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Vindbruksplan

Med anledning av förslaget till vindbruksplan som Uddevalla kommun presenterat vill Uddevalla
lokalavdelning av Friluftsfrämjandet framföra följande.
Med ett helhetsperspektiv på naturområdena norr om Uddevalla tätort anser
Friluftsfrämjandet att det är olyckligt att splittra de kärnvärden som finns inom
Herrestadsfjället och Bulid. De kommunala naturreservaten Herrestadsfjället I och II
samt det föreslagna nya reservatet Bulid, och deras potential för att skapa en
friluftslivsresurs med stora värden och möjligheter, utgör grunden för
friluftsfrämjandets ståndpunkt, när det gäller vindkraftplanen. Uddevalla
lokalavdelning har tidigare – t ex i samband med kommunens medborgardialog –
framhållit att vindkraftetablering INTE är lämplig i de tätortsnära naturområdena norr
om stadsbebyggelsen.
Övergång till förnyelsebara energikällor är positiv men bör inte ske på sätt som äventyrar stora
miljö- och kulturvärden. Framför allt är det viktigt att i första hand öka energieffektivisering och
energihushållning i samhället. Vi tar inte, i denna kommentar, ställning för eller emot vindkraft i
sig. Friluftsfrämjandets synpunkter gäller det i vindbruksplanen föreslagna Utbyggnadsområde
2, skjutfältet.
Den industrietablering som ett antal höga vindkraftverk innebär, förtar i o m utbyggnadsområde
2, möjligheterna att skydda ett naturområde med stora värden. Därmed försvinner också
möjligheterna att utveckla såväl biologisk mångfald som småskaligt skogsbruk som grund för
friluftsliv och folkhälsa. Sammantaget försvåras uppfyllandet av samhällets höga ambitioner och
stora intresse för värdena i tätortsnära natur och friluftsliv.
I takt med fortsatt urban exploatering, övergång till modernt produktionsskogsbruk och dylikt
sker en fortlöpande minskning och fragmentering av orörda naturområden inte minst i våra delar
av landet. Orörda naturområden har på senare tid blivit allt mer beskurna och fragmentiserade.
Detta gör det allt mer angeläget att bevara och skydda tillräckligt stora och sammanhängande
opåverkade områden särskilt i tätortsnära lägen.
En växande medventehet om det stora värde som finns i orörda områden nära bostadsorter kan
noteras. Att tystnad har ett värde och att utmaningen i detta bör beaktas i samhällsplaneringen
refererades av miljöminister Åsa Romson vid Naturvårdsverkets ”Tankesmedja för
Friluftsliv” i Örebro, 28-29 april 2015. Alltför små skyddade områden ger en falsk trygghet och
stora (sammanhängande) arealer behövs. ”Skogsskydd är attraktivt och ger mervärden för
framåtsträvande kommuner.”
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Uddevalla kommun har, i det stora och i många betydelser orörda och opåverkade
skogsområdet norr om centralorten, en resurs med mycket stor betydelse för friluftslivet. De
marker som idag skyddas genom de kommunala naturreservaten Herrestadsfjället I och II
används för många människors rekreation och för turism. Området Bulid, öster om reservaten
har sedan länge ett starkt skydd för exploatering genom militärens hittillsvarande verksamhet,
men Bulid har också varit allmänt tillgängligt för allmänheten stora tider av året. Tillsammans,
och genom olika naturtyper ger det en helhet med variationer i biotop och med olika
användningsområden. När stora delar av Bulid nu föreslås bli statligt naturreservat ser vi en
möjlighet att skapa en för södra Sverige unik förutsättning för tätortsnära friluftsliv med stora
utvecklingsmöjligheter.
H I och H II har även skydd genom att vara klassade som riksintresse för friluftsliv. Gränsen i
öster för detta går kant i kant med militärens verksamhetsområde och intresse, som har haft ett
starkare skydd. Gränsen för riksintresset för friluftsliv bör i o m att Bulid föreslås som
naturreservat också justeras österut. Att Bulidsområdet hittills inte omfattats av riksintresse för
friluftsliv är något som aktualiserats nu när försvaret lämnat området och nyttjandet av området
kan komma att ändras. Sedan lång tid har området, särskilt där vindkraft nu föreslås, varit
mycket orört och haft hög tillgängligt för allmänheten. Under de senaste årtiondena har området
varit avlyst för militär verksamhet endast vid enstaka tillfällen.
Ett av de viktigaste värdena i området är de stora vidderna och den ostörda
vildmarkskaraktären. Det är dokumenterat att det råder stor brist på områden i vår närhet där
samhällets påverkan är liten, och där det till exempel går att uppleva stillhet och helt tysta
omgivningar. Det föreslagna utbyggnadsområde 2 är en del av ett område som sedan lång tid
karakteriseras av orörda vidder med myrar, hedar och sjöar. En vindkraftetablering i eller i
omedelbar anslutning till detta område skulle få mycket negativa visuella och audiella effekter
inte minst för de närbelägna naturreservaten.
Utbyggnadsområde 2 ligger i huvudsak utanför Herrestadsfjället II och Bulid men tangerande
och möjligen med överlappning. Förslaget formar en otillgänglig och höglänt kil söderifrån in
mellan områdena. En placering av vindkraftverk längs denna ås ger naturligtvis ljud, ljus,
skuggor mm i närheten, men skapar också genom höjd och storlek, en mycket olycklig,
dominerande visuell störning över mycket stora delar av de omgivande reservaten. I väster och
norr över det skogsområde där ett utbyggt nät av vandringsleder, t ex Bohusleden sedan länge
går, och där Uddevalla kommun 2013 anlade den väl använda Åleslåleden som kommer att
passera vid verkens fötter i ett ömtåligt område med små sjöar. I norr påverkas, det av
kommunen restaurerade, gamla kulturlandskapet kring gården Åleslån, och kommunens
naturskola där. I öster kommer verken att dominera hela det öppna landskap som finns inom
Bulid.
Uddevalla lokalavdelning av Friluftsfrämjandet avstyrker en vindkraftsetablering
inom reservaten och deras direkta närhet och föreslår att ”Utbyggnadsområd 2,
skjutfältet” inte tas med i kommunens plan för vindkraftutbyggnad.
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Friluftsfrämjandet vill i stället passa på att föreslå en omarrondering – där den aktuella kilen tas
in i reservatsområdet och där det samlade skyddet för helheten förstärks genom att hela
området inarbetas i riksintresseområdet.
Friluftsfrämjandet vill se en positiv och aktiv utveckling inom området utifrån de biologiska
naturvärden och rekreativa upplevelsevärden som finns och byggt på områdets resurser för ett
ekologiskt hållbart friluftsliv.
Friluftsfrämjandet vill att Uddevalla Kommun sätter en hög ambition för området och vi
medverkar gärna i diskussion och utvecklingsarbete med målet att bli Sveriges
friluftskommun inom en snar framtid.
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