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Yrkar avslag på Bergviks Skogs ansökan.

I Anders Brammes slutord kan man läsa att Svartnäsområdet är ett rekreations 
och äventyrslandskap - detta måste jag hålla med honom om.

Inför att vi byggde Dalarnas Indianmuseum här i denna vildmark hade vi gjort 
noggrann marknadsundersökning vad våra besökare ville ha. 

Vildmarkkänsla, orörd horisont, ett läge där de finns vilda djur. Det var alltså 
detta som var den primära anledningen att vi byggde museet vid Ryssjöns gamla 
järnvägsstation. Att sedan området ”kryllade” av historia allt från kurirvägen på 
1500-talet till skogsfinnar, fäbobruk, smalspårig järnväg till Svartnäs bruk var 
saker vi lärde oss under vägen. 

År 2012 firar indianmuseet 20 år och det blir vårt andra år i de nybyggda 
lokalerna i Ryssjön. Första året har gått över förväntan. Även i år gjorde vi en ny 
marknadsundersökning. Vi har frågat 300 besökare vad de tycker om besöket, 
vad de uppskattade med besöket och om de vill komma tillbaka. Många, så 
mycket som 87 % vill gärna komma tillbaka, det som de gillade förutom själva 
museet var lugnet, tystnaden, naturen, ”här kan man andas” mm. När vi sedan 
berättade om planerna på att omgärdas med vindkraftsverk, om bullernivåer runt 
omkring, ljusskuggningar osv. ville endast knappt 20 % komma tillbaka. Vi 
kommer tappa nästan 70 % av framtida besökare. Självklart kommer vi följa upp 
detta och göra om samma undersökning årligen. Ser vi att utfallet stämmer 
kommer vi självklart vända vår skadeståndstalan till Bergvik skog. I vårt fall blir 



det den bidragsberoende vindkraftsverksamhet som hotar den inkomstbringande 
turistverksamheten. 

I Bergvik skogs bemötande med anledning av inkomna remissvar svarar dom att 
vindkraftsparken inte kommer försämra livskvaliteten för boende och 
verksamhetsutövarna, de vill framhålla att inga störningar för närboende eller 
andra kommer uppstå. Planerade vindkraftsetableringen har ingen inverkan på 
möjligheterna att bedriva turistnäring i området. Bergvik skog kommer att hålla 
sig på ett avstånd som inte bidrar till negativa konsekvenser för berörd 
allmänhet. De skriver att turistföretag kommer att kunna fortsätta med sin 
verksamhet och utvecklas. 

Detta är ord och löften som de avgivit i förfarandet fram till dags datum. Nu är 
det dags att Mark och Miljödomstolen fastställer detta också. Vi har alla som 
följt denna ansökan från börja frapperats av hur man kan försöka trixa och 
mixtra och använda floskler för att få sin ansökan igenom. Bergvik Skog har 
ansökt om 180 meter höga verk på 3-4 Mw men gjort alla beräkningar på 150 
meters höga 2 Mw verk. De har gjort fågelinventering på endast en del av året. 
Enligt fågelinventeringen har vi inga vinterfåglar i området. Fågelinventeringen 
har inte heller rådfrågat lokalbefolkningen och inte fått vetskap om de örnbo 
som finns både på Norråsen och Berg Annas Berg. Att Bergvik Skog använder 
samma alternativ plats för tre vindkraftsparker Annefors, Svartnäs och Skaftåsen 
är också helt beklämmande och visar vilken brist på respekt man går in med sin 
ansökan. Att den inte duger till en park gör ju självklart att den inte fungerar i de 
andra heller.

Bergvik Skog via sina advokater hänvisar i sitt överklagande till en del domar. 
Genom att utesluta vissa ord i domen, eller att hänvisa till domar som inte är 
representativa för detta område tycker dom att Mark och Miljödomstolen ska 
följa deras pipa. Jag tror dock att Mark och Miljödomstolen är mer kunnig än så 
och att de verkligen lusläser de domar Foyen hänvisar till, annars är 
förhoppningen att Miljööverdomstolen gör det.

Villkor 3 

Självklart måste Sverige och mark och miljödomstolen titta på regler och 
bestämmelser som finns i andra länder med likvärdig utbyggnad och storlek på 
verk. Frankrikes 1,5 km, Australien 2 km, USA 2km. Forskaren Pontus 
Thorsson vid Chalmers och Göran Holm överläkare vid Sahlgrenska är bara 
några av de forskare som satt sig in i problemet och hänvisar till större avstånd 



mellan vindkraftsverk och människor. En vädjan till mark och miljödomstolen 
är att följa Dansk lagstiftning som säger 20 dB från vindkraftsverk inomhus, 
eller åtminstone Boverkets rekommendation om 30 db inomhus.

Bergvik Skog vill också ändra gränsvärdet till riktvärdet. I miljööverdomstolen 
mål M 1303-07 menar naturvårdsverket att riktvärde bör användas i provisoriska 
föreskrifter medans gränsvärdet i beslut, vilkets gillades av MÖD. I domen står 
också att vikten av att ha klara och tydliga villkor har understryckits av HD i 
rättsfallen NJA 2006 s.310.  I IPPC direktivet står att direktivet utgår från att 
villkor med begränsningsvärden kombineras med villkor om hur det ska följas 
upp där mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod framgår. Enligt IPPC 
ligger det också i linje med den reglering som sker genom EU rätten. I domen 
utgick begreppet riktvärde, samt att ljudkontroller skulle ske med treårs 
intervaller och om klagomål förekommer kan tillsynsmyndigheten besluta om 
ytterligare mätning. Jag hävdar att så sker även i detta tillstånd.

Detta område som Bergvik vill industrialisera är ett område som personer söker 
sig till för lugn och ro. Ett sådant område ska enligt Naturvårdsverket och MÖD 
i förtexten till MÖD M 1265-05 ha 35 db. 

Skuggtider ska för oss gälla hela tomten. Dalarnas Indianmuseum har utebord 
vid sin lokal dessa ska självklart inte utsättas för skuggning.

Vad gäller punkt 17 och 18 så är detta självklart så att vindkraftsverken ska stå 
på ett sådant avstånd från vägar och spår/leder att man kan gå där utan att riskera 
iskast eller utkast av föremål från vindkraftsverken. Här krävs en skärpning av 
länsstyrelsens beslut. Beslutet ska också gälla till de befintliga fornminnen som 
finns i området samt även den gamla hävd vägen som gick från Ryssjön till 
Gräsbacktorp och sedan mot Vintjärn. Detta är ett historiskt viktigt område. I 
området krävs arkeologiska undersökningar, det räcker inte med att en 
grävmaskinist eller skogsförare ser vad de tror är något arkeologiskt viktigt. 
Fångstgropar, kolbottnar, odlingsrösen mm måste skyddas har är det brister i 
Bergviks MKB.

Jag yrkar på att mark och miljödomstolen ska se till helheten när det gäller hela 
området från Jädraåsparken, Svartnäsparken och Anneforsparken vad gäller 
störning på fåglar, hydrologi, landskap. Som domstol har ni de redskap och 
verktyg som inte de olika kommunerna och länsstyrelserna har. Jag yrkar också 
att Mark och miljödomstolen utgår från de löften som Bergvik Skog givit vad 



gäller att ingen ska få försämrad livskvalitet, inga störningar ska uppstå, ingen 
påverkan på turistföretag i området mm. när ett beslut om ett ev. tillstånd ges.

När det gäller lokalisering kommer denna park helt dominera det landskap som 
är här idag. Med vägar och uppställningsplatser och framtida ledningsgator blir 
detta område helt fråntagen sin nuvarande identitet. Vi som bor och driver 
verksamhet här får en helt intaget landskap.

Vad avser alternativ lokalisering har som sagt inte Bergvik Skog tagit den på 
något större ansvar genom att använda samma inte lämpliga område för tre 
parkers MKB.

Vad avser lokalisering till störda så är det helt fel att lägga en sådan massiv park 
i områden där folk bor och verkar. De finns områden på 3-4 mil där det inte bor 
någon människa på bara några mils avstånd från Svartnäs. Detta borde varit ett 
bättre alternativ.

Vad avser bullervillkor och skuggningar måste ny forskning och fakta vägas in 
och fastslås. Detta är tysta områden dit människor söker sig för att få lugn och 
ro.

Inverkan på flyttfåglar bör prövas i hela området från Jädraås till Bollnäs. Att 
fåglar väjer för en liten grupp verk till sjöss är bevisat men detta område är 8x3 
mil stort med ca 600-700 verk var finns den forskningen som visar att de väjer 
för dessa. Ny forskning visar att i genomsnitt 5 fåglar och 5 fladdermöss dör per 
verk och år. Det innebär 575 döda fåglar och 575 döda fladdermöss i 
Svartnäsparken. Räknar man på hela området är det 3000-3500 döda fåglar och 
fladdermöss, tillkommer gör de som dör via de stora ledningsgatorna. 

Falu kommun har ingen översiktsplan vad gäller vindkraft. De har en 
vindbruksplan som inte vunnit laga kraft som förespråkar bl.a 1000 m i 
respektavstånd.

Bergviks MKB tar inte hänsyn till EU:s landskapskonvention. 
Fågelinventeringen är bristfällig då inga vinterfåglar finns och ingen lokal 
expertis blivit tillfrågad. Ansökan är oprecis och måste av den anledningen 
avslås.



Synpunkter från Dalarnas Indianmuseum som driver turistisk verksamhet på del 
av fastighet Borgärdet 13:34
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