
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd motståndet 
mot vindkraftparken 
norr om Bruzaholm 

Vattenfall vill uppföra en enorm 
vindkraftpark i skogen norr om Bruzaholm. 
De 25 vindkraftverken skall bli upp till 240 
meter höga. Spiran på Ingatorps kyrka är 
bara 52 meter.  

Denna gigantiska park kommer få mycket 
skadliga konsekvenser för: 

- Livsmiljö och hälsa för de människor som 
bor i området eller vistas i skogen. 
Allemansrätten är hotad liksom 
möjligheterna till jakt. 

- Livsmiljön för skyddade och rödlistade 
djurarter som för övriga djur. 

- Kulturmiljöer och kulturminnen. 

- Ekonomin, det är osäkert om projektet 
kommer att ge någon lokal vinst. Däremot 
kan det bli en utgift för skattebetalarna och 
ge försämrade fastighetsvärden. 

Vattenfall har avslutat det formella 
samrådet. Inlämningen av Vattenfalls 
ansökan och Miljökonsekvensbeskrivning 
planeras till det första kvartalet 2016. 

 

Detta storskaliga experiment kommer att 
förvandla ett unikt område med opåverkad 
vildmark till ett industriliknande område 
med 

 stora skogsavverkningar, 
 nya breda vägar, 
 byggnader, 
 uppställningsplatser, 
 elkablar, 
 transformatorstationer, 
 nya kraftledningar, 
 skyddsstängsel, 
 tung trafik, 
 konstant buller, 
 rörliga skuggor, 
 varningsbelysning som blinkar och 

lyser dygnet runt 
 ökade säkerhetsrisker, som t.ex. 

iskast.  

Vad kan vi göra? 

Att människors livsmiljö försämras med 
buller och outredda hälsorisker är något 
dagens regelverk inte tar hänsyn till. Det är 
något människor måste tåla, säger 
lagstiftningen. Rödlistade och hotade 
djurarter har däremot ett starkare rättsligt 
skydd än människor. 

 

Därför är vår bästa chans att stoppa 
projektet att hitta rödlistade och skyddade 
arter i området. Nätverket Skydda skogen 
vid Bruzaholm har anlitat ornitologer och 
en fladdermusexpert för att genomföra 
inventeringar.  

Rödlistade eller skyddade fåglar: 

 Orre och tjäder (framför allt deras 
spelplatser), 

 kungsörn och havsörn, 
 fiskgjuse och lärkfalk, 
 små- och storlom, 
 järpe och spillkråka, 
 nötkråka och nattskärra, 
 bivråk och glada, 
 större korsnäbb och morkulla, 
 törnskata och berguv, 
 vitryggad hackspett, 
 gröngöling och trana är några av 

dem. 

Rödlistade eller skyddade fladdermöss: 

 Barbastell, 
 pipistrell, 
 dammfladdermus är några av dem. 

Bidra med din kunskap och be också  
din familj, grannar, vänner, kolleger att 
hjälpa till. 
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 Vi behöver din hjälp! 

Om du vill stödja motståndet 
kan du: 

1. Sätta press på politikerna 

Vattenfalls vindkraftprojekt kan stoppas 
om Eksjö kommuns kommunfullmäktige 
lägger in sitt veto. Rikta dig direkt till dina 
ledamöter med brev eller e-post. Skriv 
insändare till tidningarna.  

2. Bidra med din underskrift 

Följ med och skriv under petitionen  
”Rädda Astrid Lindgrens hembyggd från 
Vattenfalls gigantisk vindkraftspark!”. 

Öppna sökmotorn www.google.se 
eller omedelbart www.change.org  
och slå ”Astrid Lindgren Vattenfall 
Vindkraftspark” i sökrutan, så hittar du 
petitionen. 

Sprid länken med den här begäran i stor 
skala i dina sociala nätverk! 

3. Bidra med din kunskap 

Om du har uppgifter om rödlistade eller 
skyddade fåglar i området norr om 
Bruzaholm kan du skicka ett SMS till: 
Tomas Fasth: 073-063 15 06  
eller Annette Asp: 070-512 17 99 

Om du har uppgifter om rödlistade 
fladdermöss, särskilt barbastell, i området 
kan du skicka ett SMS till: 
Johan Eklöf: 073-366 17 61 

Barbastellen är mörk. Pälshåren är svarta 
vid basen och gulaktiga i spetsen. Öronen 
är breda och framåtriktade och möts i 
pannan. 

Du kan också skicka e-post med uppgifter 
om fågel och fladdermöss till: 
kontakt@skydda-skogen-vid-bruzaholm.se 

4. Stödja motståndet och ge ditt bidrag 
direkt till detta bankkonto: 

”Nätverket Skydda skogen vid Bruzaholm”  
Nordea Eksjö: 4224 17 72190 
IBAN: SE5730000000042241772190 
SWIFT: NDEASESS 

Inventeringar är mycket kostsamma, Alla 
bidrag är viktiga, både stora och små! De 
insamlade pengarna går uteslutande till 
motståndet mot vindkraftsparken. 

På vår hemsida www.skydda-skogen-vid-
bruzaholm.se kan du se hur mycket vi 
samlat in och alla utgifter som har blivit 
betalda. Om du vill ha en bekräftelse på att 
pengarna kommit in på rätt konto kan du 
skicka ett SMS eller e-post till Therese 
Gruselius:  
mobil: 076-883 71 89 
e-post:  theresegruselius@hotmail.com 

 

 

Få mer information: 
 
Om du vill veta mer om motståndet mot 
Vattenfalls planer att bygga en storskalig 
vindkraftpark norr om Bruzaholm,  
 
skicka e-post till: 
kontakt@skydda-skogen-vid-bruzaholm.se  
 
eller SMS till:  
Cecilia Göransson 070-463 37 07  
eller  
Peter Stubbe Teglbjærg (00)45 5150 6396. 
 
Hitta gruppen Skydda skogen vid 
Bruzaholm på Facebook, vår nätverk för 
informationsutbyte. 

På vår hemsida www.skydda-skogen-vid-
bruzaholm.se kan du också ta del av 
nyheter kring motståndet och hur det går 
med inventeringarna. 
 
 

Skydda skogen vid Bruzaholm 

är ett nätverk av fast- och fritidsboende 
som kämpar för att bevara den tysta, 

opåverkade skogen, djurlivet och byarnas 
kulturmiljöer i området norr om 

Bruzaholm. 

Stort tack för ditt stöd! 
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