Vindkraft bidrar till torka
Havsbaserad vindkraft
Banbrytande grundforskning (Keith – Miller/Archer) visar att EU:s nya klimatlag och massiva
satsning på havsbaserad vindkraft kommer att få större destruktiv klimatpåverkan än motsvarande
produktion att fossil energi, i ett tioårsperspektiv.
Verken tvingar den fuktiga havsluften mot högre kallare luftlager där den kondenseras och faller
som regn i havet, så att luften är torr när den når land.
Satsning på stora industriella vindkraftanläggningar i Nordsjön (15.000) och runt de danska
kusterna (5000) och de pågående projekten utefter den svenska västkusten kommer att få stora
negativa effekter på grundvattennivån och tillgången av vatten för hushåll, livsmedelsproduktion,
offentlig verksamhet, industri och skogsbruk.
Landbaserad vindkraft
Landbaserade verk pressar varmare luft mot marken under sommarnätter så att viktig daggbildning
uteblir. Medeltemperaturen höjs lokalt sommartid med 0,5/3,5 C. Turbulensen medför ökad
avdunstning och markvibrationerna hårdgör marken och ökar avrinningen av regnvatten.
Tyska forskare har bekräftat teorierna och ser vindkraftverken, som en av orsakerna till den långa
torkan 2018/19. Tyskland upplever nu tredje torråret i rad med vattenransonering och låga
grundvattennivåer. 30 % av skogarna är döda p.g.a. torka och insektsangrepp. Sverige kommer inte
undan.
Signaler om allvarliga konsekvenser vid en svensk aggressiv havsbaserad energipolitik finns redan i
två artiklar i Hallandsposten, där SLU kopplar granbarkborreangreppen till den extrema torrperioden sommaren 2018. Stora barkborreskador 2019 och en ”brasklapp” om att ”mycket hänger
också på hur vädret blir i sommar”. Svensk handel meddelar att stigande köttpriser orsakats av
foderbristen och den stora nödslakten 2018.
Detta måste tas på allvar i debatten och prövningen av den extrema industrialiseringen av den
halländska kusten och regeringens desperata direktiv till länsstyrelsen att dammsuga det halländska
landskapet intill 800 meter från våra bostäder.

HP 21-01-22. Skador från granbarkborrar tros minska i år
https://www.e-pages.dk/hallandsposten/35828/?
gatoken=dXNlcl9pZD01MTFkZjE0NTlmNmFlZmNiNTIwMDBlNjMmdXNlcl9pZF90eXBlPWN
1c3RvbQ%3D%3D
Halland: Sedan utbrottet som startade den varma och torra sommaren 2018 har granbarkborren
förstört skog till ett värde av flera miljarder kronor i Sverige. Men enligt en ny rapport kan
problemen minska under 2021.
– Men mycket hänger också på hur vädret blir i sommar, säger Martin Schroeder, professor vid
institutionen för ekologi på SLU, som tagit fram rapporten.
MILJÖ
I Sverige dödades gran till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor av granbarkborrar under förra året.
Även om de östra delarna av landet historiskt varit värst drabbade har granbarkborren varit ett stort
problem även i Halland. Det stora utbrottet inleddes 2018 under en varm och torr sommar som gav
optimala förutsättningar för insekten.
Men enligt den senaste rapporten från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) finns det hopp om
minskade problem under 2021.
Studien har tittat på förökningsförmågan hos granbarkborren och såg i höstas att den sjunkit till en
tredjedel jämfört med 2019.
– Det är en viktig faktor som gör att man hoppas på att skadorna minskar i år, säger Martin
Schroeder.
Vad kan den minskningen bero på?
– Det kan vara att den har fått fler fiender som äter upp barkborrens larver samt att det är mer
konkurrens mellan barkborrarna om maten.

Samtidigt förtydligar Schroeder att det kommer att bli skador på träd även i år. Speciellt om det blir
ytterligare en torr sommar.
– Granbarkborrarna är ett jätteproblem och det är viktigt att skogsägarna fortsätter med bekämpningsarbetet. Det går inte att slappna av på grund av detta och vi vet ju inte hur vädret blir i
sommar, säger han.

HP 21-01-18. Köttbrist i butikerna efter torkan 2018
https://www.e-pages.dk/hallandsposten/35824/?
gatoken=dXNlcl9pZD01MTFkZjE0NTlmNmFlZmNiNTIwMDBlNjMmdXNlcl9pZF90eXBlPWN
1c3RvbQ%3D%3D
Ekonomi: Det rådet brist på svenskt nötkött i flera av landets butiker, rapporterar P4 Halland.
Orsaken är den kraftiga torkan sommaren 2018 då många djur gick till slakt och då färre kor blev
dräktiga. Eftersom det dröjer tills kalvarna blir klara för slakt märks bristen först nu.
– Det kommer att vara utmaningar ända in i maj, först då kanske situationen kan normaliseras
något, säger Mats Heljestrand, kategorichef för kött på Ica Sverige till radion.
Enligt Heljestrand har också efterfrågan på svenskt kött ökat då många på grund av pandemin äter
hemma och inte på restaurang. (TT)
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