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Naturskyddsföreningen:  Domen förstör gammelskog med höga naturvärden
 
I en dom från Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har den 19 november 2008 en icke enig 
domstol beviljat Vindkompaniet AB rätt att under 30 års tid nyttja gammelskogstopparna i 
Ekopark Rautiorova för vindkraftsproduktion.  
- Oersättliga naturvärden förstörs genom ökad fragmentering av gammelskogen konstaterar 
ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Virpi Törlind.

- Genom att inte ta ett tydligt beslut för naturvärdena i detta solklara fall gör Miljööverdomstolen 
både naturvården och vindkraften en riktig björntjänst menar ordförande Virpi Törlind. Här har vi 
gammelskogar med mycket höga naturvärden och även bra vindlägen, nu fragmenteras gammelsko-
gen och vindkraftsföretag får fel signaler var det är möjligt att bygga. Naturskyddsföreningen säger 
som tidigare JA till vindkraft, men ett absolut NEJ till vindkraft i gammelskog!

- Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har tydligt markerat 
det olämpliga med vindkraft i gammelskogarna i Ekopark Rautiorova, men trots detta har inte 
Miljööverdomstolen tagit intryck av detta. En ledamot har som framgår i domen haft en avvikande 
mening, något som trots allt visar på att Miljööverdomstolen inte var enig i sitt domslut konstaterar 
Virpi Törlind.

- Vi har som samhälle ett enormt ansvar nu för framtiden, något som klimatförändringarna och den 
drastiska minskningen av den biologiska mångfalden tydligt visar. Samhället måste anpassas till natu-
rens förutsättningar. I ett sådant läge kan vi inte fortsätta exploatera naturresursen biologisk mångfald 
under täckmanteln att vi måste pressa fram förnyelsebar energi ur alla lägen. 
 
I den rapport “Halva energin - hela välfärden” som Naturskyddsföreningen presenterade i samband 
med sin höstkonferens för en knapp vecka sedan finns ett tydligt alternativ till att bygga sönder gam-
melskogsberg med vindkraft - energieffektivisering! 
- Om vi om några år konstaterar att det ur energiförsörjningssynvinkel var helt onödigt att bygga 
vindkraft på Rautiorova så kommer en skog med oersättliga naturvärden att offras till ingen som helst 
nytta säger Rolf Lahti, ordförande i Övertorneå Naturskyddsförening. 
 
- Gammelskogen i Ekopark Rautiorova kan inte flyttas någon annanstans. Vindkraftsverk kan flyttas 
och det är fullt möjligt att bygga vindkraft i lägen där höga naturvärden inte hotas. Denna självklara 
princip skulle man ha förväntat sig att Miljööverdomstolen kunde ha använt sig av och därmed gett 
en tydlig signal - inga vindkraftverk i gammelskog - konstaterar Virpi Törlind.
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Länkar
Domen från Miljööverdomstolen
http://www.norrbotten.snf.se/vindkraft/rautiorova/20081119_dom_MOD_M2210-08.pdf

Rapport från Naturskyddsföreningens höstkonferens “Halva energin - hela välfärden”  
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=3813
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