Insändare Värnamo Nyheter
Vimmelstorp – en ödesfråga
Gränsområdet Gislaved – Hylte hotas åter av vindkraftsprojektet Vimmelstorp. Mönstret känns
igen. Svensk landsbygd och natur har blivit en internationell handelsvara. Giriga bulvanföretag gör
snabba klipp, med stöd av svenska konsultbolag, undermåliga MKB, generösa subventioner och
slapp miljöprövning. 95 % av ”landgrabbingen” säljs vidare till europeiska fondbolag eller kinesiskt
kärnkraftbolag. Invånarna i Grimsås blev offer för statens cyniska vägran att ändra förlegad
beräkningsmodell eller”praxis 40 dBA”.
Internationella studier visar att dunkande ljud kan upplevas på 3,5 km nattetid. WHO:s nya
regelverk (2018) underkänner filtrerat dBA-värde, då det inte redovisar effekterna av lågfrekvent
ljud. Än värre är statens mörkläggning av verkens emission av infraljud, markvibrationer och
turbulens, och deras destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem och skogsnäringen.
Fakta tyder på att de kraftiga pulserna (< 3 Hz) komprimerar kroppsorgan och orsakar patologiska
och depressiva effekter.
Tyska specialistläkare anger 60 dBZ som gräns för hälsoeffekter, motsvarande 10 km från ett enda
verk. De har i ett Öppet brev varnat den tyska regeringen för allvarliga folkhälsoeffekter.
Det handlar inte längre om marginaliserad landsbygd utan berör nu också landets centralorter.
Markvibrationer i våtmarker komprimerar torvskikten och skogarnas humusskikt, vilket ökar
utsläpp av CO2 och metan och ändrar markens porositet, syrehalt, kolbalans och vattenupptagning.
Mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rotsystem störs och försämrar näringstillförseln.
Havsbaserade vindkraftverk kondenserar luften så att nederbörden faller i havet. Tyska beräkningar
visar att kraftverken höjer medeltemperaturen 0,27 0C. Samband ses med den extrema torkan 2018.
Media talar om tredje torråret i rad och skogsdöd på 30 %.
Turbulens bakom verken hindrar daggbildning och höjer marktemperaturen (0,7-3,7 0C).
Christian Voigt varnade för en ekologisk katastrof redan 2014, då han konstaterat att tyska verk
dödade 300.000 fladdermöss/år. Ökade insektsskador höjer halten av skadligt ozon.
Detta vansinne måste stoppas. Den energifokuserade centrala myndighetskulturen måste brytas och
ledas in på demokratiska spår av en parlamentarisk delegation med uppdrag att utvärdera de
destruktiva effekterna enligt 2 § p4 Klimatlagen, så att beslut ”vilar på vetenskaplig grund och
baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
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