
  

 
Gävleborgs högsta vindkraftsanläggning projekteras för närvarande av Bergvik Skog 
ab. Området är omgivet av fritidsbyarna Svabensverk med Stugby, Gårdviksbo, 
Långtjärnsberg, Sjösveden, och Kölsjön. Området är mycket illa valt och ett alternativt 
område måste anges. Över 600 personer med anknytning till området har skrivit på 
protestlistor.  

En jätteindustri i området tillför inte oss som bor i området något av värde.  Vi 
kommer tvärtom att förlora det som är anledningen till att vi bor här; en aktiv livsstil 
där vistelse i naturen utgör grunden, om det så är vintersport, jakt, fiske, 
bärplockning, bilturer, fågelskådning, vandringar längs leder i området, eller att bara 
finnas här. 

Många fritidsboende planerar för ett liv här som pensionärer, eftersom det är ett liv i  
närhet till naturen de önskar. Några av oss har redan nått pensionsåldern och har 
bott här i lugnet i Svabensverk och i Sjösveden under den största delen av livet. 
Skogen och djurlivet i skogen har varit och är fortfarande deras livssfär och stora 
intresse. 

Vi anser att de höga tornen förstör landskapsbilden över sjön Hämmen och 
Svabensverk. Fritidsbyn i Sjösveden kommer att se nästan hela anläggningen på 
andra sidan Häsbosjön. Det finns ingen erfarenhet av det sammanlagda buller som 
de 86 vindverken, 220 meter höga, på  400-450 meter höga berg, åstadkommer – 
eftersom det ännu inte har byggts någon park med så höga torn i Sverige – eller 
någon annanstans..  

Vi vet att ny vindkraft inte behövs för att fylla det mål regeringen siktar mot till 2020. 
Ansökningarna som redan finns inne visar att det målet kommer att nås med råge 
förutsatt att de byggs. Vi vet att vindkraften inte är miljövänlig om man tar i beaktande 
hela deras livsscykel. Vi vet att det finns risker med vindkraftsverken, en brand i de 
miljöfarliga vingarna skulle t. ex medföra att farliga gaser spreds över området och föll 
ner på mark och i vatten.  

Vi vet också att vi som bor här förlorar i form av sänkta fastighetspriser och störd 
livsglädje. Vi vet att bolagen har miljarder att tjäna, medan vi som bor här har alltför 
mycket att förlora. 

Därför har en arbetsgrupp ”Blåst på Alfta södra Finnskog”, bildats, med 
representanter för de olika byarna. Sedan augusti 2012 har vi arbetat för att stoppa 
den storskaliga vindkraftsetableringen i vårt område.  

  

   Arbetsgruppen Blåst på Alfta södra Finnskog 

Kontakt:  margaboustedt@gmail.com, finnskogsmuseet@swipnet.se 

mailto:margaboustedt@gmail.com

