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Synpunkter på planerad vindbrukspark vid Bordsjö i Aneby kommun 

Naturskyddsföreningen i Tranås, som fått uppdraget från Anders Berthling i 
Naturskyddsföreningen i Jönköping, lämnar följande synpunkter.                              
Tranåskretsen omfattar även Anebys medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Länsförbundet i Jönköpings län, där undertecknad är vice ordförande och Anders Berthling, 
som erhållit handlingarna är kassör, kommer att behandla ärendet den 12 december.

Samrådstiden för ärendet gick ut den 29 november, 19 dagar efter informationsmötet i 
Askeryd den 10 november.

Enligt samtal idag den 2 november med Christian Bladh, BayWa r.e. Scandinavua AB, ges 
föreningen möjlighet att lämna synpunkter ” i närtid” och det sker därför nu, samma dag. 

Vindkraft är en förnybar energikälla som Naturskyddsföreningen ser positivt på, förutsatt att 
de placeras i lämpliga lägen som inte hamnar i konflikt med höga naturvärden, eller 
artskyddade fåglar och djur. 

Den planerade vindparken vid Bordsjö ligger intill och går ut över Försjöns östra sida. Sjön är
ett av Sveriges första områden som antogs av regeringen enligt EU’s art- och habitatsdirektiv i
december 1998. Den blev senare Natura 2000-klassad. Försjön ligger avskilt och skyddat från 
annan påverkan, utöver det skogsbruk som bedrivs i området. 

Sedan lång tid har både Fiskgjuse och Storlom häckat i både Försjön och Kunhultasjön, som 
också berörs av den planerade etableringen.

Vid den inventering som gjordes av Calluna vårvintern 2014, observerades 58 arter inom 
området, varav elva har behov av skydd enligt gällande förordningar. Tre arter är rödlistade: 
mindre flugsnappare, nattskärra och tornseglare. Mindre flugsnappare och nattskärra är listade
i EU´s fågeldirektiv.                                                                                                         
Fiskgjuse och ormvråk observerades i området vid båda sjöarna, men häckning av Fiskgjuse 
enbart i Kunhultasjön. Storlom påträffades i Kunhultasjön och Bordsjön. Dessa båda arter är 
listade i EU´s fågeldirektiv, liksom orre, sparvuggla, spillkråka, tjäder, trana och vitkindad gås
som också påträffades. 



Följande uppgifter är inkomna från ornitologer i närområdet den 1 december 2016 : 

När det gäller fiskgjuse så har den tidigare häckat med 1-2 par i Försjön, men någon gång i 
slutet av 80-talet blåste boet ned som låg på ön i den södra delen. Då försvann det paret, men 
paret i den norra delen har nog varit kvar och jag vet att de häckade i år. När det gäller 
storlommen så häckar den årligen med två par, som bäst har det funnits tre par något år. 
Storlom har du även häckande i Bordsjön, Kunhultasjön och Assjön. Fiskgjusen häckar även 
med 1 par i Kunhultasjön.

Med hänvisning till dessa fakta, anser Naturskyddsföreningen i Tranås-Aneby samt Jönköping
att den planerade vindparken är olämpligt placerad direkt intill en Natura 2000-klassad sjö, 
med mycket höga naturvärden och habitat för fågelarter som är skyddade enligt EU’s art- och 
habitatsdirektiv.
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