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Synpunkter på förslag till Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun 
 

Vi har i vår förening ingående studerat vindkraftsproblematiken och funnit, att vindkraft inte 

behövs för Sveriges energiförsörjning eller för att minska landets CO2-belastning och inte 

heller kommer att byggas med de målsättningarna. Vindkraften är dyr, kan ej lagras/ 

magasineras och levererar inte, när den skulle kunna behövas (kallt vinterväder). Det åtgår 

också mer energi för att tillverka ett vindkraftverk, än vad det levererar under sin livstid. –

Varför då bygga dem, är vår fråga? 

 

De politiska målen för utbyggnaden av vindkraft uppfylls med råge inom Falu kommun 

genom den tillstyrkta ”Jädraåsparken”, och efter den utbyggnaden bör en paus tas i 

exploateringar av trakten för utvärdering av effekterna på miljön i skogsbygden och med 

tanke på den dåliga samhällsekonomin med vindkraft. 

 

Vår förening har ett 50-tal medlemsaktörer inom besöksnäringen i vårt verksamhetsområde i 

gränstrakten Dalarna/Gästrikland/Hälsingland förutom alla enskilda medlemmar. Vår 

målsättning är att lyfta fram områdets natur- och kulturmiljövärden. Vårt område är det 

oexploaterade glesbygdsområde, som geografiskt ligger bäst till i Sverige för besöksnäring. 

Områdets potential för besöksnäring skulle ge mer till lokalsamhället än den ev. 

”bygdepengen” från vindkraften. Motståndet mot vindkraft är kompakt i Svartnäs, och som 

resultat av det har Svartnäs Vildmarksförening bildats. Man är också överens om att ej ta 

emot ”bygdepeng” från vindkraften, vilket man ser som mutor. Påpekas bör, att på senare år 

inflyttning skett till Svartnäs av danskar, som flytt vindkraften i hemlandet till tystnaden i 

Svartnäs samt holländare, som köpt hyreshus i Svartnäs för att bedriva turistverksamhet. 

Vindkraftplanerna är också förödande för LEADER-projektet för ett turistcentrum vid 

Ryssjöns f.d. station. Exempel på medlemsverksamheter hos vår förening med hemvist i 

Svartnäs är Svartnäsgården, Moreys Äventyr & Konferens och naturfotograf Tomas Franklin. 

Påpekas bör också, att Falu kommun valt att medfinansiera projektet finnskogarna.com för 

finnskogsturism i Mål 2 Norra Mellansverige. 

 

En helt unik miljö i vårt område är den levande fäboden vid Nysjön. Vid utgivningen av 

boken Dalarnas ängar och betesmarker, som länsstyrelsen släppte 1993, valde man att ha 

omslagsfotot i färg från Nysjöns fäb.. Bilder från Nysjön ingår också i internationella 

kalendrar, t.ex. Scandinavia 2011. 

 



Vi tackar för, att vi fått planeringsunderlaget på remiss men ifrågasätter den demokratiska 

processen i och med, att vindkraftverk redan uppförts i kommunen innan planen för vindbruk 

lagts fast. 

 

Vindkraftverk har inte i miljö orörd av infrastruktur att göra. Att förvandla unika natur- och 

landskapsvärden till industriparker är absurt. Samhällsnyttan blir negativ. 

 

För info om föreningen: www.finnskogsriket.com  -innehåller även vindkraftsida. 
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