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Yttrande över ansökan om vindkraftutbyggnad Forsvidar Gotland
wpd Onshore Forsvidar AB ansöker om etablering av vindkraftspark i Forsvidar, Gotland.
Naturskyddsföreningen Gotland lämnar härmed följande yttrande i ärendet.

Naturskyddsföreningen Gotland anser att Forsvidarprojektet har olämplig placering och
utformning och att ansökan måste avslås i sin helhet.

Motivering:
Enligt 1 kap. 1 § Miljöbalken syftar bestämmelserna till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Föreningen anser inte att en stor vindkraftutbyggnad i Forsvidar främjar en hållbar utveckling
när vindkraftverkens livslängd anges till högst cirka 25 år (många menar att livslängden är ännu
kortare). Föreningen anser det viktigare att bevara områdets höga och delvis unika naturvärden
för nuvarande och kommande generationer så som Miljöbalken föreskriver.
Enligt 4 kap. 1 § Miljöbalken är Gotland i sin helhet utpekat som riksintresse med hänsyn till
natur- och kulturvärden. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Forsvidar har mycket höga naturvärden, bland annat
ett störningskänsligt fågelliv. En exploatering i form av nya vägar i området och ett antal vinkraftverk kommer att påtagligt försämra förhållandena för det störningskänsliga fågellivet.
Mark- och miljööverdomstolen har i juli 2012 beslutat att vindkraftverk inte får uppföras inom
området Mästermyr, mot bakgrund av förekomsten av fågel (MMÖD M 8344-11). Flera andra
miljödomar i Sverige har även fastställt skyddsavstånd till särskilt skyddsvärda fågelarter.
Denna prejudicerande dom omöjliggör exploatering i Forsvidar.
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Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och kommunen skriver i rapporten Kunskapsunderlag angående planer för framtida markanvändning på norra Gotland (2007) att området utgör ett av
Gotlands sista stora sammanhängande ostörda och oexploaterade naturområden och har som
sådant ett stort värde. Naturvårdsverket skriver beträffande Forsvidar att den planerade vindparken skulle innebära ett större ingrepp i området och vill därför uppmärksamma 3 kap 2 §
MB som slår vakt om större ostörda och oexplaterade områden. Naturvårdsverket anser att den
föreslagna lokaliseringen inte förefaller lämplig. Vi håller med i denna bedömning.
I rapporten Kalktallskogar på Gotland skriver Länsstyrelsen att Forsviden (vilket även inkluderar Forsvidar) tillsammans med Kallgate, Hejnum Hällar och Filehajdar utgör Gotlands största
hällmarkskomplex och samtidigt det avgjort största mera sammanhängande kalktallskogsområdet i Norden. Länsstyrelsen skriver att hela Forsviden är intressant från naturvårdssynpunkt på
grund av sin storlek, sin varierande natur och sin vildmarkskaraktär. En vindkraftsetablering i
området skulle fragmentera det nu stora sammanhängande området på ett olyckligt sätt.
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