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SVAR PÅ SAMRÅD ETABLERING AV VINDKRAFT 

STORA UVBERGET, ESKILSTUNA KOMMUN 
Friluftsfrämjandet Eskilstuna lämnar härmed samrådsyttrande gällande etablering av 
vindkraftspark vid Stora Uvberget, Eskilstuna kommun.  

Sammanfattning  

Friluftsfrämjandet stödjer förnyelsebar energi, men vi ser att utbyggnaden av vindkraftparker kan 
störa såväl frilufts- som djurliv. Vi vill att friluftslivets intressen ska väga lika tungt som övriga 
samhällsintressen – varken mer eller mindre. Det innebär att planering av ny vindkraft måste ta 
hänsyn till friluftslivet och dess intressen. 

Friluftsfrämjandet Eskilstuna ställer sig kritiska till etableringen av ovan rubricerat projekt då vi 
bedömer en hög risk att viktiga områden för friluftslivet kommer påverkas negativt. Östra 
Hjälmaren och Hedlandet är två stadsnära och lättillgängliga naturområden med vildmarkskänsla 
som är värdefulla för friluftslivet.  

Östra Hjälmaren  

Östra Hjälmaren och Hyndevadström är viktiga för friluftsliv på vattnet. Östra Hjälmaren har 
mycket mindre motorbåtstrafik än Mälaren vilket gör det mycket lämpligt för stilla, naturnära 
upplevelser på vattnet något vi bedömer kommer störas av en etablering av vindkraft precis 
söder om sjön.  

Södra stranden i Östra Hjälmaren från Kvisslabergen och väster ut mot Näshultaån’s mynning är 
och också ovanligt ur perspektivet att den innehåller ett område med mycket berg i dagen och 
avsevärt mindre vass längs stränderna vilket gör att möjligheterna att uppleva skogen från vattnet 
är goda och har stora rekreationsvärden.  

Östra Hjälmaren innehåller också fina miljöer för friluftsliv på vattnet på, runt Lövön och längre 
väster ut det stråk av öar så som Krokholmen och Stora och lilla Måsskär utgör. Dessa områden 
ligger på utmärkt avstånd för en dagstur i tex kajak.  

I dessa områden ser vi stor risk för störning av skuggning och ljud då etableringen är tänkt att ske 
ca 1 km söder om detta område. Energimyndighetens råd runt skuggning beskriver inte såg höga 
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vindkraftverk som planeras i detta fall, men vi anser att denna effekt bör nogsamt utredas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning    

Friluftsliv på och vid vatten karakteriseras i många fall en stilla upplevelse i miljöer inte störda av 
andra ljud vilket gör en etablering i området kan upplevas som en stor påverkan.  

Hedlandet 

Naturreservatet Hedlandet bedöms av oss som ett viktigt område för friluftsliv i Eskilstuna 
kommun. Hedlandet erbjuder en omväxlande natur med en spännande blandad historia. Flera 
vandringsleder finns i området och långa sträckor går stigarna utmed vattnet och bjuder 
besökaren på fina utsiktsplatser. Vi ser risker i att både ljudstörning och skuggning kan negativt 
påverka möjligheterna till ett ostört friluftsliv i Hedlandets naturreservat.  

Lövön 

Natura 2000 området Lövön utgör en möjlighet längs ett längre parti med flera öppningar och 
fina hällar spana ut över de stora vattenytorna i östra Hjälmaren. Att etablera flertalet 
vindkraftverk i denna miljö skulle troligen avsevärt förstöra naturupplevelsen från denna plats.  

 

Om Friluftsfrämjandet och friluftsmiljön 

Friluftsfrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom 
friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med över 100 000 medlemmar, 
7000 ledare, 500 förskolor och skolor, 300 lokalavdelningar och 25 skidbackar är vi Sveriges 
största friluftsorganisation. 

Friluftsmiljön är en förutsättning för Friluftsfrämjandets verksamhet. Naturen är friluftslivets arena. 
En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår 
verksamhet. Naturen är en av grundstenarna som krävs för att vi ska uppnå vårt ändamål, att 
genom friluftsliv bidra till ökad folkhälsa och livsglädje. 

Friluftslivets har stor betydelse för såväl människors hälsa som välbefinnande. Dessutom bidrar 
det till ökad miljömedvetenhet. Friluftslivet har således en viktig roll att fylla. En roll som inte kan 
underskattas. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och 
verksamhet. Vi arbetar för att säkerställa möjligheten för dagens och morgondagens friluftsliv och 
arbetar för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftsliv.  
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Friluftsfrämjandet lokalavdelning Eskilstuna bedriver regelbundet verksamhet i de utpekade 
området; med vandring, kajakpaddling och barnverksamhet.  

 

För Friluftsfrämjandet lokalavdelning Eskilstuna 

 

Magnus Widström 
Ordförande Friluftsfrämjandet Eskilstuna 
magnus.widstrom@friluftsframjandet.se  
073-6472626 


