
VINDBRUK DALSLAND
Ånimskogsområdet  (Å7 Norra och Å8 Södra)

Föreslagna vindkraftverk i Ånim-
skog enligt Åmåls kommuns förlaga. 
Rekommenderad säkerhetszon på 
500 meter runt varje verk samt några 
avstånd till boendemiljö är marke-
rade. Rapporterad ljud- skugg- och 
reflexstörning är ca 2.000 meter. 
Totalt 15 verk 175-185 meter höga.

Bild 1.   Område Å7 Norra. Vy mot öster från Håkerud 

Bild 2.   Område Å7 Norra. Vy mot nord-nordväst från 
Östra Bodane

Man tror inte det är sant men verket är ca 30 gånger högre 
än boningshuset. Givetvis inte planerad på gårdsplanen.

Bild 3.   Område Å8 Södra. 
Vy mot sydost från E45 vid Slobol

Bild 4.   Område Å8 Södra. Vy mot nord-nordväst från 
Yttre Bodane (Båtbergen, Kesdalen i Naturreservatet)

Konsekvens Norra (Citat från Plan för Vindbruk 
Dalsland):
”En vindkraftsetablering i området medför visu-
ell påverkan från land och vatten. Vindkraftspar-
ken kommer att synas från Ånimskogs samhälle 
i väster och inom en radie på 5-10 km mot norr 
och framför allt från Vänern. Vindkraftsparken 
kan även medföra påverkan på natur- och kultur-
värden samt det hydrologiska systemet.”

Konsekvens Södra (Citat från Plan för Vindbruk Dalsland):
”En vindkraftsetablering i området medför visuell påverkan från 
land och vatten. Vindkraftsparken kommer att synas från områ-
dena utmed Dalslands kanal och sjösystem i väster och inom en 
radie på 10-15 km från norr och framför allt från Vänern.
Vindkraftsparken kan även medföra påverkan på natur- och kul-
turvärden samt det hydrologiska systemet. Utbyggnaden av en 
vindkraftspark i området bedöms innebära konflikter med närlig-
gande naturreservatet och Natura-2000 område.”

Sammanvägd bedömning (Citat från Plan för Vindbruk Dalsland):
”I samrådsförslaget till Vindbruk Dalsland ingick Ånimskog Norra och Ånimskog Södra i Restriktionsområdena som bedömts 
olämpliga för vindkraftsetableringar. Genom politiskt beslut i Åmåls kommunstyrelse 2010-03-09, § 58 ansågs området lämp-
ligt för vindbruk. En etablering av vindkraft i området bedöms innebära intressekonflikter mellan friluftsliv och vindbruk.”

Motståndare till vindkraftsetablering i Ånimskog, ett av Länsstyrelsen 
fredat område. Fotomontage: Björn Carlén   carlen.bjorn@telia.com

Kontaktperson: Dag Blomqvist  info@vindbrukdalsland.se
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Information om vad som 
händer finns vid: www.vind-
brukdalsland.se 
Eventuella synpunkter 
senast den 30 juni.   E-post: 
vindbruk@dalsland.se
Vindbruksplanen för hela 
Dalsland finns på biblio-
teken.
 eller  http://www.dalsland.
se/page/23396/page.htm
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