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Överklagande av beslut om tillstånd till gruppstation för vindkraft, Dnr 551-7213-09 

 

Vår förening har ett 50-tal medlemsaktörer inom besöksnäringen i verksamhetsområdet i 

gränstrakten Hälsingland/Gästrikland/Dalarna förutom alla enskilda medlemmar. Mål-

sättningen är att lyfta fram områdets natur- och kulturmiljövärden och att stödja befolkningen 

i området genom att underlätta för småskalig besöksnäring. 

 

Vi kan inte se, att tillståndet underlättar för fast- och fritidsboende och tillvaratar deras 

intressen vare sig idag eller i framtiden. 

 

Vi ifrågasätter länsstyrelsens tillstånd för rubr., eftersom de politiska målen för utbyggnad av 

vindkraft med råge uppfylls i regionen genom de tillstyrkta ”parkerna” i Jädraås, Lingbo och 

norr om Järbo. Det finns en uppenbar risk för överetablering av vindkraft i vårt område, 

och det är tveksamt, om vindkraftselen från området blir godkänd som Bra miljöval.  
 

Bergen väster om Tönsen på Hanebo Finnskog hyser stora naturvärden med både det enda 

naturreservatet på Finnskogen och värdefulla fiskevatten. I Miljöbalken 3 kap. 10 § står: Om 

ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt 

det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 

vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Vi vill referera till, att Ludvika kommun undantagit 

hela sitt stora finnmarksområde i socknarna Grangärde och Säfsnäs från vindkraft-

exploateringar till förmån för riksintresset rörligt friluftsliv.  

 

Vårt område Finnskogsriket har ett egenvärde och stor potential för naturturism. Det är orört 

av industrialisering och med mycket stora natur- och kulturvärden. Vi hänvisar till vår karta, 

där det bland annat framgår 1.807 stycken områden med höga naturvärden samt alla andra 

natur- och kulturmarkeringar. Kartan bifogas tillsammans med Evenemangskalendern för i år. 

Både kartan och kalendern pekar på områdets potential och höga aktivitets- och 

aktualitetsnivå. Flera naturturismprojekt skapas i området, och människor, som söker natur, 

kan inte tänka sig att vistas i eller ha vindkraftparker i synfältet. Då söker de sig till andra 

områden. 

 

 Vårt område är det  glesbygdsområde, som ligger närmast Sveriges befolkningscentra. Små-

skalig besöksnäring skapar underlag för boende och utveckling av människors levnads-

betingelser i området. Det gör inte industrialisering i form av vindkraftparker. 

 



Vi önskar, att tillståndet för rubr. miljöförstöring återkallas.   

 

För www.finnskogsriket.com –innehåller vindkraftsida 

 

 

 

Maths Östberg 
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