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Info om vindkraftsplaner inom TSA 22-02-16

Vid Tärna-Stensele Allmänningsskogs (TSA:s) allmänningsstämma i Tärnaby 2021-10-13 beslutades 
att gå vidare och teckna avtal med Fred. Olsen Renewables AB, med syfte att fortsätta undersöka 
förutsättningarna för vindkraft inom tre utpekade projektområden. Stämmans beslut överklagades 
på formella grunder och i avvaktan på överklagandeprocessen har inget avtal undertecknats av 
parterna.  
Allmänningen är en stor markägare med en generellt positiv inställning till vindkraft. Den skapar flera 
lokala nyttor och arbetstillfällen och skulle generera betydande ökningar av årlig utdelning till 
delägarna. Samtidigt som samhällets energiomställning kräver mer el. Vi är övertygande om att det 
finns en lämplig plats för vindkraft inom våra 52 000 ha stora markinnehav. Var detta kan ske är för 
tidigt att säga i dagsläget.  
Både Fred. Olsen Renewables och TSA har under tiden efter årsmötet noterat missuppfattningar om 
var vi befinner oss i processen. Inget område är idag föremål för någon tillståndsprövning. Samtidigt 
pågår parallella diskussioner om skogliga avsättningar på allmänningens marker, dvs. att stora 
landarealer ska användas för bevarande av den biologiska mångfalden. Där kommer inte vindkraft att 
vara aktuellt. Fred. Olsen Renewables och TSA vill tydliggöra att det kommer ske omtag i samarbetet 
och att avtalen i dess nuvarande form inte kommer undertecknas. Samarbetet förutsätter att 
vindkraftverk ska placeras på den lämpligaste platsen inom allmänningen. Det kommer därför 
genomföras en total genomlysning av möjligheterna till en vindkraftsetablering inom 
allmänningsskogen. Syftet är att utifrån många olika aspekter identifiera det lämpligaste området. 
Därefter kommer ett ställningstagande i frågan om detta område ska nyttjas för vindbruk. 
Utifrån vad som redovisats här kommer allmänningsstyrelsen föreslå stämman att ompröva sitt 
beslut gällande utpekade specifika områden. I stället rekommenderas stämman att besluta om ett 
omtag där TSA, tillsammans med Fred Olsen Renewables söker av allmänningsområdet generellt för 
att finna de mest optimala områdena för vindkraftsutbyggnad sett ur alla aspekter. 
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