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Yttrande över Översiktsplan för vindkraft i Hudiksvalls kommun 
 

Vi har tagit del av samrådshandlingen för översiktsplanen (inklusive landskapsanalys) och har 

följande synpunkter: 

För det första ser vi vindkraften som en bra energikälla ur ett miljöperspektiv och ser gärna att 

kommunen uppmuntrar denna energikälla. Vi noterar också att det finns stora möjligheter att 

nå de regionala utbyggnadsmålen för vindkraft även om man bara väljer de platser som 

krockar med få motstående intressen. Detta innebär att kraven på enskilda byggplatser kan 

hållas ganska höga. 

 

Därför anser vi bl.a. att inte bara redan skyddade skogsområden ska åtnjuta immunitet mot 

vindkraftsutbyggnad utan även andra skogsområden som har dokumenterat höga naturvärden, 

t.ex. områden som utreds för skydd av länsstyrelsen, biotopskydd, naturvårdsavtal, 

nyckelbiotoper och andra områden med höga naturvärden som kommer fram vid 

inventeringar vid prospektering inför vindkraftsutbyggnad. Vindkraftsbyggen är inget 

pågående markutnyttjande och därför bör åtminstone samma krav som för skogsbruket ställas. 

Detta bör finnas med i planen, åtminstone i text, men om möjligt också på karta. Här bör 

eventuellt också de regionala värdetrakterna för skog nämnas (för Hudiksvalls kommuns del 

Norra Hälsinglands gammelskogar, Hornslandet och skogar SV Hudiksvall). 

 

Vi saknar vidare något om fladdermöss i planen. Problemet för denna artgrupp är på vissa håll 

lika stort som för rovfågel vid vindkraftsanläggningar. Även bland dessa finns sällsynta arter i 

länet, troligen framförallt längs kusten, i bruksorter med vattenmiljöer och mosaikartade 

jordbruksmiljöer. 

 

Vi undrar också varför inte fler miljömål än de fem har analyserats, t.ex. levande skogar, 

myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv. 

 

Om kapitel 6 gör anspråk på att vara en MKB så känns den ofullständig, men den är i och för 

sig bara ett komplement. På sid. 19, andra stycket under ”syfte och avgränsningar” bör även 

nämnas att vid varje enskild etablering ska beskrivningen av miljöpåverkan även innehålla 

påverkan på ekosystem, växter och djur. Detta är i praktiken det som i högst utsträckning 

kommer att påverkas! 
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