Elbrist i Frankrike. Ingen vindkraft. Sverige nästa.
Paris 01/08/2021
Trots 9 000 vindkraftverk ber Chefen för de franska elnäten att hushållen ska ransonera.
Elnätschefen (RTE) har just meddelat att man förutspår en kraftig ökning av elförbrukningen på
grund av den kyla som väntas fredagen den 8 januari och rekommenderar att "undvika risk för
avbrott", genom att minska konsumtionen. Frankrike har slut på energin. Denna situation, otänkbar
för några år sedan, är resultatet av en ändrad energipolitik, vars nya grund är att ersätta tillförlitliga
och kontrollerbara produktionsmedel med intermittenta källor som vindkraft. Under en kall anticyklonisk period, det vill säga utan vind, producerar vindkraftverken inte el. I går morgon
levererade vindkraftverken 946 MW, vid en installerad kapacitet på cirka 14 000 MW, eller 1% av
fransmännens totala elförbrukning. Denna verklighet sveper bort alla lögner som har begåtts i flera
år av energihanteringsbyrån (ADEME) och initiativtagarna som är stolta över antalet tusentals hem
som de nya vindkraftverken kommer att driva, genom att hävda att det alltid kommer att finnas vind
någonstans och att "överflödet" garanteras av produktionen från de franska vindkraftsparkerna.
Denna kritiska elsituation tillkännagavs i deklarationen den 19 november 2020 av fru Barbara
Pompili, minister för ekologisk och inkluderande omställning. Deklarationen framhöll den extrema
bräckligheten i den franska elproduktionen, som obevekligt skulle leda till ett program för begränsningar och ransonering. I vinter förutsåg hon strömavbrott, avstängning av hela delar av industrisektorn när nätspänningen sjunker och när Frankrikes ekonomiska återhämtning istället bör baseras
på riklig, pålitlig och billig el. För att lugna fransmännen sa Pompili att en blackout inte var möjlig
baserat på en normal vinter. Idag är temperaturen -1 °C, men kan hon garantera det om det sjunker
till -10 °C? Med vetskap om att det krävs cirka 2000 MW mer per minskad grad. I flera år har
Jean-Louis Butré, ordförande för federationen Hållbar miljö och expert inom Energies & Véritésgruppen, larmat regeringen om denna situation. Han förklarade den 16 november i en dagstidning:
”i årtionden har energipolitiken i vårt land varit en framgångssaga som har gjort det möjligt för
oss att ha en av den billigaste elenergin i Europa och därmed gett oss en konkurrenskraftig fördel.
Denna, våra ingenjörers och politiska ledares framgång, är inget annat än ett minne eftersom
miljölobbyns ansträngningar konsekvent har förstört denna nationella tillgång". Denna oansvariga
strategi bekräftades genom undertecknandet av den fleråriga energiprogrammeringen (PPE).
Regeringen har inte bara offrat Frankrikes självständighet, sin handlingsfrihet och sin status som
stormakt, utan dessutom visar elnätschefens tillkännagivande, att den nu hotat territoriets säkerhet.
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Fransk vindkraftspark stängs på grund av buller och hälsoproblem från vindkraftverk inom
1000 m till bostad. Det ska notera att svenska staten tillåter hälsoskadligt 800 m i desperat
försök att hitta utrymme för femfaldig utbyggnad av vindkraften.
Fredag 22 januari 2021
Genom beslut av Orne-prefekturen:
ECHAUFFOUR VINDPARK STÄNGER HELT
Beslutet meddelades i fredags av Christine ROYER, ställföreträdare för Argentan (Orne) under
mötet i Echauffour i närvaro av ställföreträdaren Véronique LOUWAGIE (Orne), för borgmästaren
Didier DUVALDESTIN (Echauffour), företrädare för DREAL Normandie, chefer från företaget
Voltalia, projektledare och operatör för projektet, från det akustiska kontoret i Venatech, Patrick
DUGAST, expertakustiker som ger råd till invånare i Echauffour, Hervé TEXIER, representant för
Belle Normandie Environnement och FED-federationer, av Sylvie LAPLASSE , ordförande för

föreningen för miljöskydd i Pays de Courtemer, invånare i vindkraftszonen Echauffour inklusive
miss Aurélie GANET, Eric GERVAIS och Fabien FERRERI.
Denna första seger är kulminationen på en hård kamp som invånarna i byn Orne fört mot vindkraftparken Echauffour för att företaget Voltalia inte följt lagstiftningen vid en vindkraftspark med fem
vindkraftverk, mindre än 1000 meter från sina hem, i april 2019. Denna bristande efterlevnad är
källan till våldsam och outhärdlig bullerförorening, dag och natt, vars hälsokonsekvenser nu tar
oroväckande proportioner i byn Orne. Det verkar som om ett sådant prefektursbeslut är det första i
Frankrike, och det är verkligen ett erkännande av att vissa vindkraftsinstallationer inte har följt alla
tidigare tillstånd. Det är också ett erkännande av att medborgarnas välbefinnande och hälsa
fortfarande har företräde framför vinsterna från vindföretagens aktieägare. Om vindkraftsparken i
Echauffour ska återuppta sin verksamhet kommer detta att ske på bekostnad av en mycket mer
omfattande utvärdering från tredje part, utförd i full överensstämmelse med lagen och under
övervakning av administrativa domare. Invånarna i Echauffour och deras konsulter kommer att vara
vaksamma och uppmärksamma.
Vårt tack till alla som följer och stöder oss.
Fabien Ferreri
För kollektivet av invånare mot Echauffour vindkraftspark.
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