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Yttrande över vindbruksplan för Uddevalla kommun
Uddevalla naturskyddsförening vill härmed ge sina synpunkter på kommunens vindbruksplan.
Naturskyddsföreningen har hela tiden hävdat att vindkraftsplanering måste genomsyras av en
helhetssyn och att nya etableringar i först hand måste styras till redan exploaterade och bullerstörda
områden. Det är därför nedslående att läsa den nu framtagna vindbruksplanen.
Vi har i grund och botten en positiv syn på vindkraft, men då vi oftast tvingas välja mellan ett antal
dåliga eller mycket dåliga etableringsförslag som krockar med centrala naturvårds- och
friluftsintressen tvingas vi tyvärr till motstånd.
Vi är övertygade om att man i första hand skall försöka lokalisera vindkraft till områden som längs
väg E6, där området vid Rabbaldshede- Tanumshede är exempel på bra vindkraftsetablering. E6 är
redan bullerstört och nära till väg. Inget friluftsliv finns där och naturen är redan exploaterad. Varför
inte se över hur många fler vindkraftverk som kan läggas längs E6 och andra trafikerade vägar? Även
områden som soptippar etc bör ses över. Havsbaserade vindkraftparker längre ut till havs bör också
studeras, liksom i anslutning till de kraftigt störda norrländska vattenregleringsmagasinen. Där är
naturen kraftigt störd (regleringsamplituder på 30 meter), vägar finns och givetvis finns redan elnät
för distribution. Vindkraft måste ses som en nationell och regional fråga, inte bara någonting för de
enskilda kommunerna. Vi efterlyser därför en större helhetssyn.
Det är också viktigt att inte bara lyfta ut vindkraften som en enskild energifråga utan ta en samlad
bild där man tittar på besparingspotential och besparingsmål, trafik, sopförbränning, biobränsle,
lågenergihus, hur många solceller vi kan få in, effektivare elhandel, kan vi samarbeta med områden
som har bättre förutsättningar för ex vind, bättre förutsättningar för vågkraft etc.
Vi undrar vad som är Uddevalla kommuns mål med vindkraften och hur många vindkraftverk skall
läggas just här? Vidare hur kopplingen är till gällande energiplan och handlingsplan?
Vi tycker att det är svårt att förstå hur man i planen kunnat hamna på de tre föreslagna områden i
Uddevalla kommun. T.o.m. utredaren skriver att det finns flera konfliktfrågor i varje område.
Område 2 ligger mitt i Uddevalla kommuns viktigaste friluftsområde, med mycket stora naturvärden
och med många besökare. Bulid som är beläget strax öster om de bägge reservaten Herrestadfjället 1
och 2, planeras bli ett nytt reservat. Vi har tidigare skrivit till Uddevalla kommun om Bulid och
Herrestadsfjällets stora värden och framtidsmöjligheter (se bilaga). Vindkraft på område 2, mitt i
detta område, i en kil mellan naturreservaten, är inget annat än en krigsförklaring mot Uddevallas
samlade naturvårds- och friluftsintressen. Vi hoppas verkligen att vi slipper den konflikt som detta

skulle leda till. Vi vill hellre tillsammans med Uddevalla kommun se hur vi kan använda detta
fantastiska område och utveckla det till gagn både för människor och natur.
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