
Vindbruksplanen hotar unika möjligheter till utveckling.

Herrestadsfjället - unikt genom sin stora yta med tyst och värdefull natur, sjöar, stugor och miltals 
med vandringsleder – och populärt friluftsområde sedan snart 100 år hotas av kommunens 
vindbruksplan.

I Uddevalla kommuns vindbruksplan - som snart ska antas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige -  föreslås ett utbyggnadsområde centralt inskjutet mellan dagens reservat på 
Herrestadsfjället, och Bulidsområdet där Länsstyrelsen föreslår nytt naturreservat. Dagens 
vindkraftverk är gigantiska. Storlek och läge gör dem mycket dominanta då de kommer att synas 
och höras över vidsträckta delar av Herrestadsfjället – och angränsande bostadsområden. 

Vi tar inte ställning för eller emot vindkraft, men i vårt arbete för allas möjligheter till utevistelse i 
värdefull natur – nära hemmet och vardagen –  har vi svårt att se hur vindbruksplanens förslag för 
just Herrestadsfjället kan kombineras med kommunens tidigare goda intentioner. Den 
industrietablering som planen nu öppnar för – hotar de grundläggande värdena i området. Tystnad 
och stillhet, som knappt går att finna i södra Sveriges urbaniserade landskap riskeras.

De senaste årtiondena har flera medvetna satsningar gjorts för att bevara och varsamt utveckla 
Herrestadsfjället. I två omgångar har Uddevalla kommun köpt in och räddat stora och viktiga 
områden som reservat - ett lovvärt arbete för att säkra och utveckla ett tätortsnära vildmarksområde 
till förmån för allas fritid och folkhälsa.

Länsstyrelsen föreslår att även statligt ägda Bulid, förvaltas som naturreservat – med stora 
biologiska värden. Starkt argument för fortsatt skydd är att värdet av Herrestadsfjället i sin helhet 
ökar.. Lst vill säkra ett stort sammanhängande och varierande, tätortsnära, naturområde - 
lättillgängligt till fots och på cykel, med vägnät och öppna landskap nära befolkningstäta stadsdelar 
- och med näraliggande kollektivtrafik. Tillsammans ger reservaten stora strategiska möjligheter att 
ta vara på värden som kännetecknar en framåtsträvande kommun idag. Det stärker Uddevalla som 
en attraktiv ort för boende och besöksnäring – med hög livskvalitet, och en möjlighet att fortsätta 
utvecklas.

Andra organisationer med folkhälsofokus delar vår uppfattning, kommunens nämnder är inte eniga 
om vindbruksplanen och Länsstyrelsen är starkt kritiska. Vi vet att det därför finns stort intresse att 
hjälpa till att utveckla områdets möjligheter, för att göra Uddevalla till en ännu bättre kommun att 
bo och leva i. Vi vill satsa på positiv uppmärksamhet genom att försöka bli Årets friluftskommun 
inom några år – i stället för en tveksam industrialisering i en av våra mest värdefulla naturområden.

Låt ”utbyggnadsområde 2” utgå ur vindbruksplanen.
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