Söderlund rappoterade 5 ex sträckande sydväst. Som mest sågs hela 74 ex sträckande av
Martin Irestedt på Örskär 6/11.
På Björn 9/10 hittades en dvärgsparv av
Ulrik Lötberg m.fl. Passande nog hade UOF

i vegetationen, men kunde till sist ses fint.
Videsparv sågs på flera håll i rapportområdet. Först ut var Ulf Gärdenfors som rapporterat en från Reningsverket, Årike Fyris 28/8.

UOF engagerar sig i framtida vindkraftsprojekt
FÅGELSKYDDSGRUPPEN

Regeringen har beslutat om en omfattande
utbyggnad av Sveriges vindkraft till 2020.
Runt om i landet har över 400 s.k. riksintressen i 20 län pekats ut som land- eller
havsområden med speciellt gynnsamma
förhållanden ur energisynpunkt som bör prioriteras för etablering av vindkraft. Runt 2% av
totalarealen ligger i Uppsala län, främst i norra
delen. Kommunerna i Uppsala län har i viss
utsträckning redan påbörjat arbetet med att
ta fram planer och peka ut möjliga områden
för vindkraftsetablering.
Vindkraft är i grunden en klimat- och
miljövänlig energikälla. Samtidigt är utarmningen av fauna och flora ett av våra största
miljöhot och vindkraften får inte inverka
negativt på skyddsvärda naturområden och
hotade arter. I extremfall, som exemplet med
havsörnspopulationen på Smöla i Norge, kan
effekterna vara direkt förödande. I de flesta
fall har dock påverkan visat sig vara betydligt
mindre och kollisionsrisken kan med andra
ord i hög grad förebyggas genom att noggrant
planera valet av plats för uppförande av nya
anläggningar.

potentiella konflikter med etablering av större
vindkraftsparker.
Ett flertal personer inom UOF har under
vintern hjälp till att ta fram ett omfattande
kartmaterial och det har även anordnats ett
samrådsmöte som varit öppet för föreningens
medlemmar. I den skrivelse som lämnades
över till Länsstyrelsen har UOF även citerat den generella policy för vindkraft som
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har
utarbetat.

UOF samarbetar med Länsstyrelsen i
Uppsala län

TITTA GÄRNA IN på hemsidan för nyheter om

För ansökningar om större vindkraftsparker
fungerar Länsstyrelserna som tillståndsgivande myndighet. UOF fick under 2010 en
förfrågan från Länsstyrelsen i Uppsala län
att ta fram ett dokument med ornitologiskt
värdefulla områden i hela länet där det finns

Planerad vindkraft i Forsmark
Vid biotestsjön i anslutning till Forsmarks
kärnkraftverk finns en av de högsta koncentrationerna av havsörn i hela landet, inte minst
under hårda vintrar då stora mängder andfåglar söker sig till de isfria bassängerna med
kylvatten från reaktorerna. Här har Vattenfall
långt gångna planer på att etablera en större
vindkraftpark. UOF är negativa till detta projekt och har påtalat den uppenbara konflikten
med fåglarna i området, både i ett formellt
remissvar och i uttalanden i pressen. Beslutet
ligger för närvarande hos Länsstyrelsen.

dessa frågor och hör gärna av er till föreningen
om ni vill veta mer eller har åsikter.
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