
GRANSKNING VINDKRAFTSMOTSTÅNDET

Vindkrafts 
Kopplingar till klimatförnekare och fal-

ska argument – vindkraftsmotståndet 
har fått dåligt rykte men är här för att 
stanna. En ny konvention som Sve-

rige har ratificerat kräver medbe-
stämmande och hänsyn till land-

skapet vid planering av till exem-
pel vindkraft. Kommer protes-

terna att öka eller minska när  
delaktigheten blir större?

TEXT: PERNILLA STRID 
pernilla.strid.miljoaktuellt@idg.se

här för 
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F öreningen Svenskt landskaps-
skydd (FSL) grundades 1994 av två 
personer i Skåne och en på Öland 
som tyckte att vindkraften bör-

jade ta för stor plats i landskapet. Det be-
rättar Jonny Fagerström, den flitigaste tid-
ningsdebattören i föreningens styrelse, til-
lika officer och överstelöjtnant anställd 
på markstridsskolan i Skövde och bosatt i 
Skövde centralort utom synhåll för några 
vindkraftverk. 

Jonny Fagerström skriver även på den 
svenska versionen av klimatförnekarblog-
gen Climate Scam samt är med i styrelsen 
för Stockholmsinitiativet, en medlemsba-
serad gruppering som ifrågasätter klimat-
förändringar orsakade av människan och 
kämpar för att begränsa klimatpolitiken.

Ifrågasättandet av vetenskapen bakom 
klimatpolitiken har även fått en framträ-
dande plats i FSL, bland annat när fören-
ingen på hemsidan presenterar sitt verk-
samhetsområde:

”Det största hotet mot vår natur och mot 
vårt kulturarv utgörs i dag av storskalig 
etablering av vindkraft. Drivkrafterna för 
exploateringarna utgörs av lagstiftade bi-
drag dvs skatt (så kallade elcertifikat) som 
i sin tur är en följd av en klimatpolitik som 
saknar grund i sund och verifierbar veten-
skap.”

Varför säger ni att klimatförändring-
arna inte är vetenskapligt bevisade?

– Riktigt så säger vi väl inte, vi säger väl 
att elcertifikaten är grundade i en klimat-
politik som i sin tur saknar grund i veri-
fierbar vetenskap. Exempelvis är det en 
missuppfattning att vindkraft bidrar till 
att minska koldioxidutsläppen, eftersom 
svensk elproduktion till 97 procent är kol-

dioxidfri. Klimatpolitiken och grunden för 
den är mer och mer ifrågasatt. Både Japan 
och Ryssland ifrågasätter klimatpolitiken, 
liksom Kina, Indien och USA tillsammans 
med delar av Centraleuropa.

Motståndet mot vindkraften och klimat-
politiken går alltså hand i hand i FSL. De 
medlemmar som, aktivt eller passivt, skri-
vit under på att klimatpolitiken vilar på 
bräcklig grund är enligt styrelsen i dag cir-
ka 15 000 till antalet. Förutom som allmän-
na stödmedlemmar är de organiserade i 40 
lokala föreningar.

Föreningen ska enligt stadgarna ”sträva 
efter att genom en bred förankring i landet 
vara en trovärdig remissinstans för myn-
digheter i aktuella frågor som rör svensk 
natur och miljö.” En rundringning till fors-
kare, myndigheter och vindkraftsföretag 
visar dock att föreningens trovärdighet är 
låg. Det verkar bero att dess metoder sna-
rast uppfattas som ”uppvigling” med hjälp 
av falska argument istället för saklig kritik 
och dialog.

– De kör med anklagelser, hot och per-
sonangrepp hela tiden. De är oseriösa och 
kan inte tas på allvar, säger till exempel Ag-
ne Hansson, regeringens vindkraftssam-
ordnare för region Sydost.

Lennart Söder, professor i elektroteknis-
ka system vid Kungliga tekniska högskolan 
har också stött på felaktiga argument.

– Många ringer till mig och en del undrar 
vad det finns för argument att använda mot 
vindkraft. Jag tycker att det står var och en 
fritt att tycka att vindkraft är vackert eller 
fult. Däremot har FSL ibland massor med 
åsikter om att vindkraft inte fungerar och 
då har de helt fel, säger Lennart Söder.

Argumenten mot vindkraft fungerar 

i många fall också som argument mot kli-
matpolitiken. Elcertifikaten gynnar fram-
växten av ett energislag som inte behövs, 
attraherar fuskande lycksökare och kostar 
multum för skattebetalarna, är några av ar-
gumenten.

Mer specifikt säger styrelsemedlemmar i 
FSL till exempel att vindkraftsprojektörer 
manipulerar dataprogrammet som räknar 
ut bullernivån så att vindkraftverk klarar 
bullergränsen på papperet men inte i verk-
ligheten och att varken kommuner eller 
länsstyrelser kan upptäcka det, eftersom 
man själva inte har tillgång till det aktuel-
la dataprogrammet.

– Det kan jag inte vederlägga, men san-
nolikt är det fel, säger Agne Hansson.

Att argumentationen ibland brister hin-
drar dock inte att även verklig oro kan ligga 
bakom medlemstillströmningen till FSL. 
En oro som kanske skulle kunna mildras 
med saklig information, men där många 
anser att FSL:s styrelse snarare under-
blåser onödig rädsla. Katharina Kanth på 
vindkraftsbolaget Triventus är en av dem.

– Man spelar till exempel mycket hårt på 
att vindkraften borde vara avspärrad, att 
det borde finnas en säkerhetszon på 500 
meter för att vindkraftverken kan ram-
la ner och sådana saker. Man spelar myck-
et på känslor så att närboende ska bli räd-
da, att det är någonting farligt som man inte 
kan röra sig bland, säger hon.

Att FSL:s styrelse sprider falska argu-
ment innebär dock inte med automatik att 
dess medlemmar alltid saknar fog för sin 
oro och kritik, menar Karin Hammarlund, 
doktorand på institutionen för landskaps-
arkitektur vid Sveriges lantbruksuniversi-
tet i Alnarp.

motståndet 
att stanna
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– Problemet som vi har är att människor 
känner sig helt överkörda av en miljökon-
sekvensbeskrivning som helt bygger på ex-
pertperspektiv och inte tar med männis-
kors syn på sitt landskap. Därför tror jag att 
FSL har kommit för att stanna, säger Ka-
rin Hammarlund som just nu arbetar med 
en avhandling om landskapsanalys som ett 
verktyg inför vindkraftsetablering.

– Vi har laglig rätt att kontrollera den eg-
na fastigheten, men det allmänna landska-
pet kan bara skyddas genom det kollektiva, 
genom att folk organiserar sig. De förstår att 
det är det enda sättet de kan påverka detta.

– I dag görs inte landskapsanalyser utan 
endast gis-analyser (geografiska informa-
tionssystem, reds anm). Man lägger kar-
torna över skyddad kulturmiljö, skyddad 
naturmiljö och riksintresset för vindkraft 
på varandra och utifrån det ritar man in var 
det är lämpligt att etablera vindkraftverk, 
men det säger ingenting om hur människor 
upplever och använder sitt vardagsland-
skap, något som vi också måste värna. Det 
krävs dialogmetoder där man diskuterar 
hur landskapet används och vilken utveck-
ling man vill ha av landskapet, säger Karin 
Hammarlund. Det är också syftet med en 

ny landskapskonvention som Europarådet 
har arbetat fram. Den syftar till att förbätt-
ra skyddet, förvaltningen och planeringen 
av landskap. Sverige ratificerade konven-
tionen i november 2010 och måste nu alltså 
slå vakt om och erkänna betydelsen av det 
omgivande landskapet.

– Det är bra att Sverige nu kan ratifice-
ra den europeiska landskapskonventionen 
och att det kunnat göras inom det befintli-
ga regelsystemet, sade den ansvariga mi-
nistern, kulturminister Lena Adelsohn Lil-
jeroth vid ratificeringen.

Men enligt Karin Hammarlund var det i 
ljuset av konventionen en försämring när 
regeringen förenklade processen för vind-
kraftstillstånd så att vindkraftverk enbart 
ska prövas enligt miljöbalken och inte som 
tidigare enligt både miljöbalken och plan- 
och bygglagen. Miljöbalken tar nämligen 
inte hänsyn till landskapets funktioner, 
men det gör plan- och bygglagen.

Förutom som forskare arbetar Karin 
Hammarlund också som konsult på företa-
get Mellanrum som har prövat olika meto-
der för att göra folk verkligt delaktiga i pro-
cessen för vindkraftsplanering. Bland an-
nat har man på uppdrag av länsstyrelsen i 

Dalarna hjälpt till med en dialogprocess 
om Siljansbygden, där man kom fram till 
att vindkraften måste byggas ut med stor 
försiktighet i ett landskap som är så bero-
ende av turism som bygger på unika natur- 
och kulturmiljövärden.

Ett annat exempel på landskapshänsyn 
i planeringen är enligt Karin Hammarlund 
Malmö stad, där man har kopplat vind-
kraftverk till den Norra hamnen där ing-
en bor och markerat gränsen för staden ge-
nom att placera vindkraftverk längs den 
befintliga ringvägen.

– Jag tror att om man får fram ett un-
derlag som bättre visar hur människor an-
vänder sitt landskap och relaterar till den 
känslighet folk upplever att landskapet har 
kommer legitimiteten att öka och protes-
terna att minska. Det handlar om stora in-
vesteringar, så varför får det inte ta lite tid?

Enligt Karin Hammarlund är vindkraf-
ten ett bra exempel på vad landskapskon-
ventionen kommer att kräva av all infra-
strukturplanering i framtiden. Vare sig det 
gäller vägar, telemaster eller elledningar 
måste folk få vara med och påverka hur de-
ras landskap utvecklas.

– Ytan är konstant, jorden blir inte stör-
re men vi blir fler och konflikterna kommer 
att öka. Om vi inte lär oss en planeringspro-
cess som involverar fler människor får vi 
problem framöver.

Under samtalet släpper Karin Hammar-
lund den objektiva forskarrollen och ger 
luft åt sin personliga uppfattning. Det har 
tagit henne 20 års arbete inom vindkrafts-

t

Annika Hel-
ker Lund-
ström, vd på 
Svensk vind-
energi:
– Det finns 
fall där projektörer inte har 
uppträtt som man ska el-
ler där man inte har hante-
rat processen riktigt. Men 
det är utmärkande att man 
så medvetet har en stra-
tegi att skjuta vindkraften 
i sank med att ifrågasätta 
med felaktiga fakta. Man 
ska dock skilja på förening-
en och den enskilda män-
niskan som berörs av vind-
kraftsutbyggnaden.

Lennart Sö-
der är profes-
sor i elektro-
tekniska sys-
tem på Kung-
liga tekniska 
högskolan i Stockholm:
–Jag tycker att det står var 
och en fritt att tycka att 
vindkraft är vackert eller 
fult. Däremot har FSL ib-
land massor med åsikter 
om att vindkraft inte fung-
erar och då har de helt fel. 
De talar emot sitt eget in-
tresse när de sprider felak-
tigheter om vindkraft och 
det har jag sagt till dem.

Liselotte Al-
dén, projekt-
ansvarig på 
Centrum för 
vindbruk:
– Jag ser in-
te FSL som en hygienfaktor 
för vindkraftsbranschen, 
dock är olika medlemmar 
mer eller mindre resona-
bla i sina diskussioner. De 
flesta medlemmar stöd-
jer sig på information som 
innehåller faktafel när de 
vill argumentera för sin 
övertygelse. Det är bättre 
att de deklarerar övertygel-
sen och sina känslor utan 
att använda faktafel för att 
backa upp den.

Göran Sidén, 
universitets-
lektor i ener-
giteknik på 
Högskolan i 
Halmstad:
– Det är viktigt att man 
granskar vindkraftprojekt 
noga, men jag tror inte att 
föreningen gör nytta än-
då, för de uppträder väldigt 
aggressivt och därför tror 
jag många har svårt att ta 
dem på allvar. De sprider 
mycket vanföreställning-
ar om vindkraft. Jag tror de 
gör så gott de kan för att 
hjälpa till att skrämma upp 
folk, det är nog deras hu-
vudverksamhet i dag.

Vindkraftsmotståndarna: Nyttiga eller galna?

”När man blir lika utskälld av vind-
kraftsföretagen som av dem som 
protesterar vet man att man ligger 
ungefär rätt”                                     Karin Hammarlund

Hur ser du på Förening-
en svenskt landskaps-
skydd? Är det en nyttig 
motvikt som kan vara 
bra för branschen, som 
en så kallad hygienfak-
tor? Eller är de galning-
ar som bromsar utveck-
lingen? 
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Den 11 november ratifice-
rade Sverige den europeis-
ka landskapskonventionen. 
Den innefattar alla typer av 
landskap som människor 
möter i sin vardag och på sin 
fritid och understryker att 
landskapet är en gemensam 
tillgång och ett gemensamt 
ansvar. I landskapet möts 
många olika värden och till-
gångar, som kulturella, eko-
logiska, estetiska, sociala 
och ekonomiska. Hur land-
skapets resurser ska nyttjas 

och utvecklas blir en fråga 
för förhandlingar. Det krävs 
därför ett nära samarbete 
mellan myndigheter, organi-
sationer, företag och enskil-
da för att landskapets mång-
fald av värden ska kunna 
hanteras på ett hållbart sätt. 

Landskapskonventionen 
innehåller en tydlig demokra-
tiaspekt. Dels för att den lyf-
ter fram landskapets socia-
la betydelse, dels för att den 
understryker vikten av att 
människor kan delta aktivt i 

värdering och förvaltning av 
landskapet.

Riksantikvarieämbetet 
har fått i uppdrag av regering-
en att i samverkan med be-
rörda myndigheter påbörja 
arbetet med hur konventio-
nen ska tillämpas i Sverige. 
Riksantikvarieämbetet ska 
även föreslå vilka myndighe-
ter som ska ansvara för sam-
ordningen av tillämpningen i 
olika samhällsprocesser

KÄLLA: RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Ny konvention för landskap och demokrati

Tomas Kå-
berger, gene-
raldirektör på 
Energimyn-
digheten:
– Det är all-
tid bra med en offentlig 
debatt och att det finns 
många olika ståndpunkter 
representerade. Sedan är 
det viktigt att man har koll 
på de fakta man för fram 
så att man inte sprider fel-
aktiga uppgifter. Jag vill in-
te säga att FSL är sämre 
än andra i det avseendet, 
det finns många olika de-
batter där det slarvas med 
argumenten.

Katharina 
Kanth, pro-
jektledare på 
Triventus:
– Man kan in-
te säga att det 
blir en bättre etablering. 
Men man blir väldigt noga 
med att inte kunna bli ifrå-
gasatt vid samrådsmöten, 
så jag kan tänka mig att 
det finns projektörer som 
lagt mer fokus på att bli 
klara och tydliga med sin 
information. Det blir mer 
synpunkter som kommer 
in och fler överklaganden. 
Föreningen kan göra gran-
nar oroliga som kanske in-
te hade behövt vara det.

Kristina 
Falk, chef 
för tillstånds- 
och miljöpro-
cessen på 
Svevind:
– Det är helt okej att var-
je förening och person får 
framföra sina synpunkter, 
det är bra att vi har den ord-
ningen. Kolerbygdens land-
skapsskydds yrkanden om 
våra projekt har inte bifal-
lits av Miljöprövningsdele-
gation och miljödomstol, 
men det är bra att man lyf-
ter olika frågor. Det har 
ökat kunskapen kring olika 
påverkan som vindkraften 
har på omgivningen.

Jens Melin, 
miljöchef på 
Falkenberg 
Energi:
– I grunden 
tycker jag att 
alla samrådsprocesser 
och sammanhang där mot-
stående intressen möts är 
till fördel för vindkraftspro-
jekt. Men jag tycker ock-
så att de som engagerar 
sig ska ha specifika pro-
jekt att diskutera kring. Jag 
tycker att FSL oftast har 
diskuterat i alltför allmän-
na termer. När man ser de-
battartiklar har de inte helt 
baserats på fakta.

Agne Hans-
son, reger-
ingens vind-
kraftssam-
ordnare för 
region Syd-
ost:
– De är det senare. De har 
som sin agenda att stoppa 
all vindkraft på land, men 
inte i havet. Deras uppträ-
dande har likheter med 
rättshaveristers. De har en 
massa argument som inte 
är sakligt relevanta och rik-
tiga. De kör med anklagel-
ser, hot och personan-
grepp hela tiden. De är 
oseriösa och kan inte tas 
på allvar.

branschen för att börja förstå hur allt häng-
er ihop, säger hon och förklarar hur elen i 
decennier har levererats till två hål i väg-
gen i södra Sverige från vattenkraft som 
inneburit enorma ingrepp i den norrländ-
ska miljön. 

Nu reagerar människor i söder som tidi-
gare sluppit ta ansvar för elproduktionen 
på vindkraften. Risken finns att elproduk-
tionen återigen förpassas norrut och det 
som saknas är delaktighet, ansvar och po-
sitiva incitament, menar Karin Hammar-
lund.

– I ett förnybart energisystem som byg-
ger på decentralisering får vi konsumenter 
ett ökat ansvar, men i Sverige har inte stats-
makterna velat släppa ifrån sig kontrollen 

av energisystemet. Om jag sätter upp en li-
ten vindsnurra kan jag inte leverera över-
skottsproduktionen till nätet medan min 
elmätare tickar baklänges, som jag kan i 
Tyskland. 

– Jag har hört samer säga: Här behö-
ver vi inte mer energi, låt inte vindkraften 
bli ytterligare ett energislag där vinsterna 
går söderut men effekterna blir kvar i norr. 
Men om ni låter oss äga vindkraften så att vi 
kan ge icke-renägande samer en möjlighet 
till utkomst av den så är vi intresserade.

Enligt Karin Hammarlund pågår flera ar-
beten som kommer att förbättra processen. 

– Vi är på gång att skapa en process där 
alla kan känna att ”frågan är så bra belyst 
att jag kan acceptera att detta är en lämplig 
plats för vindkraft”. l

Här finns vind-
kraften – och 
här finns mot-
ståndet.

Vindkraftverk 
i drift eller un-
der byggnation

Lokalavdelning 
av FSL
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