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Yttrande över ansökan miljötillstånd för vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun
Föreningen God Livsmiljö Hylte inlämnar härmed synpunkter på ansökninngshandlingar för
vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun.
Föreningen God Livsmiljö Hylte har redan 2017-05-25 inlämnat Yttrande över samrådshandlingar
för vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun, där vi konstaterat att projektet är direkt
olämpligt med allvarliga destruktiva effekter på hälsa, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och
det lokala skogsbruket, över 5-10 km i Gislaveds och Hylte kommuner.
Föreningen kan nu konstatera att den internationelle exploatören inte beaktat våra vetenskapligt
baserade fakta och fortfarande avser försöka driva igenom projektet, baserat på ett direkt
undermåligt beslutsunderlag från 2015-16. Ofta är plagiat av 10 år gamla underlag, där stora delar
är irrelevanta inför ny lagstiftning och vetenskapliga fakta.
Underlaget innehåller huvudsakligen obevisade påståenden och subjektiva bedömningar som saknar
värde. Facit finns. Vindkraftsanläggningen i Grimsås inom kommunen avslöjar att den aggressiva
internationella landgrabbingen får fatala hälsoeffekter för medborgarna.
Bristen på fakta och mörkläggning av vindkraftverkens mest destruktiva effekter, i form av
infraljud, lågfrekvent ljud, amplitudmodulerat ljud (AM), markvibrationer och turbulens, gör att
underlaget ska betraktas så direkt vilseledande att prövningsprocessen ska avbrytas.
Vetenskapliga fakta visar att dessa kraftiga energipulser och aerodynamiska flödesförändringar får
destruktiva och irreparabla effekter på folkhälsan (sjukvårds- och medicinkostnader), barnens
uppväxtmiljö (utveckling av organ och sinnen, talförmåga och studieresultat), regionalt klimat
(minskad nederbörd), lokalt klimat (utebliven dagg, torka, skogsdöd), ökad emission av klimatgaser
(vibrationer i våtmarker och humus, CO2 och metan), minskat återupptag av CO2 (störd
fotosyntes), störda ekosystem (nedsatt mykorrhiza-system), rubbad biologisk mångfald (slakt av
naturliga predatorer, insektsskador), lägre tillväxt och hot mot den nationella och lokala
skogsnäringen (uttorkning, insektsskador, lägre näringsomsättning, grundvattenbrist).
Alla dessa destruktiva effekter innebär extrema kumulativa effekter, som är ekonomiskt ovärderliga
redan för ett enda projekt. Det är satt utom allt tvivel att begreppet ”förnybar” energi är passé och
inte uppfyller de nya globala kriterierna för ”hållbar” eller ”klimatvänlig” energi.
Denna typ av industriell energiproduktion i genuin kulturmiljö får skadliga effekter upp 10-25 km
från maskinerna och raserar de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad
klimatpåverkan, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
De omöjliggör därmed möjligheterna att genomföra de höga ambitionerna i Agenda 2030.
Det är då och nationalekonomiskt oförsvarbart att fortsätta prövningen, specifikt på projektnivå,
innan man genomfört en nationell riskanalys. Sverige saknar en nationell strategi för vindkraft och
det är inte demokratiskt försvarbart att åsidosätta Kap 6 Miljöbalken avseende strategiska beslut.
I synnerhet som centralmakten förordar utbyggnad av 100 TWh, som kanske måste bli 125 TWh för
att klara effektbalansen vid låg vindtillgång och medföra stora ekonomiska och miljömässiga
uppoffringar för att bygga ut kraftnäten. Än värre är det förslag som lagts fram till EU om sexfaldig
utbyggnad av den europeiska vindkraften, som i ett värsta scenario kan få självutplånande
konsekvenser för hela unionen. Skogsdöden och rapporter om ohälsa i exploatörens hemland
Tyskland, är varnande exempel. Här finns ett stort folkligt motstånd mot den extrema utbyggnaden,
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från över 1000 lokala grupper, som försvarar sin hälsa och egendom och där en delstat gått i täten
för med krav på säkerhetsavstånd om 10*höjden, vilket motsvarar 2 km för de aktuella verken.
Då har man ändå inte beaktat den tyska specialistläkargruppen Ärzte für Immissionsschutz, som
fastslår att gränsen för hälsofarlig infraljudenergi (ohörbara luftpulser) ligger på 60 dB eller 10 km
från ett enda verk. Det är då helkorkat att genomdriva svenska hälso- och miljöfarliga projekt ,
vars livslängd kan vara uppnådd inom några decennier och lämna irreparabla spår åt eftervärlden.
Än så länge slipper bolagen att avlägsna fundament med armering, nedlagda kablar, geoduk i
våtmarker och hårdpackade kranuppställningsplatser och vägar. Evig deponering.
Dessa signaler ska om något utlösa Miljöbalkens försiktighetsprincip.
Vi ser också att projektet strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter enligt
Artikel 8 Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag ….
Detta gäller även skydd mot intrång av lågfrekvent ljud, infraljud och markvibrationer som
penetrerar fasader och når sovrum, med patologiska effekter på hjärta, hjärnor, lungor och blodkärl.
Exploatören visar okunskap om föreliggande vetenskapliga fakta avseende medicinska effekter vid
långtids-exponering eller möjligen sökt mörklägga riskerna. De ohörbara luftpulserna (infraljudet)
når bostaden på tre sätt;
 direkt från hög ljudkälla
 indirekt efter reflektion från atmosfäriska skikt (2-8 km).
 indirekt när energierna penetrerar marken vid bostaden och omvandlas till vibrationer
och interagerar med lågfrekvent ljud, markvibrationer och invändiga resonanseffekter.
De kumulativa effekterna när ljuden från 9 verk kommer i fas medför ytterligare förstärkning och
en sammanhängande bullermatta långt utanför anläggningen (15 km, Finland). Detta leder till
kraftigt pulserande luftstötar som överskrider de ovederhäftiga teoretiska beräkningarna med 25 dB
(Michael West. Se avsnitt buller), som filtrerar bort större delen av ljudenergin <200 Hz och kapar
alla ljudnivåer genom användning av medelvärden (dygn + plus långa sekvenser. För att beskriva
verkligheten ska mätning göras inom ca 1 sekund då örats uppfattningsförmåga ligger <10 millisekunder.
De föråldrade beräkningsmodellerna är framtagna för markbundet trafikbuller och beaktar inte
heller den direkta exponeringen från höga ljudkällor, som dels skickar starka krafter direkt mot
marken och dels övergår till cylindrisk ljudutbredning (halverad dämpning, flerdubbel
ljudutbredning) och dels genom turbulenseffekterna bildar amplitudmodulerat ljud (AM) långt
bortom de teoretiskt beräknade värden. Effekterna förstärks ytterligare 2-3 gånger i den
förhärskande vindriktningen.
Ny australisk studie visar att dunkande ljud är hörbart över 3,5 km (Hansen, Nguyen, Zajamsek,
Catcheside, Hansen), vilket visar att samtliga angivna beräkningar i Vimmelstorpsprojektet
överskrids. Eftersom parken lagts så nära kommungränsen som man ansett möjligt, med stöd av de
förlegade beräkningsmodellerna, har man placerat närmaste vindkraftverk på avståndet 890-1190 m
från 7 fastigheter i Käringanäsområdet inom Hylte kommun. Näst närmaste verk ligger på
avstånden 1190-1430 m. Fyra fastigheter i byarna Lilla och Stora Skog är inte upptagna i
beräkningarna (1,6 km). De är extra utsatta då ljuden reflekteras över sjön Yttern med halverad
dämpning som följd. På Gislavedssidan är avstånden ännu kortare och ännu hälsofarligare då de
drabbade bostäderna ligger i den förhärskande vindriktningen. 8 fastigheter inom Troneboområdet
ligger inom 735-970 m. I Vimmelstorpsområdet drabbas 14 fastigheter av verk som närmast på
770-1200 m och i flera fall samtliga övriga verk inom 2 km. Även här finns sjöar som förstärker
utbredningen för byarna Sibbo och Sonaryd. Detta kan i bland få tortyrliknande effekt.
Enligt delstatens Bayerns regelverk 10*verkshöjden eller 2000 m hade alla verken diskvalificerats.
Avstånden redovisas i samrådsyttrandet.
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De boende i området är således utsatta för extrem överbelastning som kan betraktas som ett
otillbörligt okontrollerat medicinskt experiment. De tyska specialistläkarnas rekommendationer för
infraenergipulser om 10 km för ett enda verk är långt överskridna. Den tillåtna exponeringsnivån
(dosrat) ska sänkas med 3 dB (USA=5 dB) per dubblerad exponeringstid. Med utgångspunkt från
Arbetsmiljöverkets gränsvärde 80 dBA under högst 8 tim, uppnås dosrat 60 dB inom något år.
Övergreppet berör i verkligheten mångdubbelt flera människor och når 1000-tals människor långt in
i centralorterna Skeppshult, Smålandsstenar, Reftele, Segerstad, Landeryd, Långaryd och
Jälluntofta.
Det är nu inte frågan om att bygga mer vindkraftverk på olämpliga platser, utan problemet
är hur staten ska tillrättalägga redan gjorda misstag.
Cynismen når än högre dimensioner när man läser rapporter från grundforskande studier som visar
att infraljudsbelastning kan ge patologiska effekter på hjärnan. Detta måste utredas omgående.
(Appendix; Människans upplevelse)
MKB uppfyller inte heller EU:s vattendirektiv och dess svenska implementering avseende
hydrologisk undersökning, förekomst av vattentäkter och tillrinningsområden. Även
markvibrationernas och de hydrologiska effekterna på naturskyddsområden och våtmarker måste
utvärderas.
Vad vi kan se uppfyller miljökonsekvensbeskrivning inte heller kravet på anmälan till
Transportstyrelsen avseende riskanalys för anläggningens inverkan på inflygningsområden för
flygplatsen i Smålandsstenar.
Det tyska företagets cyniska agerande motsäger deras beskrivning av sin egen kunskap och
förträfflighet. De ansvariga undertecknarna borde vara väl medvetna om att den tyska läkarorganisationen i ett Öppet brev varnat folkrepublikens regering för ohälsa och att den tyske
forskaren Stephan Kaula, varnat för att den tyska befolkningen kan komma att bestå av ”trötta,
irriterade och sjuka” människor. (Medicinska effekter, grundforskning. Se avsnitt buller)
Det kan närmast betraktas som ett medvetet försök till egen vinning på bekostnad av de boendes
hälsa och levnadsvillkor.
Hyckleriet är redan avslöjat gång efter gång. Ett exempel redovisades i tidskriften Sveriges Natur
( 2020-06-11. Naturskyddsföreningen. https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/vindkraften-istormens-oga/).
En före detta generaldirektör för Energimyndigheten uppmanade en journalist att
”besöka människor som bor intill snurror”. Journalisten tog honom på orden och besökte en
anläggning i Småland. När han kliver ur bilen ”blir susandet påtagligt. Likt ett jetflygplan som taxar
några hundra meter bort, markerat av ett rytmiskt svischande. ... På väg ut ur området ser jag ett
hus, så jag går för att se om någon bor där. Det ryker från en lövhög. En knapp kilometer där
bakom, delvis dolt av höga granar, står tre kraftverk och snurrar. Ljudet är detsamma som uppe på
höjden, om än mindre intensivt. En man möter mig på infarten. Han förklarar att han inte vill ställa
upp med namn eller bild, men går med på en liten pratstund.
– Det var några samrådsmöten och så men det hela gick väldigt snabbt. Vi överklagade till högsta
instans utan resultat. Då jag frågade Stena om de ville köpa mitt hus sade de nej. Nu har vi
accepterat läget. Men det är skit. När solen står fel skickas skuggor in i huset så allt blinkar. Du
skulle höra hur det låter med vinden åt andra hållet. Idyllen är förstörd”.
I annan lokal artikel svarade en skolgrabb på skolbusschaufförens fråga hur han upplevde
vindkraften i Lemnhultsbygden. ”Tjoff…tjoff…tjoff…tjoff…tjoff - dag och natt och lika högt inne
på rummet som ute på gården”. Vidare sa grabben att det var skönt att åka till skolan och vila lite
ifrån tjoffandet.
I det tidigare nämnda Grimsås-fallet finns också människor som helst vill fly. De internationella
finansdirektörerna är inte kontaktbara.
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De tyska exploatörerna är också väl medvetna om beräkningar som visar på högre medeltemperatur,
lägre nederbörd, massiv slakt av fladdermöss (300.000 /år), som bidrar till insektsskador, skogsdöd
(30 % av total areal) och treårig torka som drabbat landet.
Att förringa effekterna på miljö-, klimat och ekosystem hör till den politiska vardagen. Här kan man
smita ut bakvägen utan straff. Men att åsidosätta människoras och det uppväxande släktets hälsa,
enbart baserat på politiska dogmer, är mycket allvarligare och oförlåtligt. Här går gränsen, här ska
man inte kunna gömma sig bakom förlegad ”praxis” och teknikaliska bluffar.
För övrigt uppfyller anläggningen dessbättre inte heller Miljöbalkens kriterier för bästa teknik.
Dagens vindkraftverk når redan 325 m (projekt Galatea, OX2, Hallandskusten) med 12 MW effekt
och morgondagens verk nämns kunna nå 400 m med effekt om 20 MW och betydligt högre
utnyttjande grad.
https://www.nyteknik.se/energi/danmark-satsar-pa-20-mw-stora-vindkraftverk-6980956
Kanske sex gånger mer än de här planerade verken. EU talar om 50 MW-verk.
Utvecklingen har således också gjort denna park ekonomiskt olämplig. Det hörs redan röster för att
begränsa vindkraften till ett fåtal men större anläggningar för att begränsa skadorna där
befolkningen erbjuds ersättning för att flytta.
Vindkraften bär inte sina kostnader för destruktiv påverkan av hälsa, miljö, klimat, ekosystem och
skogsnäringen eller de extrema kraftnätsutbyggnaderna och kostnader för energilagring och backup
vid ökad sannolikhet för effektbrist.
Föreningen God Livsmiljö Hylte har därför i samverkan med riksföreningen Föreningen Svenskt
Landskapsskydd, vänt sig till samtliga landets riksdagsledamöter och regering med hemställan om
att först tillsätta en parlamentarisk delegation (Bilaga), som genomför riskanalys av vindkraftens
sanna miljö- och ekonomiska effekter i enlighet med
 Kap 6 MB, avseende strategiska dokument
 Kap 2, 2-31 MB, avseende kunskapskrav och försiktighet
 2 § punkt 2 och 4 Klimatlagen, avseende kriteriet för ”vetenskaplig grund och baseras på
relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
Vi har tid. Vi har ett överskott på 25,8 TWh.
God Livsmiljö Hylte hemställer därför att miljödelegationen Östergötland
• avslår ansökan om tillstånd för industriell vindkraftsindustri, projekt Vimmelstorp i
gränsområdet Gislaved-Hylte och
• stödjer våra krav till riksdag och regering om att tillsätta en parlamentarisk delegation, som
genomför riskanalys av vindkraftens hälso- och miljöeffekter i enlighet med ovan angiven
lagstiftning.
Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte
Dagsländevägen 27
302 83 Halmstad

4

Appendix
Bemötande av brister och felaktiga påståenden i miljökonsekvensbeskrivningen för
vindkraftspark Vimmelstorp.
Ansökan saknar helt redovisning av de senaste fem årens grundforskning om den kraftiga
emissionen av infraljud, lågfrekvent ljud, amplitudmodulerat ljud (AM) och turbulens och
de destruktiva effekter som påverkar folkhälsa (sjukvårdssektorn), uppväxtmiljö, klimat,
ekosystem, biologisk mångfald och skogsnäringen.
Ansökningsunderlaget är därmed så undermåligt att en seriös miljöprövning är omöjlig, varför
projektet ska avvisas.
A. Hörbart ljud
Vi kan konstatera att bolaget cyniskt utelämnat våra vetenskapliga bevis i samrådsyttrandet 2017,
avseende bristerna i tillämpade beräknings- och mätmodeller, klagomål från andra anläggningar och
det förlegade sättet att använda dBA för de nya höghöjdsverken. Agerandet ska betraktas som
avsiktlig teknokratisk vilseledning av ljudbelastningen.
Detta har också sedan bekräftats i WHO;s Guidelines for European Environmental Noise 2018,
som för första gången omfattar vindkraftsbuller. WHO har efter genomgång av vetenskapliga
rapporter fram till 2014, funnit att tillämpningen av dBA inte är lämpligt vid analys av
vindkraftsbuller, då det inte återger problemen med lågfrekvent ljud. Preliminär rekommendation
38,3 dBA fram till nytt regelverk.
dBA döljer verkligheten - Den mänskliga upplevelsen
Redan 2004-2007 konstaterade Pedersen/Persson-Waye (Sahlgrenska), i en klassiskt studie att
vindkraftsbuller är 2-3 gånger mer störande än trafik- eller flygbuller, vid samma ljudnivå. Detta har
bekräftats i en rad internationella studier.
Flera forskare (Kelley, Cooper, Persinger) har också konstaterat en känsel/upplevelsetröskel vid 5062 dB för ohörbara infraenergipulser och lågfrekvent ljud. Ca 30 dB lägre än hörtröskeln i det
lågfrekventa området.
Förmågan att uppfatta ljud är starkt individuellt. Antalet nervtrådar i hörselnerven från örat till
hjärnan varierar mellan 15-20.000. Lägre frekvenser kräver högre ljudnivå för att höras.
Människans hörselkurva är baserad på ett medelvärde för unga vuxna. Hälften av befolkningen är
därmed känsligare för ljud än detta medelvärde. Äldre personer förlorar hörseln i högre frekvenser,
vilket gör det lågfrekventa ljudet mer störande. Hörselkurvan saknar också relevans för barn,
ungdom och personer med hörseldefekter. 2 % av befolkningen har en hörselkurva som ligger 12
dBA under normalkurvan, vilket innebär att normalkurvan upplevs 3-4 gånger starkare. Max-ljuden
blir då ännu mer stressande. I synnerhet under nattetid, från pulserande lågfrekvent ljud, då
omgivningsbullret är lågt vid marknivå medan det råder full vindstyrka vid verkens rotorhöjd.
Ljudnivån vid dessa frekvenser ökar 20-30 dB när det blåser över 8 m/s. En ökning med 8-10 dBA
motsvarar en fördubbling av ljudupplevelsen. En höjning från 20 till 50 dBA upplevs därför 8
gånger starkare. Vi vet att man inte kan vänja sig vid bullerstörningar, utan att de snarare blir
sensibiliserande och förstärks. Vi vet att barnens talutveckling försämras och att detta hämmar
studieresultat och yrkesutbildning. Störningseffekten förstärks när verken är synliga och ständigt
påminner om negativa ljudupplevelse och frustration över intrångets förlust av rekreationsmöjligheter, barndomens landskapsbild, fastighetsvärden och framtid. Studie visar att denna
irritation motsvarar störningsupplevelse om 2 dBA.
Nedanstående bilder visar sedan länge kända fakta om hur dBA-beräkning filtrerar bort huvuddelen
av skadligt lågfrekvent ljud och infraljud.
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 Modelling sound propagation from a wind turbine under various atmospheric conditions (2018).
Dietrich Heimann. Deutsches Institut für Physik der Atmosphäre, Tyskland.
Resultaten visar att den meteorologiska variationen leder till refraktion (nedböjning) och variationer
av ljudnivån vid marken, som ökar med avståndet.
Beräkning enligt Harmonoise-modellen, som är designad för väg- och järnvägsbuller, dvs.
markbundna ljudkällor, är ”inte det bästa valet för vindkraftbuller”. Detta gäller då också den
svenska modellen NORD2000, som kritiserats och ger 8 dBA för låga värden i det lågfrekventa
ljudområdet enligt tre svenska studier. Hela infraljudsområdet är bortfiltrerat. Myndigheter,
regering och domstolar har inte agerat, då det hade stoppat vindkraftsexploateringen.
 3D-simulation of sound propagation through the wake of a wind turbine: impact of the diurnal
variability. Dietrich Heimann, Antonia Englberger. Institut für Physik der Atmosphäre. Tyskland.
Ljudnivån nära marken ökas avsevärt av den atmosfäriska och ”wake”-inducerade nedåtböjningen
av ljudvågorna på avstånd större än åtta gånger rotordiametern. Denna ökning är starkast på
morgonen och på kvällen när den lokalt uppgår till 18 dB på långt avstånd. (”Wake”= turbulent
undertrycksområde bakom verken. Kan nå 10 km från verken).
Bilden till vänster visar exempel på hur
ljudnivån ökar med 6 dB vid 800 m och
9 dB vid 1200 m och upp till avstånd
över 2 km under lokal tid 18.00.
Studien ett pinsamt avslöjande av
beräkningsmodellerna som utgår från
markbundna ljudkällor och teoretisk
sfärisk ljudutbredning med orealistisk
dämpning med 6 dBA/dubblerat avstånd.
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• Consistent modelling of wind turbine noise propagation from source to receiver (2017)
Emre Barlas, Wei Jun Zhu, Wen Zhong Shen, Kaya O. Dag, and Patrick Moriarty
Bilden till vänster visar att den extrema
turbulensen medför en fördubblad vindhastighet
från 1 km (4 m/s) till 2 km (9 m/s).
Det leder i sin tur till en ljudnivåökning om
5-6 dBA enligt den nedre bilden.
Den vänstra bilden visar också hur de turbulenta
luftmassorna får en uttorkande effekt på marken,
på stora avstånd, när torr varm luft med hög
hastighet förs ner mot marken. Vilket dels
förhindrar kondensation och daggbildning under
natt och tidig morgon och dels får en direkt
uttorkande effekt under stor del av dagen.
Bilden stärker också hypotesen om
• dels motsatta risker för frostskador när
kall luft pressas ned på våren
• dels ökade stormskador när kraftiga
vindar träffar trädtopparna snett
uppifrån.
Zhou et al. (2012) fann att vinden är starkare på
natten än dagtid (ca 50%) och två gånger
starkare på sommaren än vintern.

 Hörbar dunkning från vindkraftverk kan spridas upp till 3,5 km.
Hansen, Nguyen, Zajamsek, Catcheside, Hansen. Australien.
http://www.sbwire.com/press-releases/advances-in-engineering-feature-audible-thumping-fromwind-farms-can-travel-up-to-35-km-1280117.htm
Hörbart dunkande ljud uppfattades nattetid inomhus under 22 % av tiden på ett avstånd av 3,5 km.
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 En laboratoriestudie av effekterna av vindkraftsbuller på sömn. Smith, Ögren, Thorsson,
Hussain-Alkhateeb, Pedersen, Forssén, Ageborg Morsing, Persson Waye. Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet.
Sömnförsök i laboratoriemiljö visade att vindkraftsljud orsakade sömnfördröjning och kortare tid
för djupsömn. Självrapporterad sömn bedömdes konsekvent sämre efter nätter med vindkraftsbuller
och individer som bodde nära vindkraftverk hade sämre självrapporterad sömn i referensgruppen.
Sanningen är dold.
Det kan noteras att det råder oklarhet om realismen i de inspelade vindkraftsljuden, avseende
lågfrekvent ljud och infraljud. dBA-beräkning är tveksamt. Störningsgraden skulle egentligen kunna
vara högre.
• Low-frequency noise from large wind turbines. Møller, Sejer Pedersen.
The Journal of the Acoustical Society of America 129, 3727 (2011);
https://doi.org/10.1121/1.3543957
Trots att A-viktade nivåer tillämpas ligger en väsentlig del av bullret vid låga frekvenser under 250
Hz. Det är alltså ställt utom tvekan att den lågfrekventa delen av spektrumet spelar en viktig roll i
bullerstörningen hos närboende.
Professor Møllers utvecklade en speciell mätapparat för lågfrekvent ljud. Hans professur indrogs
under märkliga former. Han skulle även delta i inomhusmätningar som beslutats i ett fall där ägarna
och den kvinnliga personalen i ett intilliggande plantskola (650 m) fått sömn och menstruationsstörningar. Hans medverkan stoppades och markägarna tvingade företaget i konkurs.
Se Boje Jenssens märkliga vittnesmål. Bilaga.
Exemplen visar att de tillämpade beräkningsmodellerna är oseriösa, gravt hälsofarliga och
museimässiga.
Vindkraftsutbyggnaden ha genomförts med vilseledande beräkningsmodeller som inte beskrivit
sanningen om den extrema ljudenergin vid de allt högre verken.
Myndigheternas och domstolarnas rigida avvisning av vetenskapliga bevis och den nuvarande
regeringens desperata försök att permanenta nuvarande ”praxis” (Förslag Naturvårdsverket) och
avveckla vetorätten får anses vara ett mörkt kapitel i den svenska rättsstatens historia.
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Beräkningsmodellerna behäftas därtill med en rad andra brister som inte beaktar meteorologiska
effekter som medför temporärt höga max-värden (60 dBA), individuell känslighet och medicinska
effekter på människor. T.ex.
 dBA-filtrering utesluter över ca 60 % av energiinnehållet. Detta var orealistiskt redan för 20 år
sedan vid verkshöjden 30 m och är idag direkt missledande. En höjning av 10 dB lågfrekvent
ljud (<20 Hz) ger endast en höjning av dBA-värdet med 0,2 enheter (Rich James).
 Olämplig tillämpning av medelvärden. Höga max-värden smetas ut som medelvärde, vilket är
ologiskt då människans hörsel inte hör medelvärden.
1. Per dygn. Detta är direkt missledande då ljudnivån är högre nattetid.
2. Mätsekvens om 125 millisekunder. Normalt använda mätapparater beräknar medelvärde per
125 millisekunder medan örat uppfattar ljud per 2 millisekunder. Amerikansk rapport (Bray/
James) visar att mätapparater som kan registrera ljud per 10 millisekunder redovisar ”peaks”
på ytterligare 5-7 dB. Dessutom reservation för mätapparater som baseras på
mikrofonteknik, vilka ger mycket osäkra värden under 10 Hz. Idag rekommenderas
mikrobarometerteknik i detta frekvensområde. Mätproblemet är globalt och känt av
myndigheterna sedan länge. (Därtill interaktion med vibrationer).
 Gränsvärde för lågfrekvent ljud och infraljud saknas (Folkhälsomyndigheten). Lägsta värde vid
31,5 Hz, medan problemen med infraenergi-påverkan ligger vid 1-3 Hz. Skillnaden mellan
utomhus och inomhus-värden under 31,5 Hz är marginell eller 2-3 dB (Thorson, Persson-Waye).
 Beräkningsfel Nord2000. Utesluter 5-8 dBA lågfrekvent ljud. (Öhlund och Thorén).
 Beräkningsfel. Som standard tillämpas ”sfärisk utbredning” med dämpning 6 dBA/dubbelt
avstånd, medan lågfrekvent ljud och infraenergipulser från större verk övergår till cylindrisk
ljuddämpning efter 700 m eller 3 dBA dämpning/dubblerat avstånd. Det får stor effekt efter
1000 m (1000/2000/4000/8000 m).
 Beräkningsfel för medvindseffekter. Ger turbulens med band av höga pulserande ljudnivåer över
tredubbelt avstånd. Conny Larsson. Långtidsmätningar Dragarliden.
 Amplitudmodulerat ljud. Korta sekvenser (10 sek-5 min), mest nattetid. 5-8 dBA över
beräkning.
 OAM. (Other Amplitudemodified). Nytt begrepp. Plus 2 dBA. Först mätbart efter 1000 m.
 Heigthened zones. Smala band av samverkande ljud i skärningspunkten mellan flera ljudkällor.
Kan ge plus 8 dBA och är svåra att mäta.
 Superverkens påverkan av Low Level Jet Winds. Som särskilt nattetid når vindhastigheter om
10-20 m/s vid 100-500 m, medan vinden helt avtagit på marknivå. Nuvarande regel 8 m/s är
orealistisk.
 Effekter av inversion, refraktion, luftfuktighet, topografi, vattenytor (halverad dämpning), hård
mark, intern placering av verk, snabba förändringar av vindhastighet och vindriktning, väderfronter, regn och hagelskurar, beläggning och slitage på vingar kan ge kumulativa max-effekter
på 10-20 dBA.
 När ljud från tre närliggande verk ligger i fas höjs ljudnivån med 5 dBA
 Beräkning sker vid 8 m/s. Vid 12 m/s är ljudnivån ca 30 dBA högre i det lågfrekventa
ljudområdet.
 Nedisning. Kan ge höjd ljudnivå om 10 dBA.
 Invändig resonans. Ljudförstärkning inomhus om 2 dBA.
 Vibrationer i samverkan med infraljud kan integrera och förstärka (Se avsnitt vibrationer)
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Infraljud - Ohörbara pulserande energivågor
Än värre är förnekelsen av de ohörbara pulserande infraenergivågorna (normalt benämnt
"infraljud"<20 Hz) med extrem belastning i området 1-3 Hz, samt de interagerande effekterna med
markvibrationerna som utgår från verkens fundament. Dessa innehåller nästan all fysisk energi mätt
i kraft/ytenhet.
Alltfler rapporter visar allvarliga samband med patologiska och psykologiska effekter på
människan.
Starkt oroade laboratoriestudier, visar att lågfrekvent ljud och infraenergi har skadliga effekter på
hjärnan och verkar sammandragande på blodkärl etc.
• Cesary Kasprzak konstaterade att hjärnaktiviteten och andningsfrekvensen minskade redan
efter 20 minuter, vid exponering av vindkraftsljud som inspelats på 750 m (EEG-studier).
• Cristian-Friedrich Vahl. Tysk kardiolog, har visat att kapaciteten hos hjärtmuskelceller sjönk
med 20 % vid exponering av infraljud.
• Mariana Alves-Pereira, et al. Portugisiska forskare, har under lång tid studerat infraljud, och
konstaterat att personer som exponerats för infraljud från olika tekniska bullerkällor får
förtjockad hjärtsäck och lungvävnad, men också förändringar i hjärnan som normalt uppstår hos
äldre.
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf
Bilder till vänster:
Förtjockad pericarda (hjärtsäck) till höger.

Bilder till vänster:
Förtjockad lungvävnad (alveol).
Normal till vänster.

•

•
•
•

Eric Zou (USA, 2017), samkörde tre offentliga databaser under ett tiotal år, avseende
vindkrafts-utbyggnad, dödsorsaker och vindriktning inom 820 counties. Han fann signifikanta
samband mellan vindkraftsutbyggnaden och självmordsstatistiken. Signifikansen ökade för äldre
män och de som bodde i den förhärskande vindriktningen. Upp till 25 km.
Ärzte für Immissionsschutz, tysk specialistläkargrupp, kräver ofiltrerade mätvärden och
anger gränsvärdet för hälsa till 60 dBZ, eller ca 10 km säkerhetsavstånd för ett enda verk.
Organisationen har i ett Öppet Brev varnat den tyska regeringen för riskerna.
Stephan Kaula, tysk forskare har konstaterat att utvecklingen måste brytas för att landet inte
ska bebos av en ”trött, irriterad och sjuk befolkning”.
Omar Marcillo, et al uppmätte infraljud från en vindkraftspark på 90 km från anläggning med
60 st 1,5 MW-verk. (USA, 2014). Toppar vid 0,9 Hz (vingarnas tornpassage) och dess övertoner
karaktäriserade spektrumet för infraljud. Vindparkens ljud, utbredning och registrering på långa
avstånd kan vara relaterat till det atmosfäriska gränsskiktets egenskaper. Först under stabila
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förhållanden, mestadels på kvällen är vindar mycket skiktade, vilket ökar produktionen av tungt
ljud. För det andra kan nattliga atmosfäriska förhållanden skapa vågledare på låg höjd (något
hundratal meter) som möjliggör långväga utbredning. För det tredje, kännetecknas natt och
tidiga morgontimmar av minskat bakgrundsljud som förbättrar detekterbarheten.
• Arbetsmiljö. Två kända studier (Japan och Iran) visar att underhållspersonal vid
vindkraftsparker har sämre hälsostatus än annan personal.
• Thomas Lindblad (2017) berättar om infraljud - på gott och ont. Gå in vid 25.00 min.
https://www.youtube.com/watch?v=wl45IJ4h-y8
Thomas Lindblad är Professor Emeritus, KTH. Experimentalfysiker. Kärnfysiker.
• Finska mätningar, visar att vindkraftsparkerna bildar en sammanhängande bullermatta av
infraljud, som drabbar en tredjedel av befolkningen (Österbotten och Västra Finland). De år nu
långt in i centralorterna. En epidemiologisk studie visade ökande sjukdomssymptom mot 15 km.
Aunio Group Finland
https://syte.fi/2019/03/22/tuulivoimaloiden-infraaanenleviamisalue-on-laajentunut-nopeasti-suomessa-vuosina2016-2017/
7 mätstationer. Kontinuerliga mätningar.
https://www.auniogroup.com/infrasound-on-map/

• Wind turbine low frequency and infrasound propagation and sound pressure level
calculations at dwellings. Keith, Daigle and Stinson.
The Journal of the Acoustical Society of America 144, 981 (2018)
Studien visar hur infraljud utbreder sig i vågor över 25 km med återkommande höga energipulser.
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Det värsta är att centrala departement inte reagerar på vetenskapliga fakta som signalerar att
infraljud har skadliga effekter vid långtidsexponering. Mörkläggningen av fakta tenderar att bli en
politisk skandal.
Det ska noteras att ljudnivåer och vibrationer är särskilt höga under den extra belastning som
uppstår när vindhastighet eller vindriktning ändras (både acceleration och retardation) eller vid
konstanta vindhastigheter >12 m/s. Det handlar då om dubblerad infraljudeffekt. Karaktäristiskt för
infraenergistötarna är att de snabbt övergår till s.k. cylindrisk ljudutbredning, vilket innebär att
dämpningen halveras till 3 dB/varje dubblering av avståndet, mot normalt 6 dB.
Andra lokala förutsättningar, reflexion över vatten och isytor har också betydelse, vilket gäller för
Vimmelstorpsparken. Höga infraljudsnivåer finns dessutom i många arbetsmiljöer, vilket förstärker
de kumulativa effekterna. Kroppen får aldrig vila.
En omräkning av Arbetsmiljöverkets regelverk för infraljud tyder på att gränsen för acceptabel dos
vid långtidsexponering ligger under två år. Då har inte effekterna för barnens utveckling
utvärderats. Hänsyn måste tas till att deras kroppsorgan och sinnen är under utveckling fram till 12
års ålder.
ACTES DU COLLOQUE
DU 16 NOVEMBRE 2018.
Fransk konferens om
hälsorisker vid vindkraftverk.
Acceptabel dos 40 dB nås
redan inom två år, med
utgångspunkt från regelverk
som gäller för arbetsmiljön.
De tyska läkarspecialisternas
rekommendation 60 dB, långt
tidigare.

Amplitudmodulerat ljud- AM
Consistent modelling of wind turbine noise propagation from source to receiver
Emre Barlas, Wei Jun Zhu, Wen Zhong Shen, Kaya O. Dag, and Patrick Moriarty

Bilden visar ökande
AM-ljud över 2 km vid
de turbulenta som
uppstår vid allt längre
avstånd.
Turbulenseffekter
förekommer upp till 10
km. Därtill extra
frekvent och störande på
nattetid.
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Samma resultat har redovisats i svensk långtidsmätning (Uppsala Universitet, Conny Larsson,
2014), som föreslog att gränsvärdet skulle sänkas till 35 dBA. Mätningarna visade också att
ljudutbredningen var 3 gånger längre i vindriktningen än vad som beräknats för ett teoretisk felaktig
cirkelmodell. Studien kastades i papperskorgen av Naturvårdsverket utan godtagbar motivering, då
det hade omöjliggjort all exploatering av de sydsvenska tätbefolkade kulturbygderna.
Detta diskvalificerar också ljudberäkningarna i projekt Vimmelstorp.
Vibrationer
Tysk-grekiska geologiska institut rapporterar kraftiga markvibrationer som interagerar med de
luftburna pulserande infraenergivågorna och förstärker ljudnivåerna inomhus.
Infraljud reflekteras också från atmosfäriska lager och når marken längre bort från ljudkällan.
(Koreansk studie). Vibrationer och luftburet infraljud orsakar egensvängningar i byggnadskonstruktioner som kan höja ljudnivån inomhus med 2 dBA (Tysk-grekisk studie).
Ljudet kan också förstärkas inomhus genom resonans, om bostadens mått sammanfaller med
ljudens våglängder. Redovisas ej i MKB.
• The Industrial Wind Turbine Seismic Source - (Industriella vindkraftsanläggningar är
seismiska källor). Michael West, P. Geofysiker, B.SC., GDM. Kanada. June 2019. Översättning;
Introduktion
Trots deras generellt positiva rykte som källor till ren, säker energi, har industriella vindkraftsanläggningar (IVKP) sina kritiker. I flera år har invånare som bor i närheten av IVKP rapporterat
en mängd fysiska åkommor som de tillskriver ljud och vibrationer som härrör från vindkraftverk
(Kelley, 1985; CBC.ca, 2011). Bullerregler, skyddsavstånd och andra föreskrifter som tillämpas på
IVKP verkar vara baserade på analysmetoder som används historiskt för industriella
tillämpningar, där buller tenderar att vara konstant eller halvkonstant och inom det hörbara
intervallet. Bullret som genereras av IVKP är helt annorlunda – pulserande (”peaks”) och hög
amplitud - som från en seismisk källpuls och hittas främst i låga frekvenser som inte kan upptäckas
av mänsklig hörsel (dvs. infraljud eller "under hörselkurvan"). Den här artikeln tittar på signalerna
som genereras av IVKP ur en geofysikers synvinkel…

Pulsen rör sig nedför stödpelaren och genom markytan som visas, medan luftpulsen rör sig direkt genom
luften. Seismiska pulser och luftvågor sprider sig sfäriskt utåt i alla riktningar medan amplitudhöjden för
luftvågen kan vara högre i motvind. Flera ekon av pulsen anländer vid olika tidpunkter på olika vägar för
att skapa tidsserien (Not. Skalan till höger i bilden) på geofonmottagaren genom en summering.
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Slutsatser
Analysen av de operativa IVKP:erna på marken och seismiska- och luftpulsinspelningar bekräftar
att stora industriella vindkraftverk fungerar som seismiska källor som skapar lågfrekvenspulser
ungefär en gång per sekund. Den hörbara delen av luftpulsen låter som "whump", så enligt
geofysisk industritradition bör vi kalla IVKP för en "whumper"-seismisk källa (i motsats till en
”thumper” eller ”puffer” som kräver en snabbare stigningstid på pulsen). Det mesta av pulsens
amplitud finns vid frekvenser under det hörbara intervallet, så en person som stannar vid
vägkanten för att lyssna på en IVKP kanske inte hör något och kommer troligtvis att tro att de inte
alls avger något betydande "buller".
Två aspekter av IVKP-genererat buller verkar inte ha medtagits tillräckligt vid skapandet av regler
för IVKP-industrin:
 att bullret innehåller många falska, höga amplitudspikar, och
 att det huvudsakligen finns i de låga, infrasoniska frekvenserna. En impulsiv ljudkälla, t.ex. en
IVKP, kräver amplitudmätningar under kort tidsfönster som 1 sekund och liten eller inga
medelvärdesdata vid analys. Långa analystidsfönster och medelvärdesamplitud över 1/3
oktavbands frekvensområden är en akustisk industri-testmetod som endast är lämplig för
högfrekventa "roterande" maskiner som dieselgeneratorer eller fräsmaskiner. Nuvarande
myndighetsregler i Ontario inkluderar inte testfrekvenser lägre än 31,5 Hz. Analysmetoder för
"buller" för reglering av IVKP:er bör revideras så att de inkluderar alla låga frekvenser som
skapats av IVKP:erna eftersom lågfrekvenshändelserna innehåller mest effekt och högsta
amplituder.
Omvandling av icke-viktade topppulsamplituder från mikrofoninspelningen i figur 9, vid 550 meters
avstånd och vindhastigheten 5,6 m/s (20 kph=km/h) inklusive hela frekvensområdet till 1 Hz,
avslöjade toppljudtrycksnivåer på 65 dB eller mer. Dessutom bör SPL-bullergränsvärden inte ökas
med ökad vindhastighet eftersom det inte är meningsfullt. Regeringar och myndigheter som har till
uppgift att reglera IVKP-installationer bör granska och se över sina beräkningsmodeller
(Notering: Inklusive mätmodeller), så att föreskrifter som på ett tillförlitligt sätt skyddar hälsan för
människor och djur som bor i närheten av IVKP kan implementeras.
Notering: Enligt annan studie lär toppljudtrycksnivån vid 12 m/s då vara 30-40 dB högre.
Wests slutsatser talar för sig själv. Ytterligare en ärlig forskare som utgår från verkligheten,
människans hörselsystem, och underkänner de teoretiska beräkningsmodeller som mörklägger de
kraftiga och pulserande pulserna i det ohälsosamma infraljudsområdet.
Den mänskliga upplevelsen
Redan 2004-2007 konstaterade Pedersen/Persson-Waye, i en klassiskt studie att vindkraftsbuller är
2-3 gånger mer störande än trafik- eller flygbuller, vid samma ljudnivå. Detta har bekräftats i en rad
internationella studier.
Flera forskare (Kelley, Cooper) har nu också konstaterat en känsel/upplevelsetröskel vid 50-62 dB
för ohörbara infraenergipulser och lågfrekvent ljud.
Förmågan att uppfatta ljud är starkt individuellt. Antalet nervtrådar i hörselnerven från örat till
hjärnan varierar mellan 15-20.000. Lägre frekvenser kräver högre ljudnivå för att höras.
Människans hörselkurva är baserad på ett medelvärde för unga vuxna. Hälften av befolkningen är
därmed känsligare för ljud. Äldre personer förlorar hörsel i högre frekvenser, vilket gör det
lågfrekventa ljudet mer störande. Hörselkurvan saknar också relevans för barn, ungdom och
personer med hörseldefekter. 2 % av befolkningen har en hörselkurva som ligger 12 dBA under
normalkurvan, vilket innebär att normalkurvan upplevs 3-4 gånger starkare. Max-ljuden blir då
ännu mer stressande. I synnerhet under nattetid, från pulserande lågfrekvent ljud när
omgivningsbullret är lågt. Ljudnivån vid dessa frekvenser ökar 20-30 dB när det blåser över 8 m/s.
En ökning med 8-10 dBA motsvarar en fördubbling av ljudupplevelsen. En höjning från 20 till 50
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dBA upplevs därför 8 gånger starkare. Vi vet att man inte kan vänja sig vid bullerstörningar utan
att de snarare blir sensibiliserande och förstärks. Vi vet att barnens talutveckling försämras och att
detta hämmar studieresultat och yrkesutbildning. Störningseffekten förstärks när verken är synliga
och ständigt påminner om negativa ljudupplevelse och frustration över intrångets förlust av
rekreationsmöjligheter, barndomens landskapsbild, fastighetsvärden och framtid. Vi är starkt oroade
av laboratoriestudier, som visar att lågfrekvent ljud och infraenergi har skadliga effekter på hjärnan
och verkar sammandragande på blodkärl etc.
 C. Kasprzak har studerat hur infraljud från vindkraftverk (< 20 Hz) påverkar förändringar av
hjärnans EEG-signaler. Ljud inspelades på ett avstånd av 750 meter från ett vindkraftverk och
frekvenser över 20 Hz utsorterades. Effekten av en 20 minuter lång infraljudsexponering
undersöktes. Analys av EEG-signalerna visade ändringar i EEG-mönstren och reducering av
hjärnans aktivitet under de fyra olika sömnfaserna
 Vaket tillstånd. Thetavågor med en frekvens av 4–7 Hz.
 Sömnfas 1. Alfavågor med en frekvens av 8–12 Hz.
 Sömnfas 2. Betavågor med en frekvens av 12–16 Hz.
 Sömnfas 3. Djupsömn. Mycket långsamma och kraftiga deltavågor på 1–3 Hz.
De normala värdena återvände efter att bullerexponeringen avbröts.
Det ska noteras att experimentet varade i 20 minuter. Det finns således anledning att befara att
effekterna är betydligt större för personer som permanent utsätts för detta ljud och i synnerhet från
större vindkraftsparker.
Det kan inte uteslutas att kombination av nevrofysisk stress och återkommande sömnstörningar är
orsak till de varierande hälsoproblem som drabbar de som är ständigt utsatta. Effekter av
amplitudmodulerat ljud eller OAM bör också utvärderas.
 Tyska läkarförbundet har 2014-12-14, redovisat material om studier av infraljud. Större verk
med längre vingar och högre vindhastigheter ger kraftigt infraljud
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/12/141216_
%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf
Här sägs att patogena effekter av lågfrekventa ljudvågor är frikopplat från normala upplevelser på
grund av att ljuduppfattningen inte bara är begränsad till hörseln. Idag är det känt att uppfattning
kan påvisas i de yttre hårcellerna i innerörat (OHCs) och balansorganen. Denna bearbetning kan
upptäckas vid EEG‐undersökningar och resultera i sjukdomssymtom (Ising 1978, Kasprzak 2010,
Krahé 2010, Holstein 2011). Båda dessa extraaurala mekanismer har visat sig mycket
känsligare för infraljud än den normala hörselfunktionen.
Yttre hårceller (OHCs) har vid 10 Hz en uppfattningströskel vid 60 dB, vilket är 35 dB känsligare
än innerörat. Balansorganen har en påverkanströskel vid 75 dB eller 20 dB känsligare än innerörat
vid 10 Hz.
Det innebär att infraljud från ett vindkraftverk med källjudet 106 dBA påverkar de yttre hårcellerna
på 10 km (10 Hz, 60 dB) och det vestibulära systemet (balansorganet) på 7 km (16 Hz, 60 dB).
Det ligger också i nivå med den upplevelsetröskel på 51-61 dB som redovisats av Kelley (1985) och
Cooper (2014).
 Svenska forskare (Persson Waye, Rylander) redovisade redan 2001 uppkomst av irritation,
störd koncentration och sömn, vid exponering av lågfrekvent buller.
 Infrasound increases intracellular calcium concentration and induces apoptosis in hippocampi of
adult rats. Liu Z et al 2012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946944.
Kortfattat visas att en period av infraljudsexponering (90 resp. 130 dB, 2 tim/dag) inducerades
apoptos (celldöd) och höjda Ca-nivåer i hippocampus, vilket tyder på att infraljud kan orsaka skador
på det centrala nervsystemet (CNS).
Notering: Hjärnans signalsystem baseras på elektronutbyte mellan Ca-joner. Dessa effekter samt
påverkan av immunsystemet rapporteras i andra rapporter.
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 Involvement of cannabinoid receptors in infrasonic noise-induced neurnal impairment.
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2015 aug 9; 47 (8): 647-53. Epub 2015 9 juni.
http://www.pubpdf.com/pub/24002225/Glial-cell-expressed-mechanosensitive-channel-TRPV4
mediates-infrasound-induced-neuronal-impairment.
”Överdriven exponering för infraljud, en typ av lågfrekvent men högintensivt ljudbuller som
genereras av tunga transporter och maskiner, kan orsaka vibroakustisk sjukdom som är en
progressiv och systemisk sjukdom och resulterar slutligen i dysfunktion i centrala nervsystemet.
Våra tidigare studier har visat att glialcellmedierad inflammation kan bidra till infraljudsinducerad neuronal försämring. Här visar vi att cannabinoidreceptorer (CB) kan vara involverade
i infraljudsinducerad neuronskada”. Alltmer grundforskning visar att fortsatt förnekelse av
portugisiska rapporter om vibroakustiskt syndrom är ohållbar.
 Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the
hearing threshold ± Evidence from fMRI. Weichenberger et al, 2017-04-12. Studien är baserad
på Funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), en röntgenologisk metod, som löpande visar
röntgenbilder vid neurologisk aktivitet i olika hjärncentra. Rapporten är starkt oroande och
konstaterar bl.a. Påverkan av dessa hjärnområden som reaktion på infraljud under eller nära
hörseltröskeln, kan sålunda spegla en initial stressrespons av kroppen. Främjad symtombildning
efter upprepad stimulering är en ytterligare riskfaktor.
 Chronic exposure to low frequency noise at moderate levels causes impaired balance in
mice. Ohgami et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22768129
Lågfrekvent ljud (LFN) rapporteras påverka balansen hos människor. Forskarna undersökte om
kronisk exponering av LFN vid en måttlig nivå på 70 dB SPL påverkar det vestibulära balans
systemet hos möss. Mössen exponerades under 1 månad vid 100 Hz på ett avstånd av 10-20 cm.
Beteendeanalyser m.m. visade försämringar i balans i LFN-exponerade möss men inte hos ickeexponerade möss. Immunohistokemisk analys visade ett minskat antal vestibulära hårceller och
ökade nivåer av oxidativ stress. Resultatet visade vikten av att överväga risken för obalans vid
kronisk exponering för LFN på en måttlig nivå.
 Estimation of environmental low frequency noise– a comparison of previous suggestions
and the new Swedish recommendation. Kerstin Persson-Waye.
Modulationsfrekvenserna 1 Hz, 6 Hz och 2,5 Hz visade ha en negativ inverkan på prestanda
(Benton och Leventhall 1986), reducerad vakenhet (Landström et al. 1985) respektive
negativ effekt på sömnighet (Persson et al. 1993). Landström et al. (1996) fann sedan att
modulationsfrekvenser på ca 3 Hz var mest störande vid lågfrekventa ljud. Resultatet stöddes i en
ny studie där personer som kunde anpassa sig till det mest behagliga ljudet undviker intervallet
3 till 5 Hz (Bengtsson et al 2004). I enlighet med resultat som erhållits av Zwicker och Fastl (1999).
 Flera rapporter visar att den individuella ljudkänsligheten har mycket stor betydelse för
belastning av lågfrekvent ljud. Detta visades i rapporten Low frequency noise enhances cortisol
among noise sensitive subjects during work performance. Waye KP, Bengtsson J, Rylander R,
Hucklebridge F, Evans P, Clow A.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11833738
Två grupper testades vid 40 dBA lågfrekvent respektive normalt referensljud. Den ljudkänsliga
gruppen visade mer stresspåverkan och störning av lågfrekvent ljud.
 Ett 40-tal liknande rapporter har sammanställts i länkarna
http://www.aweo.org/infrasound.htm
http://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf
Infraljud och Lågfrekvent ljud vid industriella vindkraftverk, Juli 2015. Rapporten är sammanställd
för en ”Multi-municipal Wind Turbine Working Group”.
 Dessutom bör långtidseffekter som diskuteras i portugisiska rapporter om begreppet Vibro
Acoustic Disease beaktas.
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Portugisisk rapport. Clinical Protocol for Evaluating Pathology Induced by Low Frequency
Noise Exposure.
http://docs.wind-watch.org/Euronoise2015-000601.pdf
Fyra portugisiska forskare C. Branco (Patolog), M. Alves-Pereira (Ph.D. Biomedical Engineer), A.
Pimenta (Neurolog) och J. Ferreira (Pneumolog) har under lång tid studerat påverkan av infra- och
lågfrekvent ljud (ILFN). Bl.a. på personer som levt intill vindkraftverk. Rapporten presenterades på
den årliga konferensen för bullerforskning, Euronoise 2015.
Forskarna har fastställt en rad indikationer på ILFN-påverkan (med reservation för icke medicinsk
kompetens).
 När förtjockad hinna runt hjärtat (pericardia) observeras genom ekokardiografi och ingen
medföljande diastoliskt dysfunktion finns, tyder det på betydande ILFN-exponering.
 Pannlobsförändringar i hjärnan har observerats hos ILFN-exponerade individer, som liknar dem
hos äldre och hos patienter med degenerativa processer.
 Undersökningar av hjärnstammen kan visa om patienten har dysfunktioner som kan kopplas till
ILFN. Nervcentrum för andning sitter i hjärnstammen. ILFN-exponerade individer visar delvis
nedsatta autonoma andningsreflexer.
 Bronkoskopi. Hos patienter med vibroakustiskt syndrom (VAD) observeras missbildningar i
luftstrupen och bronkerna. Studier av biopsier avslöjar samma funktioner som iakttagits för
ILFN-exponerade människor. På senare tid kan röstakustisk analys komplettera ovanstående
diagnoser.
 Hemostas och koaguleringsparametrar. Vid extrem stressmiljö har förhöjd hyperkoagulering
dokumenterats. Hos ILFN-exponerade individer observerades spontan trombocytaggregation i de
mest allvarliga fallen. Dessa värden är också onormalt höga hos alla VAD patienter.
 Immunologiska parametrar och autoimmuna sjukdomar. Särskilt kollagena sjukdomar, är vanligt
bland de mer ILFN-exponerade individerna. Vid djurförsök sågs att ILFN-exponering ger
tidigare debut och högre dödlighet än hos den icke-bullerexponerade kontrollgruppen.
 För diagnos måste en omfattande historik av patientens bullerexponering göras om patientens
symptom är förknippade med alltför höga ILFN. Även i prognostiskt syfte. Historiken ska börja
med fostrets exponering, som beror på moderns yrke och bostadsvillkor. Exponering under
barndomen är viktig med tanke på de cellulära processer som inträffar under människans fysiska
och känslomässiga tillväxt. Sovrummets förhållande till bullriga miljöer, yrkesmässiga
exponeringar och olika typer av fritidsbuller måste också beaktas.
• Risker för hörselskador på foster. Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet har i en
studie redovisat att risken för hörselskador hos barn ökar med 80 procent om deras mödrar under
graviditeten arbetar i miljöer med höga bullernivåer.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foster-kan-skadas-av-hogt-buller
Det är i den 26:e graviditetsveckan som hörselorganen utvecklas och blivande mammor som arbetar
med en bullerexponering på över 85 decibel kan få barn med försämrad hörsel. Studien baserades
på 1,4 miljoner barn födda mellan 1986 och 2008. Det bör noteras att effekter av infraljud inte
studerades och att en vuxen människa som påverkas av infraljud från vindkraftverk upplever
obehag redan vid ca 60 dB enligt Kelleys NASA-studie av det första 2 MW-verket i USA (1985).
Detta har nyligen ”återupptäckts” av Steven Cooper Australien 2014. Ljudstyrka och max-värden
förstärks vid högre vindhastigheter och av flera samverkande verk.
 Finska mätningar med mikrobarteknik visar 90 dB infraenergi vid 1,5 km, 80 dB vid 15 km och
75 dB vid 45 km. Dessa uppgifter måste utvärderas på den svenska sidan och för att utvärdera
riskerna och revidera regelverket.
 långvarig exponering ger effekter vid lägre ljudnivåer. Arbetsmiljölagstiftningens begrepp
halveringsnivå, för bedömning av tillåten dos-nivå vid långvarig exponering måste tillämpas.
Halveringsnivån anges ligga mellan 3 dBA (Sverige) och 5 dBA (USA). Det innebär att
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exponeringstiden ska halveras om en person exponeras för en ökad ljudnivå med 3-5 dBA. De
faktiska höjningarna över bakgrundsljudet är ofta 20-30 dB i frekvensområdet 1-200 Hz. Dessa
dosnivåeffekter måste utvärderas av Folkhälsomyndigheten.
Vi kan således konstatera att tillräckliga bevis nu finns för allvarliga hälsoeffekter vid långsiktig
exponering av vindkraftsbuller och infraenergipulser. Detta innebär att Miljöbalkens
försiktighetsprincip måste tillämpas och att projektet ska avvecklas.
Detta krav förstärks i Regeringens Lagrådsremiss – Miljöbedömningar, 27 april 2017, avseende
implementering av EU:s tilläggsdirektiv i Miljöbalken. Regeringen instämmer med
Folkhälsomyndigheten, om att ”såväl akuta som långsiktiga effekter samt kumulativa eller samlade
effekter på människors hälsa är viktiga och bör lyftas fram”.
Dessa metod- och instrumentfel utgör också bevis på att det finns en rad ytterligare felaktigheter
som medför extrema ljudpulser som inte redovisas i beräkningarna.
De medicinska experterna är eniga om att dessa plötsliga pulser är mer störande för sömnen än
ljudnivån i sig. Det räcker med en enda pulsstöt för att avbryta den viktiga djupsömnen och för att
inte vakna utsövd på morgonen. (T.ex en AM-sekvens på någon minut).
Ett enda uppvaknande kan innebära stora svårigheter eller helt spoliera möjligheten att somna om.
Mörkläggningen av den kraftigt pulserande akustiska energin i frekvensområdet <3 Hz (ohörbart
”infraljud”) är en fatal teknokratisk bluff. Problemen har presenterats för Statsrådsberedningen i
skrivelse 2019-09-18. Bilaga.

Felaktiga påståenden
5.1 Verksamhetens syfte
Denna energikälla är oändligt förnybar.

Kommentar: Irrelevant om den medför ohälsa och ekologisk katastrof
Omvandlingen till elkraft sker i princip helt utsläpps- och fossilfritt. Det finns mål för utbyggnad av förnybar elkraftproduktion samt
minskning av växthusgasutsläpp både på global nivå, inom EU och nationellt. Verksamheten stämmer väl överens med samtliga
dessa mål.
Vindkraft i drift ger inte upphov till några utsläpp av koldioxid, partiklar och andra föroreningar vilket gör den till en av de renaste
energikällorna.

Kommentar: Vilseledande. Anläggningens kumulativa markvibrationer orsakar indirekta utsläpp
av CO2, metan och NO2 ur våtmarker och skogarnas humusskikt. Metan har 30-faldig negativ
klimateffekt. Kompaktare ytskikt hämmar mikroorganismernas symbios med trädens rötter, samt
upptagning av nederbörd, vilket leder till lägre tillväxt. Turbulenseffekter medför uttorkning och
minskad tillväxt (Kinesisk satellitstudie). Ej redovisat.
……..under den tekniska livslängden på minst 20 år.

Kommentar: Globalt slöseri med naturvärden, på bekostnad av lokalbefolkningens levnadsvillkor.
6.1 Planerad verksamhet
Projekt Vimmelstorp omfattar 9 vindkraftverk, vart och ett med en maximal totalhöjd på 200 meter.
Den tekniska utvecklingen inom vindkraftsbranschen går snabbt framåt. Den slutliga utformningen av parken samt vilka verk bolaget
väljer att uppföra avgörs i samband med detaljprojekteringen. Beräknat utifrån de vindkraftverk som finns på marknaden idag
kommer verken att ha en uteffekt på ca 3-6 MW vardera. Storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna.

Kommentar: Den luddiga beskrivningen av verkstorlek, effekt och fabrikat innebär att effekterna
av infraljud, lågfrekvent ljud, AM-ljud, markvibrationer och turbulens ytterligare kan ha
underskattats p.g.a. felaktigt källjud.
Medelvindhastigheten i området beräknas uppgå till 7 m/s vid 137 meters navhöjd. Med totalt 9 vindkraftverk ger detta en beräknad
årlig elproduktion på ca 104 600 MWh. Produktionen motsvarar den årliga elförbrukningen för ca 5 200 villor med en förbrukning
om 20 000 kWh/år.

Kommentar: Med motsvarande kapitalinsats kan man uppnå stora energieffektiviseringar. Solenergi på
bostäderna minimerar behovet av vindkraft. Krav finns redan på att nya bostäder ska vara energineutrala.
Fastigheterna där vindkraftverken planeras ägs av privatpersoner samt ett lokalt skogsbolag med vilka
nyttjanderättsavtal har upprättats. Avtal har även tecknats med ägarna till de fastigheter där servicevägar planeras.
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Kommentar: Fastighetsägarna har inte informerats om riskerna med infraljud, lågfrekvent ljud,
AM-ljud, markvibrationer och turbulens, på egen skog och intrång på andra närliggande
skogsägares marker, samt förluster av fastighetsvärden, förlorad rådighet och livskvalitet.
Hälsoriskerna har inte redovisats.
6.2 Teknisk beskrivning
Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter. Detta innebär i dagsläget att de yttre
vindkraftverken i anläggningen markeras med högintensivt, vitt blinkande ljus. Övriga verk ska ha lågintensiv, röd belysning.

Kommentar: Anmälan till Transportstyrelsen om flyghinderutredning omnämns inte.
Effekterna av det högintensiva, blinkande, vita ljuset på det insektslivet har inte påtalats.
Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av servicevägar, anläggning av uppställningsplatser och logistikytor, internt
elnät, transformator- och kopplingsstationer samt service-byggnader. Det interna vägnätet kommer att uppgå till totalt ca 9,5 km,
varav 3,2 km utgörs av befintliga vägar av god kvalitet. 4,6 km utgörs av befintliga vägar i behov av breddning och/eller
förstärkning och 1,7 km utgörs av ny väg. Bredden på vägarna bör uppgå till 4,5-5 meter vid rak-sträckor. Till vägarnas bredd
tillkommer slänter och avverkning längs med vägens sidor. En preliminär plan för vägdragning presenteras i Bilaga A. Ändringar
kan dock komma att göras av bygg-tekniska skäl efter samråd med tillsynsmyndigheten.
Vid varje vindkraftverk anläggs en hårdgjord uppställningsplats som används för montering och uppställning av lyftkran, montering
av vindkraftverkets delar och förvaring av byggutrustning och fordon. Schablonmässigt kan sägas att den yta som ska bära
lyftkranen bör uppgå till ca 1 400 m2 och ha god bärighet. Dessutom behövs en yta för uppställning och montering av delar som
Vindkraftverk har en teknisk livslängd på minst 20 år, ibland upp till 30 år. Därefter kan vindkraft-verken antingen bytas ut (s.k.
repowering) eller monteras ned för gott. Vid en slutgiltig nedläggning av verksamheten monteras vindkraftverken ner. Stora delar av
volymen utgörs av stål och andra metaller. Dessa materialåtervinns i sin helhet. Vissa komponenter kan återanvändas som
reservdelar i andra vindkraftsanläggningar. Hur rotorbladen hanteras varierar och metoder för materialåtervinning är under
utveckling.

Kommentar:
Servicevägar fram till vindkraftverken lämnas normalt kvar och kan användas av markägaren. Kranplatser och slänter
tillåts att växa igen. Betongfundamenten kan antingen lämnas kvar i marken eller tas bort. Den metod som förespråkas
idag är att det översta lagret bilas bort till cirka 50 cm djup i skogsmark. Återstående delar av fundamentet täcks över
med jord och marken återgår till tidigare användning. Det bör dock hållas öppet exakt vilka metoder som används vid
återställning då en ständig utveckling sker på området.

Kommentar: Strider mot EU:s återvinningsdirektiv.
7 FYSISKA FÖRHÅLLANDEN OCH PLANFRÅGOR
7.2 Planförhållanden
Gislaveds kommun har inte antagit någon specifik vindbruksplan. Istället har vindkraft lyfts in i översiktsplanen som antogs av
kommunfullmäktige den 15 december 2016 (ÖP 2016). Projekt-området är inte markerat för någon särskild markanvändning.
Vindkraft behandlas kortfattat i planen under avdelningen Energi. Kommunen gör i planen några generella ställningstaganden
avseende vindkraft.
• Gislaveds kommun är positiv till vindbruk.
• Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det blåser bra, där andra väsentliga
intressen inte störs eller i redan påverkade områden.
• Etableringar av vindkraftverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas.
• Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden påverkas.
• Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1 000 meter.
• Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer begränsas och störningar minimeras
• Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas.
• Vindkraftsetablering som bryter en flygplats hinderfria zon tillåts inte.
• Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att andra regionala och lokala
intressen inte störs.

Kommentar:
Enbart generella synpunkter. Det innebär att kommunen saknar strategisk plan enligt 6 Kap
Miljöbalken och inte utrett risker för medborgarna.
I underlagsmaterialet till översiktsplanen finns en bedömning av olämpliga platser för vindkraft. Denna är mycket schematisk och
utesluter platser med bland annat höga natur- och friluftsvärden. Projektområdet är inte markerat som olämpligt.
Närmaste område där det finns fördjupad översiktsplan är Smålandsstenar och Skeppshult, ca 5 km nordväst om projektområdet.
Den gällande planen antogs av kommunfullmäktige 2018-11-29. Planen sträcker sig bara precis runt tätorterna och berör inte
projektområdet.
Gislaveds kommun har även en klimatstrategi och en energistrategi med vilka projektet stämmer mycket väl överens.
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Kommentar: Enbart generella synpunkter. Kommunen saknar klimatstrategisk plan enligt 2 §
punkt 2 och 4 Klimatlagen, avseende kriteriet för ”vetenskaplig grund och baseras på relevanta
tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
8.1 Klimat
Vindkraft ger upphov till utsläpp av växthusgaser till atmosfären främst under framställning av material, tillverkning, transport,
service och byggnation, och till viss del under avvecklingen. Under byggnationen är betongen till fundamenten en av de största
källorna till utsläpp då koldioxid avges vid cementtillverkning. Under avvecklingen står transporter för den största delen av
utsläppen.
Trots att utsläppen under byggfasen kan vara omfattande så kompenseras de snabbt av den förnybara elproduktionen när
vindkraftverken är i drift. I takt med att turbinerna blir större och effektivare minskar utsläppen per producerad kWh. Det finns en
mängd olika beräkningar av vind-kraftverks totala utsläpp. En livscykelanalys som Vestas gjort för en turbin av modell V126 med
totalhöjden 180 meter kommer fram till att denna modell ger upphov till växthusgaser motsvarande 6,4 g CO2-ekv/kWh. Omräknat
för projekt Vimmelstorp skulle detta innebära ett totalt ut-släpp på ca 700 ton CO2-ekv. per år. Detta ska jämföras med
utsläppsbesparingen som uppstår under drifttiden.

Kommentar: Vestas är part i målet. Vattenfall har gjort motsvarande analys och anger emissionen
till ca 15 g CO2/kWh att jämföras med kärnkraft 5 g CO2/kWh och vattenkraft ca 8 gCO2/kWh.
Under drift ger inte vindkraften upphov till några utsläpp av växthusgaser bortsett från en försumbar mängd koldioxid
från servicefordon. Då den beräknade elproduktionen från projekt Vimmelstorp ställs mot utsläppsfaktorn 125,5 g
CO2-ekv/kWh för nordisk elmix kan man konstatera att den ansökta verksamheten medför en utsläppsbesparing på 13
100 ton CO2-ekv/år. Besparingen är alltså mer än 18 gånger större än utsläppet.

Kommentar: Vilseledande. Vindkraftens indirekta utsläpp eller den reducerade kolupptagningen
redovisas inte. Anläggningens kumulativa markvibrationer orsakar indirekta utsläpp av CO2, metan
och NO2 ur våtmarker och skogarnas humusskikt. Metan har 30-faldig negativ klimateffekt.
Kompaktare ytskikt hämmar mikroorganismernas symbios med trädens rötter, samt upptagning av
nederbörd, vilket leder till lägre tillväxt. Turbulenseffekter medför uttorkning och minskad tillväxt
(Kinesisk satellitstudie).
Den mest påtagliga skillnaden om projektet inte genomförs gäller utsläppsbesparingen. Vindkraft bidrar till att öka
andelen förnybar energi i elsystemet och ersätter därmed elproduktion med större utsläpp. Om projektet inte genomförs
så går man miste om ovan redovisade utsläppsbesparing.
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten medföra en positiv konsekvens för klimatet.

Kommentar:
Vindkraftens globala och lokala klimateffekter är starkt underskattade
1. Direkt klimatpåverkan genom global (0,27 0C) och lokal temperaturhöjning (0,5-3,5 0C),
orsakar torrare klimat och risk för vattenbrist. Tyska beräkningar visar att landets 30.500
vindkraftverk höjer medeltemperaturen med 0,27 0C, vilket medverkat till mindre nederbörd och allt
längre torkperioder. Sannolikt bidrog det också till den extrema torkan 2018. (Grundforskning Keith
– Miller).
Effekterna av Jytte Gutelands (S) EU-förslag att sex-faldiga utbyggnaden av vindkraft och extrem
satsning på ca 20.000 havsbaserade verk i Nordsjön utanför de europeiska kusterna kan då
bli fatala för framtida generationer. Inte minst hotet från alla industriella vindkraftsanläggningar
som planeras utanför den halländska kusten, som ett pärlband efter territorialgränsen.
Relevant artikel: Windkraft: Wenn ”Klimaschutz“ zum Klimakiller wird. 2020-01-27. Bilaga.
Effekterna av de nationella färdplanerna för ett fossilfritt Sverige och satsningarna på minskade
utsläpp av klimatgaser (CO2, metan, NO2) blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast
år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser blir orealistiskt.
2. Lokal temperaturhöjning. Landbaserade vindkraftverk orsakar också lokalt negativa
klimateffekter genom turbulensen bakom verken. Vingarna pressar varmare luft mot marken under
sommarnatten, vilket höjer marktemperaturen (0,5-3,7 0C) och leder till minskad daggbildning och
uttorkning. Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Kinesisk
statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar.
De turbulenta luftrörelserna får en uttorkande effekt på marken.
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3. Indirekta klimateffekter. De allt högre verken genererar kraftiga egensvängningar, som
överförs till horisontella markvibrationer och är mätbara över 20 km. (Rymdobservatoriet i
Skottland kräver säkerhetsavstånd på 80 km). Vibrationerna kan också reflekteras mot berggrund
och underliggande geologiska skikt (lerlager) för att nå markytan långt bort.
De kraftiga infraljuden från höga ljudkällor (energipulser) penetrerar marken i lutande plan och
ombildas till markvibrationer.
3.1. Ökade utsläpp av markbundet kol. Myrmarkerna innehåller 20 % av det globalt lagrade
biologiska kolet. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut surt
lakvatten, varvid torven syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2. (Skotska rapporter).
Markvibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet,
syre och kolbalans. Detta stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rötter,
som svarar för utbyte av kol mot näringsämnen och vatten. Rapport från SLU visar att framtida
klimateffekter på organismernas mykorrhiza-system kan hämma skogstillväxten i kalla klimat. Ett
scenario visade en tioprocentig minskning av biomassan. Forskarna varnade för att en sådan förlust
av tillväxt kan öka mängden kol i atmosfären.
http://joannenova.com.au/2018/10/warning-wind-power-warms-local-climate-fornexthundredyears-needs-5-20-times-as-much-land/
Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer börjat
släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare absorberat – ca 3-4 ton CO2/hektar och år. Svampar kan
ligga bakom de ökade utsläppen.
Ett kompaktare och torrare markskikt medför också försämrad förmåga att släppa igenom
regnvattnet, vilket leder till ökad uttorkning och lägre grundvattennivåer.
3.2. Minskad återföring av CO2 från atmosfären.
Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker växternas rotsystem på bekostnad av tillväxt i
stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder till försämrad fotosyntes och minskad
kolupptagning.
Ökade insektsskador genom invasiva arter, dubbla svärmningar och utslagning av insektsätande
fåglar och fladdermöss, triggar den skadliga ozolytprocessen. Angripna barrträd avger mer
terpentiner, som ombildas till skadligt ozon och får en frätande effekt på barren och bladens ytor
och stör den normala fotosyntesen när det tränger in i deras öppningar som svarar för CO2-upptag i
utbyte mot O2 till atmosfären.
Vindkraftens indirekta klimateffekter kan vara trefaldigt högre än den officiellt angivna eller ca 45
g CO2/kWh. I så fall 10 gånger mer än kärnkraft och 4 ggr mer än vattenkraft. Begreppet
”förnyelsebar energi” förlorar därmed trovärdighet vid en samlad bedömning av effekterna på
klimat och övriga livsvillkor.
Fatala effekter på skogsnäringen
Googlar man på ”Tyskland skog” nås man av följande rubriker;
3. Tyskland dras med svår torka – på väg mot en tredje mycket … 2020-04-27.
4. Värmen och torkan skadar skog i Tyskland – P1-morgon. 2019-08-22.
5. Tysk torka förstörde fjärdedel av höstveteskörden. Land. 2019-05-15.
6. Extrem torka har slagit ut över 1000 kvadratkilometer. 2019-08-17.
7. Kris för tyska skogar: ”gult kort till mänskligheten”. Natursidan.se.
Senast för några dagar sedan redovisades nedanstående artikel
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-16/som-en-skogsbrand-utan-eld
”Insektsangrepp har försatt den tyska
skogen i katastroftillstånd. Experter
talar nu om en massdöd av historiska
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dimensioner. Samtidigt bävar skogsägare för nya angrepp till följd av ännu en sommar med torka
och höga temperaturer.”
Beträffande insektsskador har den tyske forskaren Christian Voigt redan 2014 varnat för denna
ekologiska katastrof, då han konstaterade att de tyska vindkraftverken dödade ca 300.000
fladdermöss per år. Varav flera migrerande arter som vistas i Sverige. Det totala europeiska
dödstalet är givetvis ännu högre. I Sverige dödas ca 7 fladdermöss/år o vindkraftverk, under kritisk
födosökstid och flyttningarna på hösten och våren. Vilket visar att skyddsåtgärderna är cyniska och
otillfredsställande. Detta är allvarligt då nya invasiva arter anländer och insekterna ofta kan svärma
två gånger per säsong. Det handlar inte längre enbart om barkborren.
Därtill de ovan beskrivna dämpande effekterna på skogarnas tillväxt, som drabbar stora områden
och skogsägare som har angränsande marker till de skogsägare som mot ersättning upplåtit sina
marker åt de internationella spekulanterna.
Uttorkningseffekter
 Havsbaserad vindkraft kondenserar fuktig havsluft så att den är torr och höjer medeltemperaturen över land.
 Turbulens uttorkar marken då daggen uteblir.
Markvibrationer komprimerar torvskikten i våtmarker och orsakar förgasning av det biologiska
kolet.
Markvibrationer komprimerar skogarnas humusskikt och packar jorden. Minskad syresättning stör
mikroorganismerna nedbrytning av växtmaterial, minskar näringsomsättningen och vattenupptagningen, lägre grundvattennivåer. Laboratoriestudier visar att rotsystem förstärks på bekostnad av
stammar, grenar och bladyta.
Infraljud stör ut de små marklevande insekternas vibrationella kommunikationssystem och stör
nedbrytningsprocessen av växtmaterial och näringsomsättningen.
Utslagning av de naturliga insektsätarna leder till direkta skogsskador och än allvarligare indirekta
skador genom den accelererande ozolytprocessen, när frätande ozon tränger in i blad och barr.
Från norra Sverige har rapporterats ökade stam- och grenbrott när fuktig luft pressats ned mot kalla
träd och orsakat kraftig nedisning. Ökad risk för frostskador på känsliga skott och knoppar, när
kalluft pressas ned mot marken. Ökad risk för stormskador då turbulensen omriktar kraftiga virvlar
nedåt mot trädtopparna.
8.2 Naturmiljö
Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden och ett naturreservat. Villstad
(SE0310321) och Nennesmo (SE0310508), som ligger 8 respektive 9 km norr om projektområdet, är skyddade enligt art- och
habitatdirektivet. Hastaböke naturreservat ligger ca 2,5 km söder om projektområdet. Inget av dessa skyddade områden kommer att
påverkas fysiskt av verksamheten.

Kommentar: Naturreservat har högsta skyddvärde. De extrema uttorkningseffekterna,
insektsangrepp mm. kan få fatala följder. Ej redovisat.
Inom projektområdet finns ett antal mindre bäckar där generellt strandskydd gäller. Verk nummer 4 planeras ca 96
meter från ett mindre, uträtat dike som avvattnar marken mot Svartsjön. Detta verk planeras därmed 4 meter inom
bäckens strandskyddszon. Om flyttmånen på 100 meter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9
kunna hamna inom strandskydd mot mindre bäckar. Även vägar kommer att byggas och förstärkas i anslutning till
vattendrag. De nya vägsträckningar som planeras till verk nummer 2, 4 och 7 planeras inom strandskyddat område,
men det är endast vägen till verk 4 som passerar över vattendrag. Viss förstärkning av befintliga vägar kommer också
att ske inom strandskydd runt bäckar och diken.

Kommentar: Projektområdet utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har generellt begränsade
naturvärden. Området är dock bitvis rikt på våtmarker. Det finns ett flertal registrerade sumpskogar och ytor klassade i
den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Våt-markerna som omfattas av VMI har klassats som låga, vissa eller
höga naturvärden. De lägsta naturvärdena återfinns i projektområdets södra delar och de högsta runt Tronebosjön, ca
850 meter väster om närmaste vindkraftverk. Våtmarkerna är till största del dikade och påverkade av intensivt
skogsbruk.
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Planerade vägsträckningar samt verksplaceringar med ansökt flyttmån har naturvärdesinventerats. Under
inventeringen naturvärdeklassades 16 områden, varav 15 av klass 3 (naturvärde), och ett som klass 2 (högt
naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav en av klass 2 och övriga av klass 3. Naturvärdena är
huvudsakligen kopplade till att skogsmarken är våt. Samt-liga naturvärdesobjekt kräver extra hänsyn under
byggnationen och vid placering av vindkraft-verk. Naturvärdesobjekten, oavsett klassning, har undantagits från den
ansökta flyttmånen.
De naturvärden som identifierats längs med befintliga och planerade vägar finns nästan uteslutande längs med den
grusväg som löper genom hela området, från Tronebo mot Hallasjön. Mer-parten av objekten utgörs av gamla träd,
såsom ek, lönn, björk, tall samt högstubbar med anor från Tronebos och Rems gamla gårdstomter. Vägen är av god
kvalitet. Bitvis kan den behöva rätas ut och förstärkas men det finns inget större behov av breddning. De värdefulla
träden kommer sannolikt inte behöva avverkas, men undantag kan behöva göras efter byggteknisk undersökning
beroende på leverantörens krav på hinderfrihet.
I kapitel 4.3.1 i MKB:n redovisas skyddsåtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön.
För samtliga områdesskydd kan konsekvenserna bli indirekt positiva genom att utbyggnad av förnybar
elkraftproduktion bidrar till att begränsa klimatförändringarna som potentiellt kan ha en negativ påverkan på de
aktuella biotoperna.

Kommentar: Landgrabbingresonemang som endast gäller för uppdragsgivaren.
Avseende lokala naturvärden i projektområdet så är värdena tätt knutna till våtmarker. Ett flertal försiktighetsåtgärder
tillämpas för att minimera hydrologisk påverkan. Med tillämpning av dessa åtgärder bedöms konsekvenserna för lokala
naturvärden bli obetydliga till små under byggnationen. Konsekvenserna under drift och avveckling bedöms som
obetydliga.

Kommentar: …….
8.3 Fåglar
Landskapet i projektområdet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt stora arealer hyggen och ungskog
och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med låga värden för fågelfaunan. I och med att området mestadels består
av yngre till medelålders produktions-skog lämpar sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar.

Kommentar: Nyligen hände det igen. En av länets få kungsörnar dödades av vindkraftverk.
Ornitologer vet att hanfågeln ingår i ett sedan länge etablerat revir. Paret har en unge som nu är
beroende av kungsörnshonans förmåga att skaffa föda. Rovfåglarna söker ofta efter kadaver från
dödade fåglar vid verken och har ingen chans mot de roterande vingarna, som uppnår en hastighet
om 300 km/tim i vingspetsarna. Även tornseglare, svalor etc. har decimerats kraftigt. Dessa arter är
särskilt utsatta under flyttningarna till och från Afrika, då de passerar barriärer av europeiska och
afrikanska vindkraftsparker. Liksom många rovfågelarter. Indisk studie visade 75%-ig reducering
av rovfåglar med följden att bytesdjuren (ödlor) ökade lavinartat. Vetenskapsmännen ansåg att
vindkraftverk är en ny toppredator ovan på de naturliga ekosystemen. Uppföljande studier visar att
förekomsten av skogshöns (tjäder, orre, järpe, ripa) successivt minskar eller helt utraderas genom
kollisioner och förstörda lekplatser. Farorna är extra allvarliga vid mörkerflygningen till och från
lekplatserna på våren. Vadarfåglar flyttar successivt allt längre bort från verken (Sämre
födotillgång, buller?).
Engelsk studie (2016) visade att grävlingar som levde 1 km från vindkraftverk hade 2-3 ggr högre
cortisonhalt i blodet än de som levde 10 km från verken. Många insektsarter kommunicerar genom
vibrationer som är hörbara inom ett par meter. Dessa ljud ligger i frekvensområdet 40-60 Hz och
raderas helt av vindkraftverkens extrema ljudnivåer inom detta område. Detta leder till rubbningar i
de mikrosystem som är viktiga för nedbrytning av växtmaterial och återföring av näringsämnen.
Polska studier visade att svin som uppföddes nära vindkraftverk hade ca 10 kg lägre slaktvikt efter
ca 3 månader, än de som uppföddes längre bort.
Sverige har nu fått skarp kritik av EU-kommission för bristande avsättning av naturskyddsområden
och har fått fyra månader på sig inlämna ett acceptabelt svar, för att inte hamna i EU-domstolen.
Staten har ännu inte implementerat EU:s tjäderdirektiv som också kräver stora vindkraftsfria
arealer.
I projektområdet och dess närhet ligger några mossekomplex med omkringliggande sumpskogar vilket är viktiga
biotoper för bland annat skogshöns.
Fåglar inventerades i projektområdet år 2013 och 2017. En uppdaterande skrivbordsstudie genomfördes 2019.
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Flyttstreck av framför allt grågås förekommer över projektområdet.
Nattskärra förekommer spritt i området men inte i några täta bestånd.

Kommentar: Suboptimerat resonemang. Nattskärra är en hotad art som alltid förekommer i egna
revir.
Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön 2013. Enstaka ensamma individer av storlom observerades
också i Kosjön, Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Dock förekom ingen häckning. Vid uppföljningen 2017 konstaterades att
varken storlom eller smålom förekom eller häckade i någon av sjöarna. Det par som uppehöll sig i Hallasjön 2013
fanns inte längre kvar.

Kommentar: Suboptimerat resonemang. Visar att den hotade arten får allt mindre livsutrymme,
alltefter som de sista habitaten exploateras.
De fågelarter som både är känsliga för vindkraft och förekommer spritt i området utgörs av höns-fåglarna tjäder och
orre. Tjäder förekommer spritt i hela projektområdet men enbart mindre spel-platser har identifierats. För orre
identifierades en spelplats med 7 tuppar på Kronobomossen år 2017. Då hönsfågelpopulationen kan variera mycket
från år till år kan denna spelplats betecknas som relativt stor. Spelplatsen ligger biotopmässigt väl skiljt från
vindkraftverken men kan påverkas negativt av rörliga skuggor.
För att begränsa påverkan på orrspelet kommer skuggstyrning att användas på verk nr 1, 4 och 8 under spelperioden
från 1 april till 31 maj.

Kommentar:
 Tjäder . EU-Birds Directive – Annex I, II & III, Tetrao urogallus, tjäder (2017).
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus
%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
EU har klassat tjädern som en av Europas 10 mest skyddsvärda fåglar och fastställt ett omfattande
program for skyddsåtgärder enligt EU-Birds Directive – Annex I, II & III, Tetrao urogallus (2017).
”Modellbedömningar av minsta livskraftiga populationsstorlek har konstaterat att det minsta
området som krävs för upprätthålla en livskraftig isolerad population på ca 450 individer är 250
km². Idealiskt lämplig livsmiljö för tjäder bör vara angränsande över detta område. Om det inte är
så, bör mindre områden (50-100 km²) av lämplig livsmiljö vara tillräckligt sammankopplade för att
tillåta spridning och utbyte mellan delpopulationer”.
Habitatförlust och fragmentering antas vara den främsta orsaken till minskning av tjäder, såväl
inom ett skogsområde som på landskapsnivå, eftersom de kräver stora sammanbundna
skogsområden
for sin överlevnad. Intensiva skogsbruksmetoder, kalavverkning och täta monokulturer
förstör och fragmenterar tjäderns livsmiljöer. Ökad nivå av luftburet kväve har lett till försurning
och luftburen förorening av tungmetaller. Kadmium kan vara ett problem eftersom tjädern verkar
ackumulera detta ämne. Överbetning, predation, trofejakt, mänskliga störningar och
klimatförändringar ar andra hot. Kollisioner med kraftledningar och hägn är ett stort problem.
Därtill ska de allvarliga rapporterna från den svenska organisationen Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna beaktas, avseende omfattande dödande vid de svenska vindkraftverken.
http://www.tjaderobs.se/vindkraft.html
Enbart rapporter från Sörskog/Högbergets vindkraftpark, Leksand, visar allvarliga exempel:
 20 april 2009. Död tjädertupp lag rakt under de roterande vingarna.
 29 april 2015. Krossad tjädertupp hittades rakt under de roterande vingarna.
 Sommaren 2016. Två döda tjädertuppar och en tjäderhöna, hittade av en jagare med hund.
 Hösten 2017. Samme jagare hittade två döda kadrar, en tjädertupp och en tjäderhöna.
Denne lokale jagare har också hittat andra mindre fåglar ihjälslagna under vindkraftverken. Det kan
handla om andra arter som ar upptagna i Artskyddsförordningen t.ex. Järpe, Sparvuggla, Lappuggla,
Slaguggla, Pärluggla, Spillkråka och Tretåig hackspett. Detta ar mycket höga dödstal, då erfarenhet
från inventering av döda fåglar (Näsudden, Gotland), visar att fågelkadaver bortförs av rovfåglar
och rovdjur inom ca 3 dygn. Systematiskt eftersök med hund över större område runt verken ger
ännu högre dödstal. Skogshönsen ar extra utsatta genom sin raka och tunga flykt.
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Vindkraftexploateringen vid Sörskog/Högberget har följts upp och visar att den också haft direkta
effekter på den lokala tjäderpopulationen genom bortträngning och minskande antal.
Den ursprungliga tjäderspelplatsen har trängts bort 600 meter och inte återkommit. Antalet spelande
tuppar har samtidigt minskat med 60 procent.
Tjäderkommittens hemsida visar att skogsbruket i Sverige har utvecklat ett av de tätaste
skogsbilvägnäten
ur globalt perspektiv. En stor del av de skogsbilvägar som projekterats det senaste
decenniet sammanhänger med vindkraftutbyggnad, dar anläggningar i Norrland ofta innebar mer an
5 mil nybruten vag per anläggning. Vägnätets fragmentering av natur och livsmiljöer och påföljande
effekter innebar ett av de största globala hoten mot biologisk mångfald då de normalt leder till
habitatförlust genom förändring av de ekologiska förutsättningarna. Även mindre vägar har en
betydande negativ påverkan på naturmiljon. (Kalla: Statistiska centralbyrån 2014).
Tjäderkommitten rapporterar också katastrofer för tjädern 2015. Den extremt regniga och kalla
våren (kallast på 100 år, SMHI) blev katastrof for små tjäderkycklingar, som behöver rikligt med
fjärilslarver och skydd av honan under sina tre första levnadsveckor. Anmärkningsvärt få
tjäderkullar kläcktes och märkbart många ensamma tjäderhonor registrerades av skogsbiologer.
Tjäderkycklingens stapelföda Blåbärsfältmätarens larver har påverkats negativt av det
storskaliga
skogsbruket. Enligt Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet har Blåbärsfältmätaren
kraftigt minskat de senaste årtiondena. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen
av artens minskningar. Möjligen finns andra faktorer som samspelar med de negativa effekterna av
skogs-bruket enligt Artdatabanken.
Entomologen och tidigare forskningsledaren Bengt Ehnström vid ArtDatabanken SLU, säger "att
när man som nu ger sig ut på marginalmarkerna - sumpskogar, naturskogs-rester, kantzoner och
liknande - äventyrar man möjligheterna att nå miljömålet Levande Skogar" fastställt av Riksdagen.
Vetenskapliga fältstudier av tjädrarnas sociala struktur på lekplatsen (Hjorth, Linden, m.fl.)
visar att lekplatsen ar centrum for ett stort
reproduktionsområde.
1. Kärnområdet. Lekplatsen ligger
mitt i kärnområdet som sträcker sig
500 meter ut från spelplatsens
centrum och uppgår till cirka 80
hektar och är av största betydelse för
tjäderspelet.
2. Ytterområdet. Området som
tjädrarna samlas på inför spelet
sträcker sig minst 500 meter från
kärnområdets ytterkant, alltså en
kilometer från lekplatsens centrum.
Arealen i hela detta område uppgår
till cirka 300 hektar.
Har tillbringar tupparna merparten av sin tid under spelperioden. Denna yta är vad tjädrarna
behöver for att kunna genomföra sitt spel med ett framgångsrikt resultat.
3. Revirområde/upptagningsområde. Inom en radie av 1,5 km från centrum på lekplatsen har
varje tupp sedan en "tårtbit" dar de tillbringar större delen av sina liv under resten av året.
4. Hela upptagningsområdet. Arealbehovet för alla tupparna som besöker lekplatsen, är minst
700 hektar.
Sammanfattning skogshöns
För tjädern är storleken på bestånden av gammal skog, den viktigaste förutsättningen på
landskapsnivå.
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Ju högre gammelskogskvaliteter denna areal har, desto fler tjädrar finns i skogen och på
lekplatserna. Om ett område långsiktigt skall kunna hysa en intakt tjäderlek med många tuppar
behöver skogsbeståndet vara minst 300 hektar. Om denna yta krymper eller försämras genom
avverkningar så förstörs gradvis enskilda tuppars vistelseområden (tårtbitar) och till sist upphör den
lokala stammen (Per Angelstam, skogshönsforskare).
I mars 2010 fastställde EU:s stats- och regeringschefer ett ambitiöst mål: förlusten av den
biologiska mångfalden i Europa skulle hejdas och utvecklingen vändas fram till 2020.
I maj 2011 antog kommissionen en ny strategi för den biologiska mångfalden i EU fram till 2020
(KOM(2011) 244) (12). Fågeldirektivet och habitatdirektivet utgör hörnstenarna i EU:s politik för
biologisk mångfald. De två direktiven omfattar cirka 2 000 arter av gemenskapsintresse. Omkring
230 sällsynta eller hotade livsmiljötyper skyddas också separat inom ramen for habitatdirektivet.
Det övergripande målet med de två direktiven år att se till att de arter och livsmiljötyper bibehålls
och återställs till gynnsam bevarandestatus i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU.
Det innebär mer än att bara undvika försämring.
Flera studier visar att bestånden av orre helt kolapsat. Kollisonsriskerna är extrema vid
flygning till och från lekplasterna under skymningsljuset i tidig morgon.
8.4 Fladdermöss
Fladdermöss är en känslig djurgrupp i samband med vindkraftsetablering. De reproducerar sig långsamt vilket kan innebära en
negativ inverkan på populationen om många fladdermöss skulle förolyckas innan de hinner reproducera sig. Olycksfallen vid
vindkraftverk slår mycket ojämnt när det gäller olika arter av fladdermöss. Hela 98 % av de fladdermöss som omkommer vid
vindkraftverk i Nordeuropa tillhör någon av åtta högriskarter i släktena Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio och i viss mån Eptesicus.
Dessa arter är anpassade för jakt på mer eller mindre hög höjd i fria luften ovan trädtopparna.
Fladdermöss inventerades i och runt projektområdet år 2013 och 2014. Elva arter påträffades vilket kan anses vara en hög
artrikedom för denna typ av miljö. Dock var aktiviteten vid alla de undersöka platserna låg. På två platser förekom en högre
aktivitet.
De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts fladdermus. Dessa arter är mycket
vanliga i miljöer av det här slaget. I antal följs de av dvärgfladder-mus och långörad fladdermus. Ingen av dessa arter är sällsynt på
nationell nivå. Av de arter som noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter och tre är rödlistade. Ingen av de
rödlistade arterna är dock klassad som högriskart. För artvis beskrivning, förekomst, och bedömning, se MKB kapitel 4.5.
För att minimera risken för kollision för de högriskarter som förekommer i området används så kallad stoppreglering, en teknik för
att stänga av vindkraftverken under perioder då fladdermössen riskerar att jaga vid verken. Då vindkraftverk drivs med
stoppreglering stängs rotorn av auto-matiskt vid låga vindhastigheter under de tider på dygnet då fladdermössen är aktiva Vad
Stoppreglering används från 15 juli till 15 september, från solnedgång till soluppgång, då vind-styrkan i rotorhöjd är <6 m/s och då
temperaturen samtidigt överstiger 14°C. Stoppreglering har visat sig minska dödligheten med upp till 90 % och är idag en
vedertagen metod i fladdermusrika miljöer. Detta är en av flera försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas.
Då föreslagna försiktighetsåtgärder genomförs så kan påverkan på fladdermusfaunan reduceras markant. Konsekvenserna för
fladdermusfaunan bedöms då bli små till måttliga för högriskarterna (inte rödlistade) och obetydliga till små för övriga arter.

Kommentar: Projektet får destruktiv påverkan av den biologiska mångfalden och ekosystemen,
genom dels påverkan på lokala skyddsvärda fladdermusarter och generell skada på de europeiska
migrerande högriskarterna. Slakt av 500 000 fladdermöss per år vid europeiska vindkraftverk,
dubbla svärmningar genom klimateffekter och nya invasiva arter medför ett allvarligt insektshot
mot skogsbruket. Enligt Naturvårdsverkets CLEO-rapport medför detta ökad stress på barrträden,
som i skyddande syfte avger mer terpentener som ombildas till skadligt ozon. När ozonet kommer
in i barrens och bladens öppningar uppstår en mycket skadlig ozolytprocess. I rapporten behandlar
skogsstyrelsen detta detaljerat (ca 50 sidor) och ser ingen förbättring fram till 2050.
Naturvårdsverkets reviderade rapport (6740, maj 2017), Vindkraftens påverkan på fåglar och
fladdermöss, anger att flera länder redan rapporterar att vissa högriskarter redan reducerats så att
populationen hotas på sikt. Enligt rapporten är dödssiffran ca 11 fladdermöss per vindkraftverk och
år. Rapporten rekommenderar driftstopp vid 6 m/s och under vissa tider.
Detta är i underkant då vissa fladdermössarter flyger vid upptill 8 m/s och under betydligt längre
längre tid. Fokus är lagd på lokala populationer, medan högriskarterna löper betydligt större risk
såväl inom Sverige som under de långa vinterflyttningarna. De migrerande arterna är endast bofasta
under 6 veckor, varefter de löper mycket större risk då de följer insektssvärmar som av vindarna
fördelas över landskapet. Ibland 10 km från kusterna. Detta pågår ända fram till oktober innan de
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lämnar landet. Tyska forskare har sedan konstaterat att sent ankommande honor löper störst risk att
dödas, vilket förstärker hotet mot de lågproduktiva arterna.
Genomförd fladdermusinventering saknar allt bevisvärde mot bakgrund av de mycket detaljerade
och höga inventeringskrav som ställs i EUROBATS GUIDELINES 2015. Regelverket avråder från
etablering av vindkraft i alla typer av skog.
8.5 Övrig fauna
Olika arter påverkas i olika grad av buller, störningar och förändringar i miljön. Både vilda och domesticerade djur
kan bli stressade av störningar, vilket påverkar betesro och fortplantning. Störningseffekter antas vara mindre på tama
och domesticerade djur än på vilda djur.
I projektområdet förekommer exempelvis rådjur, älg, räv och vildsvin. Rådjur och älg, som hör till klövdjuren,
reagerar på störningar genom att fly från platsen där en fara upplevs. Hjortdjuren lämnar närområdet under tiden ett
vindkraftverk byggs. Under driften kan större delen av de djur som lämnat området förväntas återetablera sig.
Mindre, vilda däggdjur som räv och grävling har visat sig vara mer toleranta mot mänsklig störning.
Tama djur som får, kor och hästar har i regel god förmåga att vänja sig vid störningar från vindkraftverk.
Samtliga vilda däggdjur som förekommer i projektområdet är vanliga i det svenska landskapet och inga effekter på
populationsnivå kan förväntas. Sammantaget bedöms konsekvenserna för övrig fauna under byggnation, drift och
avveckling bli små. …………...

8.6 Kulturmiljö
Inom 10 km från projektområdet finns tre olika områden klassade som riksintresse för kulturmiljövård, Villstad (7 km),
Jälluntofta kyrkby (6 km) och Finnvedens folkland (9 km). Synligheten från dessa kommer att vara mycket begränsad
eller obefintlig. Konsekvenserna av vindkraftsparken på närliggande riksintressen för kulturmiljövård bedöms som
obetydliga.
Kommentar: Vilseledande. Beslutsunderlaget omnämner inte att Översiktsplanen för Hylte

kommun (2019) tydligt anger att detta område i den norra kommundelen utpekats som olämpligt för
vindkraft, enligt beslut av länsstyrelsen Halland.
Detta område tangerar
naturskyddsområdet Hastaböke och
byarna Käringanäs, Stora och Lilla
skog, som endast ligger inom en km
från närmaste verk.
Det riksintresseklassade Jälluntoftaområdet blir enligt synbarhetsanalysen totalt punkterat som kulturbygd genom det massiva
synintrycket från denna industrianläggning rakt över sjön.
Detta gäller också bebyggelsen efter
Nissadalen.
Länsstyrelsens bedömning är att
väsentliga kvaliteter i landskapet
skulle gå förlorade och dess karaktär
förändras negativt vid vindkraftsetablering. Området sammanfaller i
stort sett med i vindkraftsplanen
fredat område VKF1. Fredat område
för vindkraft föreslås därför ligga
kvar, men utökas med områdena
som omfattar VKP6, VKP5 och
östra delen av VKP4 se figur 6:4.
Inom detta område bedöms
etablering av vindkraft, både
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tillståndspliktig och bygglovspliktig, vara olämplig. Området är att betrakta som en form av stort
opåverkat område enligt Miljöbalken kapitel 3 § 2. Se kapitel 7.2 Landskapsvärden.
Enligt miljöbalken ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Skyddet motiveras av värdet för jord- och
skogsbruket, av värdet för människor som är verksamma på landsbygden och bevarandet av
handlingsfriheten i det framtida resursutnyttjandet. Områdena ska skyddas mot ekologiska
påfrestningar, bullerstörningar och störningar på landskapsbilden. Stora sammanhängande områden
har stor betydelse för naturupplevelser och rekreation.
Det finns också ett växande behov av Tysta områden, fria från samhällsbuller i takt med att
samhället blir alltmer ljudstört. Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör
flest människor i Sverige. Många talar också om bullerfria miljöer som en framtida
attraktivitetsfaktor för en kommun. Oönskat ljud som uppfattas som mest störande är ljud från olika
aktiviteter skapade av människan, till exempel från biltrafik, flyg, industrier, vindkraftverk och
täktverksamheter enligt Boverket.
Projektet kommer att ha stark påverkan på detta högprioriterade kulturområde i Hylte kommun och
Hallands län.
8.7 Landskapsbild
Vindkraftsparken planeras i ett storskaligt område som domineras av rationellt skogsbruk. Terrängen i projektområdet är kuperad med markhöjder
på 170-190 meter över havet. Tre tätorter finns i inom 5 km från projektområdet, Smålandsstenar, Skeppshult och Reftele. Utöver ovan nämnda
tätorter finns flertalet mindre byar i närområdet runt de planerade vindkraftverken, bland annat Käringanäs, Vimmelstorp, Östra Kallset och
Tronebo. Enstaka bostäder och fritidshus ligger insprängda här och var i landskapet.
Även omgivningarna runt den planerade vindkraftsparken domineras av skogsbruk och är mjukt kuperade. Det barrskogsdominerade, böljande
landskapet är till övervägande del av storskalig karaktär. På de flesta platser i landskapet skapar skogen slutna landskapsrum med mycket begränsad
sikt.
Att vindkraftverken i projekt Vimmelstorp inte placeras på markanta höjder bidrar till att begränsa synligheten från platser med skog. Synligheten
blir istället störst från den bortre sidan av närliggande sjöar. Verken kan också komma att synas tydligt från områden med öppen mark, exempel-vis
jordbruksmark och mossar.
Sammantaget visar fotomontage och synbarhetsanalys att boende öster och sydöst om projekt-området, exempelvis i Käringanäs och Vimmelstorp,
kommer att uppleva störst förändring i land-skapsbilden. Dessa byar ligger relativt nära anläggningen och samtidigt på höjder med öppna siktlinjer.
Påverkan på det storskaliga landskapet är helt och hållet koncentrerad till driftsfasen. Upplevelsen av både landskap och vindkraftverk är subjektiv
och uppfattningen om vindkraftens påverkan på landskapsbilden är beroende av den enskilde betraktarens bakgrund, natursyn, attityd, kunskap m.m.
Subjektiva värderingar spelar en helt avgörande roll för hur störande vindkraftverk upplevs i landskapet. Det är därför inte möjligt att fastslå en viss
grad av påverkan som är den-samma för alla betraktare.
Konsekvenserna för landskapsbilden kan röra sig över hela spannet, från positiva till stora negativa konsekvenser.

Kommentar: Att bo på 750 m från närmaste vindkraftverk och se en gigantisk indiustrianläggning
med blinkande vitt sken och röd belysning är inte människovärdigt. Att dag och natt tvingas se och
påminnas om en anläggning som har destruktiva effekter på hälsa, miljö och privatekonomiska
konsekvenser är förnedrande.
Studier visar att synintryck förhöjer frustration och förstärker irritationen över bullerintrånget.
Påstående om subjektiva värderingar faller helt på faktum att allmänheten ännu inte fått korrekt
information om riskerna.
8.8 Friluftsliv och turism
Projektområdet används för jakt och friluftsliv av närboende och markägare. Det har dock inte den rekreativa karaktären av ett
orört skogsområde. Genom området löper en väg som trafikeras av boende runt Hallasjön. Utbredda våtmarker gör stora delar av
projektområdet svårtillgängligt. För dem som ändå använder området kan vindkraftverken dock förändra upplevelsen av området ur
rekreationssynpunkt.
Vindkraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer att spärras av. Ljud och rörliga
skuggor från vindkraftverken kan dock förändra upplevelsen av området ur rekreationssynpunkt. Under byggnationen kommer dock
framkomligheten begränsas av säkerhetsskäl.
Flertalet fritidshus finns runt Hallasjön. Från vissa av dessa kan vindkraftverken förväntas synas tydligt, främst längs sjöns östra
och norra strand. Vindkraftverken kan också påverka upplevelsen av lugn och ro vid fiske i Hallasjön. Det finns i dagsläget ingen
betydande turism i närområdet.
Möjligheten att bedriva jakt i området kommer att påverkas under byggnationen. Detta till följd av att vilt kan förväntas lämna
området under denna period och dels av säkerhetsskäl. Under drifttiden finns dock inga skäl att begränsa jakten.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckling. För det lokala friluftslivet
inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnationen.

28

Kommentar: Jaktupplevelsen i en industriell energianläggning är noll. Viltets hälsotillstånd
försämras. Studie av grävlingar i UK (2014), visade att de som levde en km från vindkraftverken
hade 2,6-faldigt högre kortisolvärde i blodet än de som bodde 10 km från verken. Detta torde gälla
för såväl människor och djur i området
Polsk studie visade att svin som uppföddes nära vindkraftverk hade 10 kg lägre slaktvikt än de som
bodde 1,5 km från verken. Den försämrade vegetativa tillväxten medför sämre bete för klövvilt.
Fritidshusens ursprungliga läge i tystnaden byts mot industriellt buller dag och natt.
8.9 Ljud
Enligt praxis och Naturvårdsverkets rekommendationer bör den ekvivalenta ljudnivån från vind-kraft inte överskrida 40 dB(A)
utomhus vid bostäder. Beräkningar av ljudutbredningen runt vindkraftsanläggningen har gjorts i enlighet med Naturvårdsverkets
modell.

Kommentar:
Vi har i separata avsnitt redovisat direkta hot mot de boendes hälsa baserade på irrelevanta och
ovetenskapliga beräkningsmodeller. Total mörkläggning av medicinska effekter av infraljud.
Detta oseriösa agerande har avslöjats i två studier av två svenska experter Thomas Lagö (Professor i
akustik) och Bertil Persson (Civilingenjör). Studierna har redovisats internationellt.
1. Internoise konferensen i Madrid, juni 2019.
Wind Turbine Noise Challenges in Sweden
Sammanfattning
Vindkraftverk producerar mycket lågfrekvent ljud. De företag som driver vindkraftverk hävdar att
de alltid följer lagstiftningen. MMÖD (Supreme Court) säger också i sitt domstolsbeslut 2017 att
vindkraftsbuller inte ska mätas när det är blåsigt - endast kalkylerat enligt Nord2000 och
sommardata. Det är möjligt att göra korrekta mätningar av vindkraftverk, men det innebär en serie
av utmaningar som måste hanteras korrekt. Det svenska Naturvårdsverket har misslyckats med att
hantera sitt ansvar. Det svenska Naturvårdsverket har misslyckats med att driva sin egen
rekommendation om 35 dBA vid en vindkraftverk med tonfrekvens 5 dB över omgivande
frekvenser eller i områden med tyst bakgrundsljud. Ej heller att svara på kritik av den rigida
"praxisen" 40 dBA och den inkonsekventa tillämpningen av dagligt medelvärde.
Nord2000-programvaran möjliggör manipulation utan att externa konsulter får validera och
verifiera om förutsägelserna är korrekta. Företagen gör beräkning för dagtid med perfekta sommarförhållanden med låg relativ luftfuktighet och höga gröna fält, medan bostadsägaren störs främst på
vintern med frusen mark, fri från vegetation och nattförhållanden kopplade till hög relativ
fuktighet. Eftersom det bara är dessa certifierade experter, i samverkan med vindkraftsindustrin,
som får göra beräkningarna i Sverige, ställer det verkligen frågor om partiskhet och diskvalifikation
av resultaten. En annan myndighet, Swedac, som certifierar företag för att göra bullermätningar,
säger att inget certifierat företag finns för att göra certifierade mätningar av vindkraftbuller eftersom
en certifierad metod för att göra denna mätning saknas i Sverige.
Studien visar tydligt att de samlade ljudnivåerna överstiger den lagliga gränsen. Uppgifter har
samlats in med professionell utrustning och ljudteknisk expertis, med flera metoder för validering
och felkontroll. Alla inblandade kritiska faktorer har har hanterats och dokumenterats.
Slutresultatet är att teoretiska förutsägelser (av vindkraftsägare och deras experter) och professionella mätningar utförda vid bostaden står i tydlig kontrast till varandra. Trots det kan inte husägaren
bevisa att bullernivåerna från vindkraftverken överskrider den lagliga gränsen.
2. Internoise konferensen i Seol, Sydkorea, juni 2020.
Wind Power Noise Systematically Misjudged in Sweden
Numerisk studie av mätfel avseende vindkraftverk i Sverige. För detta ändamål utvärderades 17
rapporter om buller från vindkraftsanläggningar, med mellan en och 32 vkv. Parallella studier av
ljudnivån utfördes med analytiska metoder. Tekniskt sett var ljudnivån undervärderad med mer än
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2 dB (A). Vindskyddets dämpande effekt beaktades vanligtvis inte, varken avståndet mellan verkets
baksida och själva verket eller det felaktiga avståndet mellan mikrofonen och mätplattan. I vissa fall
absorberades ljud av snö på marken som gav fel mätning och felaktiga resultat.
Noggrannhet togs inte med i något av de 17 mätfallen som i sin tur minskade ljudnivåerna med
ytterligare 2 dB (A). Sammanfattningsvis var vindkraftens ljudnivåer undertryckt med cirka
5 dB (A) för de vindkraftverk som analyserats i Sverige. Studien resulterar i en differentierad
modell jämfört med gällande regelverk IEC64100-11. Projektet genomfördes mellan åren 2011 och
2019.
Kommentar: Starkt bevisvärde för att stoppa tillämpningen av nu inaktuella beräkningsmodeller.
Behov av parlamentarisk delegation för översyn av regelverket enligt WHO:s rekommendationer.
Pågående projekt måste avbrytas.
Ljudet kan komma att uppfattas som en olägenhet för enstaka individer och för andra inte. Kon-sekvenserna av ljudutbredningen
från vindkraftsparken bedöms bli små till måttliga för boende i närområdet. Ljudnivåerna bör dock ses som acceptabla med
hänvisning till att gällande gränsvärden kommer att innehållas.
Vindkraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer att spärras av. Ljud och rörliga
skuggor från vindkraftverken kan dock förändra upplevelsen av området ur rekreationssynpunkt. Under byggnationen kommer dock
framkomligheten begränsas av säkerhetsskäl.
Flertalet fritidshus finns runt Hallasjön. Från vissa av dessa kan vindkraftverken förväntas synas tydligt, främst längs sjöns östra
och norra strand. Vindkraftverken kan också påverka upplevelsen av lugn och ro vid fiske i Hallasjön. Det finns i dagsläget ingen
betydande turism i närområdet.
Möjligheten att bedriva jakt i området kommer att påverkas under byggnationen. Detta till följd av att vilt kan förväntas lämna
området under denna period och dels av säkerhetsskäl. Under drifttiden finns dock inga skäl att begränsa jakten.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckling. För det lokala friluftslivet
inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnationen.

Kommentar: Klassiskt internationellt landgrabbingresonemang, där lokalbefolkningen trängs
undan.
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