
Gruvbergets fiskevårdsförening  Annefors 2009-12-22 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Bollnäs kommun 
 
 
 
 
 
Synpunkter på ”Översiktsplan Bollnäs kommun –Tema vindkraft” 
 
 
Vi vill främst lämna synpunkter på det område söder om Annefors där Bergvik skog planerar en 
vindkraftpark med 149 vindkraftverk. Det är också i det område där vi främst ägnar oss åt fiskevård 
och inplanering av ädelfisk i några för fritidsfiskare uppskattade vatten.  Trehörningen och Abborrtjärn 
är de mest frekventerade fiskevattnen. Där säljs cirka 800 fiskekort per år. Tjärnarna är en viktig 
rekreationsmiljö för både kommuninvånare och turister året om. 
 
I hela området som projekteras finns ca 35 sjöar, tjärnar och vattendrag, alltifrån put and take vatten 
till tjärnar där många kopplar av med abborrfiske. Det finns också skoterleder och vandringsleder som 
gör trakten tillgänglig för friluftsliv.   
 
Det vi befarar är att ett område med stora natur- och rekreationsvärden kommer att förstöras.  Det som 
nu särpräglar området är avsaknaden av ”kulturljud”. Med buller från vindkraftverk kommer den 
känslan att försvinna. På en decibelkarta upprättad av Bergvik skog ser vi att våra mest frekventerade 
fiskevatten kommer att störas av en ljudnivå kring 45dB. Kraftverken kommer också att dominera 
landskapsbilden kring sjöarna och naturupplevelsen kommer sannolikt att minska eller helt försvinna. 
Byggs vindkraftverk i de områden som anvisas i kommunens översiktsplan har våra fina fiskevatten 
inte längre någon attraktionskraft! 
 
Vägdragningar och dikningar kommer ytterligare att trasa sönder ett område och orsaka skador i 
miljön. Vi frågar också hur allemansrätten i området kommer att sättas ur spel med skyddszoner och 
risk för nedfallande is från verken vintertid.  
 
Bollnäs kommun har tidigare fått sina älvar förstörda av vattenkraftutbyggnad. Nu är det skogarna och 
de andra fiskevattnens tur. Ett omfattande fiskevårdsarbete tjänar knappast något till om det inte finns 
några fiskare som vill besöka våra vatten. 
 
För oss och många av våra besökare är fiske och jakt en livsstil. Det här har också varit viktigt för 
tidigare generationer. Vi känner en stark oro för att Bollnäs kommun godkänner en översiktsplan som 
ger konsekvenser för värdefulla naturmiljöer decennier framåt. En vindkraftanläggning i det format 
som planeras söder om Annefors kommer att fördärva ett vidsträckt område. Det kommer också att få 
konsekvenser för oss som tillbringar vår fritid i området. Vi vill avsluta med att travestera Ingemar 
Stenmark ”Det här är svårt att förklara för den som int begrip”. 
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