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Medborgarförslag till Sollefteå kommuns fullmäktigeförsamling.
Historik: Vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker behandlades och
beslutades i Sollefteå kommunfullmäktige 2013-05-27. Området är ett riksintresse för
renskötsel och (enligt kommunen) riksintresse även för storskalig vindkraft. Beslutet
att säga ja till vindkraftsetableringen kunde tas därför att samebyarna och vindbolaget
Forsca kommit överens om samexistens i området. Detta skäl till kommunens beslut
att säga ja till projektet är tydligt inskrivet i Kommunfullmäktiges protokoll.
KF Protokoll 2013-05-27 sid 19-48 (bifogas)
Från sid 21 i KF:s protokoll:
”Större delen av projektområdena Fängsjön och Storsjöhöjden har i kommunens
fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun utpekats som ”områden
lämpliga för storskalig utbyggnad”. För ca hälften av området Fängsjön och hela
Storsjöhöjden dock med förbehållet ”förutsatt att samförstånd nås mellan berörd
rennäring och vindkraftetablerare.” Förbehållet inarbetades i planen efter
samrådsperioden.
Se karta”Vindbruk i Sollefteå kommun” sid 43. Se även vindbruksplanen sid. 60-65
och bilaga ur FORSCA:s MKB sid 24.
Sid. 22 i KF:s protokoll 2013-05-27:
"Det finns ett avtal tecknat mellan FORSCA AB och Voernese respektive Vilhelmina
södra sameby ”i vilket parterna har reglerat frågan om den eventuella kvarstående
påverkan som vindkraftsverksamheten, efter föreslagna åtgärder, har på
rennäringen”. Kommunens förbehåll ”områden lämpliga för storskalig
vindkraftetablering förutsatt att samförstånd nås mellan berörd rennäring och
vindkraftetablerare” har därmed uppnåtts.”
Båda samebyarna Voernese och Vilhelmina södra bröt 2015 det samexistensavtal som
ingicks med Forsca vindbolag 2013. Parterna var därför kallade till
domstolsförhandlingar i Mark- och miljödomstolens tingsrätt i Östersund den 15 och
16 mars 2016. Länsstyrelsen i Härnösand och sex berörda privatpersoner var också
kallade att delta.
Undertecknad deltog i förhandlingarna. Parterna, samebyarna och Forsca, stod långt
från varandra i sakfrågan. Samebyarna visade och berättade i sina förhör hur viktig
områdets vinterbetesområde var, i synnerhet när deras övriga renbetesmarker mer och
mer har inskränkts och inskränks av vindkraftsetableringar, gruvdriftsområden och
ökad infrastruktur i alla sina renbetesområden. Nya egna och andra samebyars
erfarenheter och forskning av hur renarnas beteende påverkas av vindkraft gjorde att
samebyarna inte längre kunde acceptera det samexistensavtal som tidigare gjorts med
vindbolaget.
Området Fängsjö/Storsjöhöjden har sedan urminnes hävd ingått i samernas rätt att

använda marken för bete till sina renar. Samebyarna anser att renskötseln och
vindkraftsetableringen inte går att förena i det här, för dem, viktiga området. All
forskning de senaste åren har visat att renarna skyr vindkraftsområden och orsakar
därmed stora barriärproblem för renhjordarna och samerna. Samebyarna och deras
advokat kunde på kartor visuellt visa hur renarna undviker vindkraftsområden.
Forskning med GPS på ett antal renar under fem års tid visade tydligt på renarnas
förändrade beteenden i vindkraftsområden. Denna forskning har bedrivits av flera
samebyar de senaste fem åren. Forskningsprojekten har bedrivits inom SLU:s regi
och finns att läsa på SLU:s hemsida.
En fråga som kom upp på Mark-och miljödomstolens förhandlingar var om
kommunens beslut fortfarande gäller när förutsättningarna för kommunens
beslut har undanröjts?
Länsstyrelsen ansåg att MPD tog sitt beslut enl. de förutsättningar som förelåg
vid beslutet. Men MPD ansåg vidare att beslutet i Sollefteå kn och MPD kan
ifrågasättas i det läge som nu uppstått.
Ärendet Fängsjö/Storsjöhöjden ligger nu i MMÖD Svea hovrätt där alla klaganden
fått prövningsrätt.
Samebyarna vann en knapp delseger i MMD:s dom genom att Storsjöhöjden
undantogs i MMD:s dom och att Forsca vindbolag fick anläggningsstopp under
renbetestiden 1 december - 30 april. Dessa undantaganden gjordes dessvärre på
bekostnad av 17 nya vindkraftverk på Fängsjö-området på ett område där de flesta
örnobservationerna gjorts.
Samebyarna fortsätter dock sin kamp för att behålla hela ursprungliga
renbetesområdet i Fängsjöområdet fritt från vindkraft. ÅOF har kraftfullt överklagat
domen pga. alla örnobservationer i hela området isynnerhet i det område som MMD
gav vindbolaget rätt att bygga på. Och ett flertal berörda boendens fortsatta kamp i
många år för sin överlevnad i närområdet har snart nått vägs ände. Om beslutet vinner
laga kraft i MMÖD kommer det att få ödesdigra konsekvenser för samebyarnas
renskötsel i området, för kungsörnsbeståndet och för alla berörda boenden,
fritidsboenden och friluftsidkare i det populära fritidsområdet.
Medborgarförslag: Vi anser att Kommunfullmäktiges bifall den 27/5 2013 till
Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri bör rivas upp.
Eftersom samebyarna har brutit samexistensavtalet med Forsca vindbolag finns inte
grunden till Kf:s beslut 2013-05-27 kvar: ”förutsatt att samförstånd nås mellan
berörd rennäring och vindkraftetablerare” har därmed uppnåtts”
Beslutet ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt bör av ovanstående skäl rivas upp.
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