myndigheter, kommuner och 
intresseorganisationer att lägga vindkraftverk i Naturreservat och Natura 2000 områden, 
att ej beakta kommuners vindbruksplaner samt för sitt okänsliga agerande att inte låta 
kommuner vara officiella remissinstanser. 

Riksintresseområden för friluftsliv utökas. 
Vidare har frågan varit aktuell om fortsättningen för ”Riksintresseområde för friluftsliv”, 
som sedan flera år främst omfattar Västerdalälvens dalgång och kommunens södra delar, 
Finnmarken, och innebär ett visst skydd mot vindkraftsetableringar. Här har kommunen 
tagit ställning för en utökning med Vildmarksriket i nordost mot Leksandsgränsen samt en 
utökning av södra området till att omfatta även området kring Bysjön. Ärendet är ännu 
inte avgjort på central nivå hos Naturvårdsverket. 

Inför höstens val. 
I ovanstående frågor har politikerna i vår kommun enligt vår mening fattat 
omdömesgilla beslut till försvar för bygden och dess befolkning.  

Vi hoppas att de politiska partierna detta valår och framgent säger nej till 
fler vindkraftverk i kommunen. 

Vansbro i april 2014 
Styrelsen för föreningen Borta Med Vinden i Vansbro kommun  
 


