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Till

Uddevalla kommun
Sändlista: KS, alla ledamöter
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Alla ledamöter
Gruppledarna för partierna i KF

Yttrande från Ljungskileortens Hembygdsförening
rörande vindkraft på Bredfjället
Ljungskileortens Hembygdsförening är med sina drygt 600
medlemmar en av de största och mest aktiva ideella folkrörelserna i
Ljungskilebygden. Den är också en av de äldsta föreningarna, bildad
redan 1932, som ett uttryck för en då kontroversiell natur- och
kulturmiljöfråga som engagerade många människor.
Enligt stadgarna § 2 tredje punktsatsen ”skall föreningen bl a ”värna

kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med
pågående samhällsförändring””. Det är därför naturligt att föreningen

har synpunkter på den framtida utvecklingen av Bredfjället, ett
vackert och särpräglat natur- och kulturområde vars månghundraåriga
och bitvis dramatiska sociala historia under decennier har
dokumenterats tack vare Hembygdsföreningens torpinventeringar och
skrifter.
Hembygdsföreningen har tagit del av aktuell information om den
förprojektering som nu sker för vindkraft på norra Bredfjället, det
vill säga i en zon strax norr om bilvägen över fjället. Rabbalshede
Kraft AB, Rabbalshede, arbetar just nu fram underlag för en ansökan
om att få bygga i första hand sju vindkraftverk på mark som tillhör
Hovens fastighet respektive Simmersrödstiftelsen. Kraftverken avses
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installeras i ett område som utpekats av Statens Energimyndighet
som ”riksintresse för vindkraft”. Det börjar strax öster om samhället
och löper österut, längs med fjällvägen (se bif karta).
Vi är synnerligen kritiska till denna lokalisering och anser att hela
Bredfjället – från Store Väktor i söder till Vassbodalen i norr –
skall undantas från vindkraft. Bredfjället har, som nämnts, rika
natur- kulturhistoriska värden och präglas av skönhet, en för regionen
unik tystnad samt en mångfald av rekreationsvärden (bär, svamp, jakt,
fiske, orientering, strövtåg, skidspår mm) vilka kommer att påverkas
mycket negativt om vindkraft etableras här.
Vindkraftverken kommer att i grunden förändra landskapsbilden och
karaktären på området, som besöks av människor som söker avskildhet
och rekreation. Buller kan komma att spridas över större områden.
Stora nyanlagda vägar för att transportera in torn och vingar innebär
förfulande intrång i ett kuperat och känsligt landskap.
Detta är sammantaget våra skäl för att kräva att kommunen i den
stundande nya revisionen av Översiktsplan för Uddevalla
kommun/Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk (Miljö och
Stadsbyggnad, upprättad 2007, reviderad 2010) plockar bort
Bredfjället som lämpligt område för vindkraft, precis som man
redan gjort med Herrestadsfjället. Vi vill i sammanhanget lyfta fram
grannkommunen Stenungsund som i sin nu utställda översiktsplan för
vindkraft fattat det framsynta beslutet att undanta Svartedalen, ett
fjällområde av liknande karaktär som Bredfjället. Vi förväntar oss att
Uddevalla kommun hanterar Bredfjället på samma sätt.
Vi vill också erinra om att Länsstyrelsen i Västra Götalands län klassat
delar av norra Bredfjället som värdefulla för natur-, kultur- och
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friluftsliv. Länsstyrelsen har i konsekvens med detta skrivit till
Energimyndigheten och anhållit om att myndigheten bör ta bort
riksintresseområdet för vindkraft på norra Bredfjället.
Hembygdsföreningen är kritisk till att kommunen i ovannämnda
Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk hux flux skapat en ny
definition av det hävdvunna begreppet Bredfjället! Detta har även
Svenska Naturskyddsföreningen (riksföreningen) uppmärksammat i sin
just utkomna rapport om vindkraft i Västra Götaland. Vi delar
Naturskyddsföreningens uppfattning och ber att få citera dem:
Bredfjället – intressekonflikt med definitionsproblem
Bredfjället är ett populärt natur- och friluftsområde som ligger strax öster om
Ljungskile. Länsstyrelsen och kommunen har sedan sent 1970-tal definierat
området som högintressant ur naturvårdssynpunkt. Idag är delar av området
Natura 2000-område samt riksintresse för naturvården. Kulturhistoriskt är
området också av synnerligen stort intresse och har dokumenterats av såväl
ortens hembygdsförening som i flera böcker samt i ett vetenskapligt arbete på
Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.
I det liggande förslaget till tematisk översiktsplan för vindbruket står följande
om Bredfjället:
”Inga anläggningar för vindkraftsproduktion förläggs till de båda större
’fjällområdena’ Herrestadsfjället och Bredfjället eller till kustzonen. Områdena
är antingen stora, av exploatering opåverkade områden som i olika avseenden är av
riksintresse för naturvården, friluftslivet, kulturminnesvården och försvaret eller
väsentliga för kommunens bebyggelseutveckling.”
Trots detta planerar kommunen för en utbyggnad i ett riksintresse för vindkraft
som finns utpekat på Bredfjällets norra del. Samtidigt försöker länsstyrelsen få
Energimyndigheten att dra tillbaka riksintresset eftersom den anser att det står
i konflikt med naturvärdena i området (hotade rovfåglar, tjäder, järpe, mindre
hackspett, nattskärra och andra arter som är skyddade enligt habitatdirektivet
samt är upptagna i den svenska rödlistan).
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I en debatt i lokala media förklarar lokalpolitikerna att de inte tänker bebygga
fjället alls. Problemet här är att de inte definierar den norra delen av Bredfjället
som en del av fjället, trots att den delen varit med i beskrivningar kontinuerligt
sedan 1725.
Vissa år passerar 1000-2000 rovfåglar över fjället under flyttningen. De
termikflygande rovfåglarna är speciellt känsliga för vindkraft.
Norra Bredfjället är också en del av en av länsstyrelsen utsedd värdetrakt för
skog som kallas just Bredfjället.”

Ljungskileortens Hembygdsförening tar inte ställning till hur många
vindkraftverk som bör byggas i Uddevalla kommun. Men vi noterar att
det finns ett starkt samhällsintresse att bygga ut denna
förnyelsebara form av energi och att det finns många lämpliga ställen
även i vår kommun
Vårt enda mandat och tydliga ansvar är att, med den betydande lokala
kunskap och kompetens föreningen besitter, värna om landskap som
inte bör komma ifråga för vindkraft. Ett sådant område är alltså
Bredfjället i sin helhet, definierat som ovan, från Vassbodalen till
Store Väktor.
Vi kräver att kommunen hörsammar våra synpunkter.
Beslutet var enhälligt.
Med vänliga hälsningar!
Ljungskile den 2011-04-26

Lars-Magnus Olovson
Ordförande
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