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Yttrande över översända handlingar gällande Mål nr M 4212-11 Gruppstation för 

vindkraftanläggning inom Svartnäsområdet 

 

Den översända landskapsanalysen måste underkännas som en invecklad partsinlaga för vind-

kraft. Mantrat med ”paradigmskifte” i form av vindkraftexploatering kan ej på något sätt 

jämföras med tidigare omdaningar av landskapet i Svartnäs Finnmark alltsedan den skogs-

finska kolonisationen. Vindkraftverken är c:a 10 ggr så höga som Svartnäs kyrka och 15 ggr 

så höga som en masugnspipa och dessutom snurrande –förutsatt att det blåser…, vilket helt 

förstör landskapsintrycket. 25 års driftstid kan inte betraktas som något tillfälligt. Eftersom 

området då har varit exploaterat under så lång tid, är risken uppenbar för fortsatt tillstånds-

givning för vindkraftverk.  

 

Bergvik Skog undviker att bemöta våra frågeställningar, att exploatering av området skulle 

innebära en utbyggnad långt över de politiska målen för utbyggnad i landet utslaget på vår 

region, som i och med de redan beslutade projekten på gästrike- och hälsingesidan är på väg 

att bli en vindkraftkoloni. Det är också lätt för Bergvik Skog att undvika frågan om, att elen 

från denna överetablering av vindkraft i området sannolikt ej kommer att klassas som Bra 

Miljöval, eftersom Bergvik Skog enbart projekterar etableringen och sedan säljer tillståndet 

till ev. köpare för byggnation och drift. 

 

Bergvik Skog yrkar också, att vår talan avvisas, eftersom vi enligt våra stadgar inte enbart 

värnar naturvärdena utan också kulturmiljövärden och stöttar småskalig besöksnäring. 

Småskalig besöksnäring är i vårt område liktydigt med naturturism och förutsätter liksom 

kulturmiljöupplevelser ett icke-industrialiserat skogslandskap. Vår förening bildades 2001, 

och stadgarna skrevs alltså långt innan vindkraftexploatering fanns i vår begreppsvärld. En 

följdfråga är, om det i Bergvik Skogs bolagsordning står, att man skall industrialisera Mellan-

Sveriges skogsbygder? 

 

Fullmakt från Föreningen Svenskt Landskapsskydd bifogas. 
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