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Synpunkter på remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Det är viktigt att minska energiförbrukningen och övergå till mer miljövänlig energi. Det är  lika viktigt att man inte förstör vår natur med felplacerade vindkraftverk. Man måste se vindkraft som en exploatering precis som alla andra anläggningar som hotar vår natur. Det motverkar förutsättningarna till en nödvändig energiomställning om vindkraften får dåligt rykte. Områden med höga värden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska självklart undantas helt från vindkraft. Det kommer att gå lättare att expandera vindkraften om man initialt styr den till konfliktfria områden. Naturskyddsföreningen  tog  nyligen  fram  en  egen  miljömärkning  för  vindkraft  "Bra  miljöval".  Några  kriterier  är  att  alla  vindkraftverk  måste  placeras  utanför  känsliga  fågelområden,  skogsområden  med  höga  naturvärden  och  andra  områden  där  vindkraft  kan  påverka  miljön  negativt.Naturskyddsföreningens Bra miljöval vindel‐kriterierna bör  gälla all vindkraftsexploatering! Sedan flera år tillbaka har våra lokala kretsar, ibland tillsammans med kommuner o länsstyrelse, arbetat för att peka ut områden lämpliga för vindkraft ur framför allt natur‐ och miljösynpunkt, utifrån den riksintressekartering som Energimyndigheten gjorde tidigare (2008?). Detta arbete har ibland legat till grund för kommunernas översiktsplaner, vindbruksplaner och stoppområden. En hel del jobb har lagts ner på att få vindkraften på rätt ställen.  Denna nya riksintressekartering för vindkraft kommer och lägger en död hand över våra landskap och det jobb vi lagt ner känns meningslöst. I vissa områden så är de tidigare utpekade områdena inte ens med i de nya riksintresseområdena. Betyder det att vi måste planera om och prioritera om detta? Eller tillkommer dessa områden ytterligare? Istället för att minimera konflikterna så maximerar man dem med detta förslag, eftersom man inte ens tar bort uppenbart olämpliga områden! Konflikterna kommer förmodligen att hårdna och vindkraften kommer att råka än mer i vanrykte. Bland annat har man lyckats pricka in stora kända naturreservat och områden där bland annat kungsörnar häckar. Vore bättre om man tog hänsyn till detta redan vid utpekandet av riksintresseområden. Den stora skillnaden mot föregående revidering är att Energimyndigheten denna gång tagit fram ett kartunderlag utifrån enhetliga kriterier och undantag. Vi tycker att man borde anpassa kriterierna efter de olika förutsättningar som råder i olika delar av landet.  



   De vindkraftsparker som ska byggas i skogslandskapet är jättestora industrianläggningar med tillfartsvägar och kraftledningsgator. Vore det inte både effektivare och billigare att lägga vindkraftsanläggningarna närmare konsumenterna i framför allt södra Sverige? Där kanske man inte behöver bygga så stora parker med så höga torn. Mer småskaligt alltså. Minskar man storleken på områdena och minskar avstånden något till bebyggelse, så kan man få in mer vindkraft i södra Sverige och spara orörda områden i  Sveriges skogar.  Ulla Magnusson Ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna 


