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YTTRANDE AVSEENDE UTSTÄLLNINGSHANDLING ”VINDKRAFT I 
LEKEBERGS KOMMUN” 
 
Undertecknade näringsidkare, entreprenörer, markägare och privatpersoner är 
samtliga engagerade i ett samarbete kring att utveckla besöksnäringen i Lekebergs 
kommun. Samarbetet har initierats och har sin tyngdpunkt i Lekeberg, men omfattar 
även näringsidkare i angränsande kommuner vars verksamhet påverkas av och har 
betydelse för besöksnäringen i Lekeberg. Samarbetet har alltså även en större 
regional betydelse, men av naturliga skäl gäller detta yttrande i huvudsak Lekeberg.  
 
Vi har tagit del av utställningshandlingen ”Vindkraft i Lekebergs kommun” och vill 
härmed framföra vår bestämda åsikt att Lekebergs kommun måste anta en plan för 
bevarande av naturintressen och utveckling av det lokala näringslivet i Lekebergs 
kommun, vilket inte är förenligt med en plan som tillåter etablering av vindkraft i 
industriell skala i Södra Kilsbergen. Det Tematiska tillägget måste därför utformas så 
att hela Södra Kilsbergen undantas från storskalig vindkraft, med bevarande av 
naturintressena och en tydlig avsikt att utveckla en stark besöksnäring i kommunen 
baserat på Södra Kilsbergens natur- och kulturvärden.  
 
Vårt samhälle genomgår en snabb förändring, där traditionella näringar som 
tillverkningsindustrin tappar i betydelse för vår försörjning och nya näringar krävs för 
vårt fortsatta välstånd. Besöksnäringen växer fram som den nya basnäringen i landet 
och allt pekar på att den svenska ekonomin blir starkt beroende av hur väl vi lyckas 
utveckla turismen som exportvara. Detta gäller inte minst landsbygdskommuner som 
Lekeberg, där besöksnäringen kommer få en avgörande betydelse för att behålla en 
levande glesbygd där människor kan bo och få sin försörjning i närområdet och 
upprätthålla en tillräcklig service i form av lokala butiker, skolor, etc. Ur denna 
synpunkt är det ytterst lovande att den naturbaserade turismen har tagit fart rejält i 
Sverige de senaste åren och anses vara en motor i den fortsatta utvecklingen av 
turismexporten. Tystnad och skön, ostörd natur är huvudkomponenterna i det som 
lockar naturturister från världens alla hörn till vårt land. 
 
Lekeberg har idag en svagt utvecklad besöksnäring, trots mycket goda 
förutsättningar genom Södra Kilsbergens säregna och sköna natur och dess 
spännande kulturarv. Även här har dock processen satt igång och verksamheter som 
Outdoor Experience och Eliassons Hälsa och Utbildning, för att nämna några, visar 
en positiv utveckling samtidigt som många andra entreprenörer ligger i startgroparna 
för att köra igång. För att besöksnäringen ska bli en stor näring i Lekeberg, kanske 
den största, räcker det dock inte med att några enstaka näringsidkare driver enskilda 
turistverksamheter, utan det krävs många samverkande aktörer som kan erbjuda ett 
tillräckligt stort utbud av samordnade erbjudanden, som spännande natur- och 
kulturaktiviteter, boenden, lokala livsmedel, mm. För att åstadkomma detta har bland 
annat Föreningen Kilsbergskanten ordnat möten med många av de 
existerande/blivande näringsidkare som vill satsa på besöksnäringen i Lekeberg och 



det har även tagits egna initiativ till träffar mellan olika entreprenörer. Detta har 
resulterat i en gemensam plattform för utveckling av besöksnäringen i Lekeberg och 
en planerad samverkan som i en första fas omfattar bland annat: 
 

- Två turistcenter/mottagningar (i Lekhyttan och Övratorp). Utgångspunkt för 
besök i Södra Kilsbergen och miljövänlig transport in i området. 
 

- Gemensamma bokningsfunktioner, tillhandahållande av bokförings- och 
redovisningstjänster till deltagande näringsidkare som har behov av detta.  
 

- Minst 10 nya boenden i och i anslutning till Södra Kilsbergen. Detta omfattar 
såväl avskilda upplevelseboenden som boenden i byarna i kanten av bergen. 
 

- Guidade natur- och kulturvandringar. 
 

- Olika naturbaserade äventyrsaktiviteter, t.ex. paddling, mountainbike. 
 

- Ridturer av olika omfattning i Kilsbergen längs nya ridleder. 
 

- Hälso- och avkopplingsbaserade aktiviteter, som massage, bad i tunna, bastu, 
yoga, mm. 

 
- Kulinariska upplevelser baserade på lokala, ekologiska livsmedel. 

 
- Nya/utökade handelsplatser i anslutning till bergen. 

 
- Underhållning i form av berättande/gestaltning i naturmiljö. 

 
- Lokala byggtjänster för bl.a besöksanläggningarna, med fokus på ett hållbart 

byggande. 
 
Upplägget har till delar presenterats för kommunledningen vid tidigare tillfällen, men 
har fortsatt att växa med tillkommande entreprenörer efter detta. Vi anser att den 
satsning vi är beredda att gå in i skulle få en stor betydelse för en kraftfull utveckling 
av besöksnäringen i Lekebergs kommun. Det är dock avgörande att kommunen 
antar en plan där besöksnäringen uttalat ges prioritet och där huvudattraktionen, 
Södra Kilsbergen, bevaras som en attraktiv ostörd naturmiljö. Det har hävdats att en 
storskalig vindkraftpark i Kronobergsområdet skulle gå att kombinera med en 
livskraftig naturturism. Vi delar inte den uppfattningen. Vindkraft i den skalan kan gå 
att kombinera med ett visst lokalt friluftsliv, t.ex. skidåkning, men internationella 
turister som betalar tiotusentals kronor för att resa till och uppleva tyst, ostörd natur 
är krävande och knappast beredda att göra så för vistelse i ett område som 
fullständigt domineras av en vindkraftpark. Dessutom innebär ett bevarande av 
riksintresset för vindbruk rent formellt att anläggningar/boenden som krävs för en 
stark besöksnäring i området inte kan beviljas bygglov. Den planerade satsningen på 
naturturism skulle därför omintetgöras av ett tillåtande av industriell vindkraft i 
området. Vi yrkar därför på att hela Södra Kilsbergen undantas från storskalig 
vindkraft i det Tematiska tillägget och uppmanar våra förtroendevalda politiker att 
sätta det lokala näringslivet, utvecklingen av arbetstillfällen i kommunen och en 
levande glesbygd i första rummet. 



Om det i kommunledningen skulle råda tveksamhet om möjligheterna för utveckling 
av besöksnäringen, så yrkar vi att dessa utreds noggrant i samråd med bl.a. 
undertecknade och ställs mot ett eventuellt tillåtande av storskalig vindkraft innan 
beslut om att tillåta den senare tas. Det måste beaktas att när väl en 
vindkraftssatsning tillåtits är den oåterkallelig och lägger en död hand över en 
naturturismutveckling i minst 25, sannolikt 50 år eller mer. Om besöksnäringen ges 
en chans och mot all förmodan inte visar sig livskraftig så är det inget som hejdar att 
beslut om vindkraft tas vid ett senare tillfälle. 
 
Undertecknade är alla starkt berörda av det beslut kommunen fattar i ärendet. För 
vissa av oss innebär en vindkraftpark i Södra Kilsbergen ett hårt slag mot befintliga 
verksamheter, för andra att planerade verksamheter inte blir av. För en del är 
effekterna mer indirekta i form av uteblivna möjligheter till ökade intäkter som en 
kraftigt ökad besöksfrekvens till kommunen skulle innebära. Helt klart är dock att den 
samordnade satsning vi planerat görs omöjlig och att förutsättningarna för en stor 
besöksnäring baserad på Lekebergs unika natur raseras. 
 
Detta yttrande kompletterar, men ersätter inte, ev. yttranden som lämnats in 
individuellt av undertecknare av detta dokument. 
 
 
Lekeberg i januari 2012 
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