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Vindpark Fägremo – synpunkter från boende, föreningar och företag på Undens östra 
sida 

Vi reagerar starkt mot att tillstånd söks för att anlägga 10 vindkraftverk, 240 m höga vid 
Fägremo. Vindkraftverk över 150 m kräver hinderbelysning i form av vita högintensiva 
blinkande lampor som kommer att vara tända dygnets alla timmar. På dagtid kommer 
hinderbelysningen vara tänd med maximal styrka (se sid. 30 i samrådsunderlaget). Detta 
innebär att landskapsbilden kommer att helt förändras med ljusförorening dygnet runt.  

Boende, föreningar och företag i området kring den östra sidan av Undens strand har 
förbisetts i denna samrådsplan. Detta trots att verken kommer att bli väl synliga från många 
platser i det som kallas hjärtat av Tiveden.  

Det är oacceptabelt att låta ett högintensivt blinkande ljussken spridas över större delen av 
sjön Unden och dess omgivningar. Höjden på verken medför även att verken i sig själva 
kommer att synas på längre avstånd. Ljusföroreningen och ändringen av skogssiluetten över 
de västra delarna av sjön kommer därmed att påverka de boende, företagare, friluftsliv och 
turism på ett katastrofalt sätt. Hela landskapsbilden kommer att ändra karaktär. 

Allt detta får en rad i samrådsplanen; ”Från sjön Undens östra strand kommer verken, trots 
avståndet på cirka 10-12 km att bli väl synliga då en större utbyggnad upptar en stor del av 
skogssiluetten väster om sjön” (se sid. 5). 

Förhoppningsvis är det inte ett pärlband av blinkande lampor på västersidan av Unden som 
Laxå kommun, Sveriges första ekoturismkommun kommer att erbjuda turister från ännu mera 
ljusförorenade områden i Europa. Tystnad, stjärnstrålande natthimmel och solnedgång över 
Unden används ofta i marknadsföringen av Sveriges sydligaste vildmarksområde.  Hur långt 
kommer denna ljusförorening att spridas över landskapet? Tivedens Nationalpark? 
Tivedstorp? Alla högt belägna platser vida omkring kan beröras. Redan idag reagerar många 
på det starkt blinkade röda skenet från de nyuppförda 149 m höga verken vid Slottsbol.  

I förbigående nämns, ”ZVI-kartan visar att synligheten kan förväntas vara störst vid öppna 
ytor som sjöar, hav, vägar, åkrar myrar och ängsmarker”. (se sid. 27). Men det är uppenbart 
att de höga vindkraftverken kommer att synas som allra mest över Unden och höglänta 
områden på östersidan.  
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