FRI NATUR
Stömneskog

VÄRLDENS HÖGSTA vindkraftverk i
Stömne – 21st 280 meter höga?
Vindkraftverken med sina högintensiva vita ljus
(40–60 blinkningar/minut) kommer att synas 5–6
mil. Vilket innebär att de kommer att dominera
landskapsbilden i halva Arvika kommun, norra
Säffle och västra delarna i Grums kommun.

Vi äger inte skogen och naturen, men vi vill
njuta av tystheten och friden den ger.
Vi delar gärna vår natur med människor och
djur, men inte med storskalig vindkraftsindustri.
Skogen och naturen lockar oss, här finner
vi lugn och frid. Ta inte detta ifrån oss!
Endast vinden ska susa i träden…

Stöd föreningen
Fri natur Stömneskog
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell
verksamhet i form av en motpol till vindkraft och
ska skydda naturområden i Stömne.

Bli medlem och stöd oss!
Medlemsavgiften är 100:-/person.

OHÄLSOSAMT BULLER
Vindkraftverk skapar ljud, bullerkartan baseras på
dagens största vindkraftverk.
I dagsläget finns inga tillgängliga bullerdata på de
planerade 280 meter höga verken. Trolig ökning
är ytterligare 3–5 dB. Största delen av bebyggelsen
kommer att beröras av ohälsosamt buller.

BG 117-2329
Swish 123 023 71 49
Märk med: MFNS och namn
Besök hemsidan medlem/sponsor och fyll
i formuläret.
Hemsida: stomneskog.se
Facebook: facebook/com/groups/stomneskog/
E-post: stomneskogen@gmail.com

BESÖKSNÄRINGEN

OHÄLSA OCH KONSEKVENSER

MILJÖRISKER

Stömne är den södra porten från Glafsfjorden till
Glaskogens naturreservat

Det behövs mer forskning på hur stora vindkraftverk
påverkar livsmiljön för människor och djur:

• Bränder på hög höjd som inte kan släckas

Besökarna vill vistas i det tysta och natursköna landskapet utan störningar från onaturligt synintryck,
ljud, skuggor och blinkande ljus.

• Ljudohälsa av lågfrekvent ljud och infraljud

• Utsläpp av miljöfarliga ämnen

• Ljusohälsa av blinkande ljus och skuggor

• Rucksack Reisen

• Försämrad livskvalité

• Vindkraftverk innehåller minst 2000 liter glykol,
hydraul- och transmissionsoljor

• Macken Glava

• Värdeminskning och svårighet att sälja fastigheter

• Svårt för räddningstjänst att säkerställa resurser?

• ICA Nära Glava

• Påverkar levande landsbygd med minskad
inflyttning

• Is från rotorbladen kastas iväg långa sträckor

• Imoe AS

Vi stöder och är sponsorer för
föreningen – Fri natur Stömneskog:

• Följdrisk – omfattande skogsbränder

• Minskat djurliv

• Familjen Wendler

• Minskad turism

• Stavnäs Prästgård

• Omfattande miljöpåverkan vid byggnation och
ökat koldioxidutsläpp

• Familjen Noffke
• Sara och Manuel Hebeisen Baechtold

• Vägbredd 5 m + 1– 3 m slänt +15 m vegetation
kommer tas bort
Vi vill bevara en natur rik på nyckelbiotoper,
rödlistade och skyddsvärda fågelarter som
kungsörn, havsörn, fiskgjuse, sångsvan,
tornseglare, lappuggla, vitryggig hackspett,
smålom, storspov, tjäder och orre samt ett
större antal fladdermusarter.

• Minskat koldioxidupptag när vegetation skövlas

Allt detta vill vi värna om och bevara till
kommande generationer.

• Kommunen riskerar att tappa förtroende

• Jan Ulitzsh Fromskog
• Josefsson Jord och Skog

• Kortsiktigt projekt på ca 25 år med stora
förstörda naturvärden
• Skattebetalarna subventionerar vindkraften
• All energi kommer att exporteras söderut
• Alla är förlorare utom Stena som kommer tjäna
stora pengar

Många väljer att tillbringa fritiden i skogen och vid
sjöarna i Stömne och Sölje trakten. Fritidsfiske är ett
stort intresse och omfattande arbete genomförs för
att behålla det naturliga vattenlivet som är mycket
känsligt för miljöstörningar.
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