
Besvikelsen: ”Vi har sålt ut tystnaden”
PAJALA
Efter många sömnlösa nätter sa han ja till vindkraftsplanerna. Men nu 
när snurrorna viner bakom husknuten och hans livsverk är nedlagt 
ångrar han sig – trots inkomsterna från vindkraftsföretaget. ”Vi har sålt 
ut tystnaden”, säger Anders Henriksson, tidigare ägare till Kulmungi 
Wildmarkscamp.
Gården där han och hustrun Lena bor ligger strax intill sjön i en dalgång och är 
ett av tre bebodda hus i den lilla byn Kulmungi. I 17 år drev Anders Henriksson 
vildmarksridning i skogarna runt omkring. Men när det för ett tiotal år sedan 
stod klart att vindkraft skulle byggas i området la han ned verksamheten.

– Vi erbjöd tystnad och uteritter i vildmarken. Inte går det bland en massa 
vindkraftverk, säger Anders Henriksson som innan dess även hade fått nej från 
Sveaskog att arrendera mark.

I dag är byn i stort sett omringad av de 34 snurrorna som ingår i Maevaara 
vindpark och som förser Googles datacenter i finska Hamina med el. Längre 
söderut, på andra sidan kommungränsen i Övertorneå, skymtar Aapua 
vindkraftspark som byggdes 2005.

– Här låter hela tiden. Värst är det i vissa vindriktningar, när det blåser mycket 
och är fukt i luften. Då färdas ljudet över hela sjön. Men blinkandet har vi vant 
oss vid, säger Anders Henriksson efter att ha tagit paus från snöskottandet.

När han strax därpå visar upp den nya landskapsbilden bakom boningshuset 
beskriver han hur han och hustrun – innan de bytte till isolerande 
specialfönster – sov med hörselskydd för att inte vakna av smällarna när 
bromsarna i vindkraftsturbinerna slog till; hur de fortfarande ofta misstar ett av 
ljuden för en lastbil på tomgång.

Och hur det lågfrekventa surrandet leder till trötthet och huvudvärk. Samtidigt
framhåller han att allt inte bara är negativt.

– Vi behöver ju el och arbetstillfällen. Jag jobbar själv med plogning och hyr ut 
lokaler åt vindkraftföretaget. När parken skulle anläggas var jag också med och
gjorde om ridstigarna till bilvägar och rev bort eldstäderna och hästhagen i 
skogen. Det var vemodigt. Men man måste se framåt. All utveckling har ju ett 
pris, säger Anders Henriksson.

Han visar mer än gärna upp lekparken och grillkåtan som byggts i byn med 
Vindkraftsföretagets årliga bygdepeng. Fast med facit på hand önskar han ändå
att vindparken skulle ha placerats i ett stadsområde där det redan finns ljus 
och ljud – eller att fastigheterna i byn lösts in av vindkraftsbolaget.

– Jag hade aldrig sagt ja om jag vetat att det skulle låta hela tiden. Fast det 
hade väl inte spelat någon roll eftersom vindbolagen gör som de vill om 
myndigheterna anser att det är okej.

Jobbigast tycker han är att inget av barnen längre vill ta över gården.

– Min son flyttade hit med sin familj. Men han stod bara ut med ljudet i två år.

Anders sörjer också över att djurlivet i området verkar ha förändrats:



– De senaste åren har vi inte sett en älg under jakten och de höbalar som sätts 
ut är numera helt orörda. Samma sak med skogsfåglarna. I höstas såg vi hur 
två stycken satt fastkletade på rotorvingarna.

Han beklagar att friluftslivet inte heller är detsamma:

– Ska man sitta på ett älgpass måste man ha hörselskydd. Annars får man ont i 
huvudet.

När vi något senare åker iväg för att se vindkraftsverken på närmare håll säger 
Anders Henriksson att han saknar tystnaden och sadelknarret.

Ingen tanke på vindkraftsturism?

– Vindkraftsföretaget har lovat mig förtur till att guida inne i parken. Så jag 
provade annonsera om det på min hemsida. Men inte en enda anmälde sig.

Maria Engström Andersson

MAEVAARA VINDPARK
● Läge: södra delen av Pajala och nordvästra delen av Övertorneå.
● Produktion: Ca 359 000 000 kWh el/år. Det motsvarar årsförbrukningen för 

71 800 hushåll. /När det blåser/
● Yta: Ca 1710 hektar, vilket motsvaras av ca 1400 fotbollsplaner. Turbiner och 
vägar upptar en liten del.
● Antal vindkraftverk: 34, fördelat på tre områden
● Vindkraftverkens höjd: 178,5 och 180 meter
● Närmsta vindkraftverk från byn Kulmungi är 2 km bort.
● Driftstart: 2015/2016
● Parken byggdes och förvaltas av OX2 men ägs av Allianz Capital Partners.
● Parken orsakar destruktiva effekter på folkhälsa (sömnstörningar, högt 

blodtryck, förtjockning av vävnader, trötthet, ökad medicinförbrukning, 
sprider infraljud över 90 km och AM-ljud över 3.5 km), klimat (uttorkning, 
ökat utsläpp av CO2 ur våtmarker och humusskikt, minskat upptag av CO2 
ur atmosfären), ekosystem (stör symbios och fotosyntes, mikroorganismer, 
nedbrytning av död ved,….), biodiversitet och dödar naturliga predatorer 
(rovfågel, fladdermöss, svalor samt skogsfågel;orre,tjäder, ripa), begränsar 
habitat och minskar tillgång på älg, 

● Parken försämrar tillväxten i skogen upp till 9 km
● Parken orsakar förslumning, avfolkning och privatekonomiska förluster som 

inte ersätts av staten eller de internationella exploatörerna.
● Parken förstör landskapsbilden, stjäl tystnaden och invånarnas unika livsmiljö,

rekreations- och naturupplevelser vid jakt, fiske, svamp och bärplockning.

S/MP-regeringen ignorerar WHO:s rekommendationer om nytt bullerregelverk i
samverkan med medicinsk expertis. Regeringen ignorerar WHO:s avrådan att 
använda dBA som norm. S/MP-regeringen fastslår diktatorisk ”vindkrafts-
strategi” om 100 TWh och smyger med 50 TWh havsbaserad vindkraft. Den 
ålägger länsstyrelserna att redovisa all mark intill 800 m från bostäder utan att 
följa svensk lagstiftning Kap 2 och 6 Miljöbalken och 2§ Klimatlagen.

Vilket djävla samhälle.
Tack Stockholm och S, MP och C.
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