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Vindkraftverken kommer att skjuta i höjden som 21 ei�eltorn.

– Det skulle förstöra allt här, för oss och turismen, säger Nils Persson,
ordförande i Fri natur Stömneskogen som ska lämnade över långa
protestlistor till kommunfullmäktige ikväll.
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21 vindkraftverk planeras av Stena Renewable i Stömne. Men det gillar inte befolkningen som nu vänder sig till
politikerna, i protest. På måndagskvällen ska Fri natur Stömneskogen lämna över protestlistor med preliminärt 700
underskrifter till kommunfullmäktige i Arvika.

Det ska enligt föreningen röra sig om 700 namn från Sölje, Stömne, Fjöle och Skasås.

– Vi måste få över politikerna på vår sida. Då vinner vi den här duellen, påstår Nils Persson.

Plan för vindkraft
Stena Renewable vill bygga en vindkraftpark på höjderna mellan Stömne och Sölje, ett
område som ingår i Arvika kommuns översiktsplan för det särskilda ändamålet. Planen
vann laga kraft 2011.

Två år senare �ck Rabbalshede Kraft nobben av kommunen att bygga en park nära
Glaskogen, och till viss del i reservatet, sedan vildmarkslivet bedömts som hotat.

Nu befarar den nybildade föreningen Fri natur Stömneskogen att Stena Renewable kan
tillåtas att bygga en park, trots att samma premisser råder.

– Det �nns ett rikt fågelliv på Glaskogen, kungsörn, havsörn och sällsynta fågelarter som
inte kommer att ha en chans mot de stora rotorbladen. Nyckelbiotoper hotas, och jag vill
påstå att turismen gör det, fortsätter Nils Persson.

Han nämner ett stort tyskt företag som kommer att dra in vandringspaket på Glaskogen om
vindkraftsparken ska byggas.

– Det är fel ställe att resa 280 meter höga vindkraftstorn på. Tänk dig 21 ei�eltorn, det är
förvisso 35 meter högre, på Stömneberget.

Husvärde sjunker
Nils Persson har vänt sig till mäklare i Arvika för att kontrollera rykten om hur en sådan
påverkar boende och fastigheter.

– En mäklare kan fastigheter sjunka med 30 procent i värde, plus att folk får svårare att
avyttra hus.

Pilgrimsleden går genom den presumtiva vindkraftsparken.

- Naturen och kulturen har så stora värden att de borde beaktas. Vi anser heller inte att det
framgår av entreprenörens fotomontage hur det faktiskt kommer att se ut på

Stömneberget om parken blir av, så vi tar fram ett eget montage.
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Stömneberget om parken blir av, så vi tar fram ett eget montage.

Det är ett argument för att få politikerna Arvika med sig.

– Saklighet i allt väsentligt, och så det väldiga motstånd mot parken som visat sig i Stömne,
Fjöle, Sölje och Skasås. Bara här i Sölje har 263 personer skrivit på, jag skulle vid ett snabbt
överslag bedöma att minst 700 personer har gjort det.

Neutralt positiv
Kommunledningsutskottet �lar sedan sammanträdet förra veckan på ett positivt yttrande
till vindkraft i Stömne, som underlag till kommunstyrelsen.

– Jag skulle hellre kalla KLU:s yttrande som neutralt med formuleringar till bolaget om
hänsyn de måste ta.

Även om rekommenderat område inte är statiskt är kommunalrådet kritisk till att ett
vindkraftverk placerats utanför prioriterad mark.

– Det kommer vi att påpeka som en av våra synpunkter. Sen får vi se vad andra instanser
lämnar in, inför granskningen.

Sten Renewable ska lämna in en miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen som slutligen
avgör om parken får byggas. Arvika kommunfullmäktige kan dock lägga in sitt veto.

STÖMNE

Så här jobbar Värmlands Folkblad med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och
relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och
opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
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