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Ryssjöns slädhundsklubb synpunkter på Länsstyrelsen Dalarnas förslag till tillstånd avseende 
vindkraftspark i Svartnäsområdet.

Ryssjöns slädhundsklubb har i mer än 20 års tid haft våra slädhundsspår och klubbstuga i Ryssjön. Vi 
har ca 200 medlemmar mestadels från Dalarna och Gästrikland och är en aktiv klubb. I Sverige är det 
endast 3 föreningar som har egen klubbstuga och spårsystem, de två andra förutom Ryssjöns 
slädhundsklubb är Gafsele och Kirunas slädhundsklubbar. Vi är anslutna till Svenska 
Draghundsförbundet som är en del av RF riksidrottsförbundet. Våra spårsystem är från 3 km till 17 
km vilket gör att vi kan via olika varvningar köra 34 km som längst vilket behövs för både sprint och 
medeldistansförare.

Vi ställer oss bakom Länsstyrelsens punkt 17 och 18 där det framkommer att skyddsavstånd ska 
gälla till organiserade leder/vägar. Yrkar således avslag på Bergviks överklagan avseende pkt 17 
och 18.  

Nedan är en karta med de skyddsavstånd vi ska ha enl. arbetsmiljöverket.

För oss skulle det vara helt förödande om vi får vindkraftsverken med den risk för iskast som kan 
förekomma närmare spåret så vi och våra hundar inte kan köra säkert där. I Canada har dödsfall på 
hund redovisats från en slädhundsled som gick bredvid ett vindkraftsverk, dödsorsak var iskast.

Vi har framfört detta i tidigare yttrande också och i Bergviks Skogs bemötande av inkomna remissvar 
medhåller de på flera ställen till detta – Bergvik Skog ska hålla sig på ett avstånd som inte bidrar till 
negativa konsekvenser för berörd allmänhet - samt – etablering och idriftagande av en vindkraftspark 
i Svartnäsområdet kommer inte att försämra livskvaliteten för boende och verksamhets utövare i 
Svartnäs och Vintjärn med omnejd. Så vi yrkar som sagt avslag på Bergviks synpunkter gällande punkt 
17 och 18 och förväntar att Bergvik Skog står för sina tidigare löften. Hur våra spår går framgår av 
aktuell skoterkarta. Om så är nödvändigt begär vi syn av området.

Dag som ovan Anna Skye ordförande



Grön markering avser hundspåret. Röd markering är skyddszon ca 400 meter från slädhundsspåret.


