
Samrådsyttrande över Vattenfalls projekt Kattegatt Syd.

Föreningen God Livsmiljö Hylte överlämnar härmed yttrande över samrådsunderlag för Vattenfalls projekt 
Kattegatt Syd.

Vi inriktar oss i första hand på brister i den generella utvärderingen av kumulativa effekter i hela Nordsjö-
Skagerack-Kattegatt-området avseende hälsa, sociala värden, klimat, ekosystem och viktiga basnäringar. 
”To be or not to be”.
Källmaterial redovisas i bilaga, Torka, trötthet och sjukdom? som  sammanställts i juni 2020 och också 
undertecknats av Rädda Hallandskusten och riksorganisationen Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). 
Bilagan kan ses som en förstudie som sammanställer nya vetenskapliga fakta, vilka i ett värsta scenario kan 
leda till att havsbaserad vindkraft utanför hallandskusten kan rasera livsvillkoren för oss hallänningar.
”To be or not to be”.
Sammanställningen visar flera allvarliga brister, som diskvalificerar havsbaserad vindkraft i Kattegatt:
• Riskanalys saknas av vetenskapliga fakta som visar att vindkraftverkens kraftiga emission av 

infraljud, markvibrationer och turbulens, medför direkta och indirekta ultimata effekter på 
medborgarnas livsmiljö, hälsa och uppväxtmiljö, samhällets sjukvårds- och socialsystem, lokalt 
och globalt klimat, vattentillgång och livsmedelsförsörjning, ekosystem och biologisk mångfald 
samt basnäringarna i om turism, fiske, lant- och skogsbruk. 

• De ackumulerade destruktiva effekterna blir än mer definitiva genom avsaknad av motsvarande 
riskanalys av EU:s desperata planer på en 25-faldig ökning av den havsbaserade vindkraften i Europa.  
Varav ca hälften i Nordsjön och utanför de danska, svenska och norska kusterna, och som kan leda till en

 ännu värre katastrof. Dessa komplexa överlevnadsfrågor måste lyftas till unionsnivå och prövas av det 
nybildade ECCC-organet (European Climate Change Council), som inrättats för detta ändamål 2020. 

• Sverige saknar en nationell strategi för såväl havsbaserad som landbaserad vindkraft, som uppfyller 
bärande krav i den svenska miljölagstiftningen och implementerade EU-direktiv;
- Kap 2, §2-9 Miljöbalken, avseende kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik.
- Kap 6, §2-3 Miljöbalken. Miljöbedömningar. (Implementerat EU-direktiv).
- § 2 Klimatlagen. Avseende kriteriet, som fastslår att ”Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete

 som - vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga överväganden”.

• Regeringens ensidigt beslutade vindkraftsstrategi ett närmast dubblerat energibehov >100 TWh, 
uppfyller inte heller ovanstående lagkrav. 

• Havs-och vatten-myndighetens (HaV) Förslag till havsplaner, ger en god beskrivning av det redan svåra
läget och ska ses som vägledande. Planen uppfyller inte lagstiftningens krav på riskanalys och 
miljökonsekvensbeskrivning av den extrema emission av pulserande ohörbara energivågor (infraljud), 
amplitud-modulerat ljud, markvibrationer och turbulens. Dessa destruktiva utsläpp är klart underskattade 
och får effekt över mycket stora avstånd.

• Vindkraftens globala effekter är underskattade. Vindkraftverkens permanentmagneter innehåller stora 
mängder magnetiska jordartsmetaller (neodym och dysprosium). Brytningen genererar ca 16 000 ton 
radioaktivt avfall som deponeras som slam i andra länder med bristfällig miljöpolitik och låga löner. 
Denna mängd kan vara dubbelt så stor som det svenska radioaktiva avfallet från 40 års drift. Om 
utvinning av dessa material ska återföras till Sverige och drivas enligt svenska miljökrav och arbetsrätt, 
kan kostnaderna sannolikt göra vindkraft ekonomiskt ointressant. 

Utöver ovan redovisade Mega-aspekter är projekt Kattegatt Syd också oacceptabelt på lokal nivå, 
då det får fatala konsekvenser för hela havsområdet och utvecklingen inom regionen.
• Projektet strider mot 4 kap. MB, som särskilt utpekar 

-  Kustområdet i Halland, och 
-  Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden som ett område där ”turismens och 
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friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”.
Lagstiftningen uttalar tydligt att landskapsbilden i dessa områden ska bevaras. Uppförande av 350 m höga
roterande och blixtrande maskiner är ett hån mot lagstiftarnas intentioner och katastrof för
lokalbefolkningens livsmiljö och förutsättningar för turism. Höga naturvärden och den fria horisonten 
utplånas. Staten beslagtar stunder med vackra solnedgångar i varma sommarkvällar och ersätter med 
blixtrande nattliga tivoli-panorama. Videoexempel på natthimmel över 25 km.
https://www.youtube.com/watch?v=ywD9uK7fzzM
• Upplägget strider mot EU:s MKB-direktiv och ska betraktas som otillåten ”salami”-strategi. 
Här finns relevanta domar i EU-domstolen.
• Ny fartygsled närmare svenska kusten har redan inkräktat på hela området och medfört en instängande
effekt på de viktiga utsjöbankarna Fladern och Lilla Middelgrund. Det medför en drastiskt ökad bullernivå 
inom viktiga lekområden för tumlare och torsk. Påverkan av torskens äggproduktion, parningsljud och 
larvernas storlek får allvarliga konsekvenser för den redan hårt decimerade fiskarten, med negativa effekter 
för fiskenäringen och fritidsfisket. Den intensiva fartygstrafiken om ca 30.000 fartyg med hastighet om 5-23 
knop, medför minskat habitatutrymme för tumlare och fågel, ökade fågelkollisioner, minskat näringsintag 
och grumling av känsliga vattenmiljöer. Bullereffekter har också konstaterats på bottenfunan.
• Seismiska risker. Kraftiga jordbävningar har förekommit utanför Halmstad och Falkenberg de senaste
decennierna. Vindkraftverk avger extrema djupgående och horisontella markvibrationer vid höga 
vindhastigheter. Området ligger i utkanten av den Tornquistska sprickzonen, som är en av de största 
geologiska deformationszonerna i norra Europa. I Sverige löper den diagonalt över Skåne från nordväst till 
sydost. Det är en rörelsezon mellan den nordliga Baltiska skölden, bestående av urberg och Avalonia, som 
består av sedimentära bergarter. Zonen sträcker sig från Nordsjön och passerar genom norra Jylland och 
diagonalt genom Skåne. Rörelserna har skapat de geologiska formationerna Hallandsåsen, Romeleåsen, 
Linderödsåsen och Söderåsen. 260/350 m höga verk kan vid hög belastning utveckla kraftiga 
egenvibrationer som överförs till fundamenten och genererar markvibrationer. 
Enbart tyngden från verken är en underskattad belastning. Varje rotorblad kan väga 60-80 ton. Om torn, 
maskinhus och fundament väger lika mycket blir tyngden per verk ca 400 ton. Totalt 32.000 vibrerande och 
djupverkande konstruktioner, från de 80 verken inom en begränsad yta. Eller ca 96.000 ton för alla 
potentiella projekt. Riskerna för att verken triggar nya jordbävningar är stor och kan leda till totalt haveri och
irreparabel miljökatastrof. 
• Globala och regionala klimatstörningar. Havsbaserad vindkraft kondenserar fuktig havsluft så att den
faller som regn i havet, vilket medför minst 30 % lägre nederbörd över land(Christina Archer). Det innebär 
stora risker för torka, vattenbrist, livsmedelsbrist och skogsdöd. Tyska forskare har bekräftat teorierna. 
Landet upplevde 2020 det tredje torråret i rad. Torka och insektsskador har slagit ut 30 % av landets skogar. 
Sverige blir inget undantag. SLU har just förklarat att barkborreangreppen sammanhänger med torkan 2018. 
Svensk handel meddelar att stigande köttpriser orsakats av foderbristen och den stora nödslakten 2018. 
• Lokala klimatstörningar, som medför högre medeltemperatur och fördröjer effekten av omställnings
åtgärder från användning av fossil energi. Landbaserade anläggningar orsakar lokal temperaturhöjning med 
0,5-3,5 0C under sommarnätter, när turbulens bakom verken återför varmare luft mot marken. Det hindrar 
daggbildning och ökar avdunstningen. Grundläggande forskning visar att vindkraftverk förändrar 
atmosfäriska strömmar även på stora höjder och påverkar klimateffekterna (Keith-Miller, Harvard). 
Forskarna redovisar tidsfaktorns betydelse. Temperaturökningen från vindenergin inträffar omedelbart 
medan fördelarna med motsvarande minskning av klimatgaser endast får full effekt mot slutet av 
århundradet: "Om perspektivet är de kommande tio åren, kommer vindkraftens klimatpåverkan i 
många avseenden vara större än konsumtionen av kol eller gas. Det motsatta är bara sant på lång 
sikt”.
• Ökad emission av CO2 och minskat CO2-upptag. Kraftiga egensvängningar i de höga tornen överförs
till markvibrationer som komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut surt lakvatten, varvid torven 
syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2. Vibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och 
ändrar porositet och syre-kolbalans och stör mikroorganismernas symbios med trädens rötter (Utbyte av kol 
mot näringsämnen och vatten). Studier visar att skogarnas tillväxt i kallt klimat minskar med 10 %. 

2

https://www.youtube.com/watch?v=ywD9uK7fzzM


Rapporter från svenska forskningsstationer i Norrland talar redan om bruttoutsläpp av CO2. Svampar som 
gynnas av högre temperatur tros ligga bakom de ökade utsläppen. Kinesisk satellitstudie registrerade 
minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Motsvarande den årliga tillväxten i svensk skog. Kinesisk statistik 
rapporterar 80 % mindre regn vid stora industriella vindkraftsanläggningar. Vindkraftens indirekta 
klimateffekter är mörklagda och kan vara trefaldigt högre (~ 45 g CO2/kWh) än officiellt angivna värden. 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. Ett svenskt 
statligt företag kan då inte vara drivande i denna destruktiva riktning.
• Minskad nederbörd, torka, minskad vattentillgång och livsmedelsbrist. Västerlandet levnadsstil har
redan överexploaterat planetens ekosystem 3-4 gånger. Förnybara energi har låg energitäthet per ytenhet. 
Trots stora arealer och gles befolkning har Sverige inte acceptabel självförsörjningsgrad. Signalerna om risk 
för minskad nederbörd i hela Europa kan medföra svårigheter att importera livsmedel. Torkan 2018 
resulterade i 30-40 % mindre skördar och nödslakt av 30 % av boskapen. Många jordbruksföretag slogs ut 
och de flesta förbrukade sin ekonomiska buffert. Köttproduktionen har ännu inte uppnått den tidigare nivån. 
Havsbaserad vindkraft efter hallandskusten kan medföra torka, låga grundvattennivåer och livsmedelsbrist.
• Trötthet, ohälsa och sjukdom. Regeringen åsidosätter WHO:s Guidelines for Environmental Noise in
Europe 2018. Regelverket, som baseras på omfattande litteraturstudier och utlåtande från svenska experter, 
konstaterar att dBA är olämpligt vid beräkning av vindkraftsbuller, då det inte korrekt redovisar lågfrekvent 
buller. Än mindre de ohörbara pulserande luftvågorna <20 Hz (infraljud). 
WHO föreslår ett lägre temporärt gränsvärde (38,3 dBA), då värden över denna nivå innebär “adverse health
effects”. Trots vetenskapliga fakta fortsätter regeringen att tillämpa “Svensk praxis 40 dBA”, felaktiga 
beräknings- och mätmodeller. Likaså mörkläggs vindkraftverkens emission att hälsofarliga infraljud, 
lågfkvent buller, amplitudmodifierat ljud, markvibrationer och turbulens. 
Hörbara ljudstörningar från pulserande lågfrekvent ljud kan inte uteslutas i de närmaste kustområdena i 
Falkenbergs kommun (Glommen 11 km), under kvällar och nätter när vinden mojnar och maskerande 
bakgrundsljud avtar. 
Ohörbara infraljud (pulserande luftvågor < 20 Hz) kan nå halländska kust- och inlandsområden, på flera sätt:
• kraftiga vindar på hög höjd, som böjer luftvågorna så att de följer atmosfäriska skikt över 90 km. 

Övergång från sfärisk till cylindrisk ljudutbredning innebär halverad ljuddämpning eller 3 dBA/dubblerat 
avstånd. Förstärkande effekt från Low Level Jets Winds. 

• nedåtriktade ljudvågor reflekteras över vattnet och träffar bostäder i kustområdet (Cylindrisk ljudutbr.).
• uppåtriktade infraljud studsar mot atmosfäriska luftlager på 2-20 km och återförs mot marken 
• amplitudmodifierat ljud (AM), högre ljudnivåer (5-10 min, 45 dBA, <500 Hz) som bildas i de kaotiska 
turbulensvirvlarna många km från verken. Störande för det rörliga friluftslivet som fiske och segling.
De olika utbredningssätten får en ackumulerande effekt när de når land. Inte minst på bostäder i starka 
sluttningar. 
Förstärkande effekter uppstår när verkens ljudvågor interagerar internt inom anläggningarna och externt med
närliggande anläggningar. Det handlar om 5-10 dB eller flerdubbel utbredning. Förstärkande effekt fås också
från den nya fartygsleden öster om anläggningen.
• Samverkande effekter mellan havsbaserade anläggningar och landbaserade anläggningar. Samman-
hängande infraljudområden runt vindkraftverk har snabbt bildats i Finland under 2016-2017. Utvecklingen 
följs kontinuerligt av 7 mätstationer. Vid vindhastigheter om 8-10 m/s täcks 30 % av landets yta av en 
sammanhängande infraljudsbelastning. Landet har etablerat begreppet ”vindkraftsflyktingar” för känsliga 
personer som tvingats flytta från sina bostäder. Skrämmande exempel på den svenska sidan är etableringen 
av 1100 verk i Markbygden-området, endast 8 km  utanför Piteå.
• Ohälsa och sjukdomar vid långtidsbelastning. De hörbara effekterna är väl kända och dokumenterade 
av WHO. De orsakar hälsoproblem som i första hand har samband med sömnstörningar. Stor konsensus 
råder om att: Det är mängden och den snabba förändringen i ljudtrycket som stimulerar det vestibulära 
systemet, inte den totala energinivån. Det handlar inte om den genom-snittliga ljudnivån, utan istället om 
kortvariga, intensiva toppvärden. 
Statliga myndigheter och domstolar har cyniskt förnekat brister i beslutsunderlagen avseende vetenskapliga 
bevis på felaktiga beräknings- och mätmodeller, medelvärdestillämpning, dBA-filtrering, exkludering av 
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lågfrekvent ljud och infraljud, ökad störning i områden med lågt bakgrundsljud kvällar och nätter och kallt 
nodiskt klimat, amplitudmodulerat ljud (3,5 km), individuella eller åldersbetingade olika hörtrösklar för barn
och ungdom, äldre (50 +) och personer med som ligger under normalvärdet (50 %). WHO kräver 
framtagning av nya beräknings- och mätmodeller samt gränsvärden i samverkan med sjukvårdssektorn.
Ohörbara infraljud har medicinska, patologiska och psykologiska effekter vid långtidsexponering.
Tyska specialistläkare, Ärzte für Immissionsschutz, sätter hälsosamt gränsvärdve vid 60 dBZ eller 10 
km från ett enda landbaserat verk. Dessa nivåer är fullt realistiska för boende i det halländska 
kustområdet och dess inland. De allt högre verken genererar kraftiga pulserande luftvågor vid 1-3 Hz i den 
förhärskande västliga vindriktningen.
Starkt oroande laboratoriestudier visar allvarliga sjukdomssymptom: 
• Kasprzak. Minskad hjärnaktivitet och andningsfrekvens. 
• Vahl et al. Försämrad hjärtmuskelkapacitet med 20 %. ”Ljudet slår som en hammare på hjärtat”.
• Münzel et al. Samband med oxidativ stressinducerad skada i blodkärlen och inflammatoriska celler.
• Zou. Signifikanta samband mellan vindkraftsutbyggnad och självmordsstatistik i USA. Upp till 25 km. 
• Ärzte für Immissionsschutz. Gränsvärde för ohälsa >60 dBZ eller 10 km avstånd för ett enda verk. 
     Öppet brev med varning till den tyska regeringen om riskerna. 
• Kaula. Uppföljande studie. Varning  ” en trött, irriterad och sjuk befolkning”.
• Arbetsmiljö. (Japan och Iran). Underhållspersonal vid vindkraftsparker har sämre hälsostatus.
• Portugal. Infraljud inducerar koronar perivaskulär fibros. Risk för inflammatorisk mekanism.
• Tysk rapport. fMRI-röntgen. Förändrad aktivitet i vitala hjärncentra vid långvarig exponering av infraljud.
      Magnetoencefalografiteknik (MEG) visade stor individuell differens (12 Hz). Patologisk långtidsverkan?
• Koch. EU-stödd rapport. Hjärnaktivitet till 8 Hz, exklusivt i hjärnbarken. Minimala betasignaler <20 Hz.
• Polska veterinärstudier. Negativ viktökning för svin (10 kg) och gäss. Ändrade blodvärden.
• UK. Studie av grävling. Individ vid 1 km från vindkraftverk har 2,6 ggr högre kortisolvärde än vid 10 km.
• Alves-Pereira, et al. Förtjockad hjärtsäck, lungvävnad och blodkärl, hjärnförändringar som hos äldre.
Detta stärker rapporterna om en specifik upplevelse//känseltröskel som upplevs ca 30 dB under 
hörströskeln (Kelley, Salt-Hullar, Cooper, Thorne och Persinger). Rapporter om sjunkande dos-nivåer vid 
långtidsexponering talar för ohälsosamma effekter inom två år. Infraljudpåverkan har en specifik WHO-
sjukdomsdiagnos ICD-10-CM T75.23XD. T75.23R42.
• Rubbade ekosystem och biologisk mångfald. Utslagning av fladdermöss medför insektsskador och
ekologisk katastrof. Christian Voigt varnade redan 2014 för en ekologisk katastrof, då han konstaterade att 
tyska vindkraftverk dödade ca 300.000 fladdermöss per år. Motsvarande siffra i UK är ca 80.000. Det totala 
europeiska dödstalet är kanske 600.000 dödade djur/år. Fyra migrerande högriskarter hotas under flyttningar 
och vistelser i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I Halland dödas ca 7 fladdermöss per år och 
vindkraftverk (Studie Bökås). Detta dödstal är redan för högt och ökar dramatiskt vid de fortsatta 
flyttningarna till och från kontingenten. Dödstalen är sannolikt mycket större vid havsbaserade verk, då 
eftersök är omöjligt och tornen uppfattas som viloplatser. Flykten sker huvudsakligen under  den mörka 
delen av dygnet och rotorbladen har en hastighet på 300 km/tim. Även om de undgår att träffas av 
rotorbladen dödas de när lungorna imploderar i det kraftiga undertrycket bakom bladen. Fladdermöss följer 
insektssvärmar som förs av vindarna långt över haven till och från södra Europa. Erfarenhet från USA tyder 
på skördeförluster, skogsskador och till och med spridning av sjukdomar. 
Sverige har fördröjt beslut om nationellt regelverk för skydd av fladdermöss, till fördel för vindkrafts-
bolagens ekonomi. EU-beslut om regelverk senast 2024, enligt UN och EUROBAT 2015 kräver radikalt 
förändrade regler.
Agerandet bör prövas mot UN:s legalitetskrav avseende ”avsiktligt dödande”. Ökade insektsskador har  
sannolikt redan uppstått i skogsbruket.
• Rubbade ekosystem och biologisk mångfald. Utslagning av fåglar. Stora mängder fåglar dödas av
landbaserade och havsbaserade vindkraftverk. Insektsskador och ekologisk katastrof. Extra stark decimering 
sker av migrerande arter, som dels 

➢ hotas av ständigt minskade habitat i de nordiska länderna. Fåglar söker sig från vindkraftverk.
➢ kolliderar med verken vid flygning i mörker till lekplatserna. Ripa, orre och tjäder har höga dödstal.
➢ dödas vid födosök och flygträning. Termiksökande rovfågelarter drabbas hårt vid höga områden.

4



➢ dödas under vår- och höstflygningarna vid passage genom de stora barriärer som uppförts på höjder 
längs kända flyttleder i ådalarna mot kusterna. 

➢ dödas när de följer kusterna mot de ”flaskhalsar”, varifrån de lämnar landet för färd över haven. Där 
de åter möter risker vid de havsbaserade anläggningarna. Fågeldödligheten till havs kan inte studeras 
på samma sätt som vid landbaserade anläggningar.

En tionde flaskhals över Kattegatt har identifierats i det aktuella projektområdet via Anholt till hallands-
kusten. Bildbevis. Alla rovfågelarter, utom tornfalken, är rödlistade ur ett fennoskandiskt perspektiv. 
• Rubbade ekosystem och biologisk mångfald. Utslagning av fiskarter och tumlare
Miljösituationen i Södra Västerhavet är otillfredsställande idag. Befintliga data tyder på att god ekologisk 
status inte uppnås (HaV, 2018). Jämförelser med historiska data visar på stora förluster av arter och 
omfattande förändringar av många fiskpopulationers storlek och struktur, särskilt torsk. I juni 2020 
presenterade HaV ett brett åtgärds-program för att skydda och förbättra tillståndet för torsken. Restaurering 
av ålgräsängar, som skyddar fiskyngel, är ett annat viktigt område där HaV gör insatser. För att skydda 
miljön i Nordostatlanten har Ospar, en regional konvention, en viktig roll. Här omfattas Nordsjön, Skagerrak
och delar av Kattegatt. Ospar-kommissionen möts varje år. HaV representerar då Sverige i förhandlingarna.
Ny forskning visar att buller från fartyg allvarligt p  åverkar torskens äggproduktion, parningsljud och   
larvernas storlek, vilket får allvarliga konsekvenser.
Ett elektromagnetiskt fält alstras kring kablarna i internkabelnätet. Kraften på magnetfältet avtar snabbt med 
avstånd från kabeln. Om kabeln grävs ner i sedimentet kommer magnetfältets styrka därmed att reduceras 
vid bottenytan. Elektromagnetiska fält kan påverka bottenlevande fiskar som spättor och ålyngel. I vart fall 
kan de varande störande och desorienterande för ålyngel under de långa färden från Saragassohavet genom 
kabelsystemen i Nordsjön och danska och svenska vatten. Sannolikt uttröttande och med ökad risk för att 
fångas av predatorer. Kablarna avger värme till havsbotten, som skapar nya zoner för invasiva arter. 
• Länsstyrelsen Hallands bevarandeplaner för Natura2000-områdena Stora och Lilla Middelgrund 
utesluter uppförande och drift av vindkraftverk i eller utanför området. Substratförhållanden förändras och 
strömförhållandena kan påverkas. Fiskar kan påverkas negativt av vibrationer som uppstår nära vindkraft-
verket. Uppvirvling av bottensediment kan störa primärproduktionen. Grumling, förorening av vattnet, 
utsläpp av olja och kemikalier från närliggande fartygsled kan innebära en risk för oljeutsläpp/läckage. 
Natura 2000-område har särskilt syfte att bevara arterna tordmule, sillgrissla och tumlare. Likaså skydd av 
de unika bubbelreven. De är sällsynta karbonatstrukturer, som bildas genom mikrobiell oxidering av 
kalklager flera hundra meter under bottenytan och bildar metangas och svavelväte, som bubblar upp ur 
botten. Bubbelreven har en sammanlagd yta om 15 ha. De bäst utvecklade bubbelreven har en rik flora och 
fauna samt förhöjda tätheter av fiskpopulationer jämfört med omkringliggande bottnar. En hög närvaro av 
ung torsk indikerar att området är viktigt för torskens utveckling. Utöver hög artrikedom av fisk, ryggrads-
lösa djur och alger finns det också ett stort antal ovanliga och hotade organismer (Naturvårdsverket 2006). 
Den pågående erosionen i djupare geologiska skikt kan eventuellt bidra till porositet och instabilitet som 
diskuterats i avsnittet om seismiska risker.
På utsjöbankarna finns höga värden för främst fågel och tumlare, viktiga lekområden för fisk och värdefulla 
bottenmiljöer. Naturvårdsverket har identifierat utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund som särskilt 
värdefulla (Naturvårdsverket, 2006). Förekomsten av lösliggande kalkalger (maerl) på Lilla Middelgrund är 
tillsammans med förekomsten av maerl på Fladen unik för Sverige.  
• Havsbaserad vindkraft uppfyller inte intentionerna i Agenda 2030.
I en demokratisk rättsstat måste folkhälsa, rätt till sund uppväxt och landets förutsättningar till hållbart lant- 
och skogsbruk och vattenförsörjning, prioriteras före desperata behov av energi. 
Den ovetenskapliga vindkraftsstrategin står i konflikt med Agenda 2030-målen. 
Mål 3.  Ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Detta är omöjligt när 
större delen av befolkningen belastas med ohälsosamma bullermattor och förlorar sin livsmiljö och 
privatekonomiska värden. Skadligt ljud penetrerar redan bostäder, sovrum, hjärnor och inre organ. 
Långstidseffekter på sjukvårdssektorn, ökad medicinförbrukning och arbetsfrånvaro måste utvärderas. Regeringens 
försök att permanenta förlegad ”praxis 40 dBA” i förslag till reviderat bullerregelverk, framstår som provokativ 
myndighetsutövning. 
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Strategin saknar redovisning av vetenskapliga fakta och riskanalys av destruktiva effekter på folkhälsa (sjukvårds-
system), uppväxtmiljö, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och den nationella skogsnäringen. I synnerhet de 
senaste alarmen om att turbulenseffekterna runt större havsbaserade anläggningar kan orsaka större klimatförändringar
än den fossilkraft som den avses ersätta.
Regeringen har inte heller uppfyllt kravet att till riksdagen rapportera de ökande indirekta klimateffekterna, som 
orsakas av verkens emission av infraljud, markvibrationer, turbulens och som genererar ökade utsläpp av CO2, metan 
och NO2, minskad återlagring av CO2, försämrad fotosyntes och symbios, utorkning och insektsskador i skogsbruket..
Samt behov av importerad fossilkraft när det inte blåser.
Regeringen har inte heller redovisat vindkraftens verkliga direkta och indirekta kostnader för medborgarna;

• Havsbaserad vindkraft motverkar de nationella miljökvalitetsmålen
Myndigheternas mörkläggning av vetenskapliga fakta avseende verkens emission av infraljud, markvibrationer, 
amplitudmodulerat ljud och turbulens motverkar förutsättningar att nå de nationella miljömålen för God bebyggd 
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, Rikt odlingslandskap, Rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, 
Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö. 
Agerandet leder i stället till Ohälsosam miljö, Förstärkt klimatpåverkan, Döda skogar, Tort odlingslandskap, Reducerat
växt- och djurliv, CO2 genererande våtmarker, Förfulade sjöar och vattendrag och Industrialiserad fjällmiljö. 
• Många medborgare drabbas av privatekonomiska förluster genom ”intrång och förlorad rådighet”,
sänkta fastighetsvärden. Utan skadestånd. Oförenligt med direktivet för mänskliga rättigheter.
• Alla medborgare drabbas av ovärderliga förluster av opåverkade och tysta landskap, 
naturupplevelser i vackra och tysta landskap, på vandrings- och cykelleder, vid rekreation, jakt, fiske, 
bad och sportliga aktiviteter. 

• Alternativ energi
Havsbaserad vindkraft efter hallandskusten är förbjuden enligt Kap 4 Miljöbalken och omöjlig med 
avseende på destruktiva hälsoeffekter, påverkan av det lokala klimatet, bärande ekosystem och biodiversitet 
över hela Nordsjö-Skagerack-Kattegatt-området och länets viktiga basnäringar inom lantbruk, skogsbruk, 
fiske och turism.
Vilka alternativ finns?
➢ Mycket talar för att mer uppmärksamhet måste riktas mot EU-rapporten Road to climate neutrality 2050, 

som konstaterar att kärnkraft är billigare och klimatvänligare än vindkraft.
https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf

Trenden mot ny kärnkraftteknik och SMR-reaktorer är redan tydlig: Vattenfall (samarbete med Estland), 
Uniper (begär 125 Mkr för utveckling av prototyp enligt Blykalla-modellen), Finland (egen utveckling med 
utgångspunkt från svensk modell), politisk tydlighet inom M-SD-KD-L plus tre halländska riksdags-
ledamöter, USA etc…Därtill forskning för att utvinna 95 % restenergin ur befintligt kärnkraftsavfall. 
Närliggande Ringhals kärnkraftverk ägs av Vattenfall AB (70,4 procent) och Unipers dotterbolag Sydkraft 
Nuclear Power AB (29,6 procent). Båda ägarbolagen har visat tydligt intresse för den nya SMR-tekniken. 
Kärnkraftverket har färdig infrastrukur. Vattenfall och Uniper borde kunna förenas i ett gemensamt 
utvecklingsprojekt. Detta skulle ge optimalt utnyttjande av det statliga anslaget. Projektet är också 
fördelaktigt för svensk industri på en kommande marknad. Prototyp planeras klar 2024 för testning vid 
Oskarshamns kärnkraftverk. Tekniken har passiv avstängningsteknik och kylmantel som klarar en 
härdsmälta.
SMR-raktorer kan placeras nära de tre största städerna och intill stora förbrukare och framställning av 
vätgas. Det medför stora nationalekonomiska vinster genom minskat behov av kraftledningar och 
energilager.
➢ Ny lovande teknik finns också för att skapa elektricitet ur varmvatten och kylvatten från industri och 

reaktorer. Det svenska företaget Glimeon har just fått pris som Sveriges smartaste industri.
https://www.nyteknik.se/energi/climeon-stottas-av-techgiganter-far-pris-som-sveriges-smartaste-
7009576?source=carma&utm_custom[cm]=302916361,33270&  =  

Företaget omvandlar lågtempererat varmvatten till grön el och har finansiell stöttning från internationella 
techgiganteri Bill Gates energifond. Utvärdering bör göras om tekniken är mogen och har potential för 
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elproduktion ur reaktorernas kylvatten. Denna utveckling skulle kunna göras vid Ringhals, med potential för 
industriell spinnoff. Energitillgången i kylvattnet är mycket stort.
➢ Vågkraft och ytnyttjande av undervattensteknik. Fler svenska projekt har nått kommersiell mognad.
Flytande bojar har längre utnyttjandegrad än vindkraft då vågrörelserna fortsätter längre tid. 
Denna teknik stör inte naturvärden eller genererar farliga hälsoeffekter. Teoretiskt kan det finnas energi i 
svallvågorna från de två omgivande fartygslederna.  
Undervattensteknik (Minesto) är beroende av hastigheten på de passerande strömmarma. Ingående saltvatten
under 15 meter från ytan. Utgående sötvatten ovanför. 
Området borde vara lämpligt för utveckling av denna teknik. Sparade pengar i kraftsystemen borde kunna 
finansiera denna utveckling, med industriell potential.
➢ Geotermisk energi. Tornquistska sprickzonen är en geologiska deformationszon som löper diagonalt
över Skåne.. Den består av porös s.k. Lundassandstent. Geotermisk värme finns på 3000 m, som varmvatten 
mellan 99-110 0C. Lunds kommun har utnyttjat denna energi i en geotermianläggning sedan 1984. Den har 
utvärderats efter 30 års drift. Anläggningen har varit lönsam och haft positiv effekt på miljön. Efterhand 
minskar dock produktionen. Målet är att utredningen ska kunna användas som ett underlag till utvärdering 
av andra alternativ. Bästa plats för nya anläggningar är Skåne och framförallt söder om Romeleåsen. 

Vindkraft är varken ”hållbar” eller ”klimatvänlig”.
Vindkraften bär inte sina kostnader.
Vindkraft drivs av certifikat, inte av miljöskäl. 
Vindkraft finansieras av billiga lån i EU:s strukturfonder
Vindkraft kan avsiktligt drivas med underskott genom låg internprissättning och användas som 
underskottsavdrag i moderbolagens slutredovisning.
Vindkraft prövas inte enligt WHO Guidelines for Environment Noise in Europe 2018
Vindkraft prövas inte enligt EUROBAT 2015
Vindkraft når inte Agenda 2030 kraven eller de nationella miljökvalitetsmålen 
Vindkraft medför trötthet, ohälsa och sjukdom.
Vindkraft belastar sjukvård och socialsystem
Vindkraft drabbar oskyldiga medborgares privatekonomi
Vindkraft raserar landskap och naturupplevelser
Vindkraft raserar ekossystem och biodiversitet
Vindkraftspark har halverat fågelbeståndet efter två års drift i Iriska sjön7
Vindkraft orsakar indirekta utsläpp av klimatgaser och minskat CO2-upptag
Vindkraft hämmar basnäringar inom lantbruk, skogsbruk, fiske och turism. 

Vi kan hävdar att havsbaserad vindkraftsindustri och i synnerhet Projekt Kattegatt Syd saknar legala och 
miljömässiga förutsättningar och kan få allvarliga effekter för befolkningens hälsa och livskvalite, vatten och
livsmedelstillgång, samt bärande ekosystem som utgör basen för regionens basala näringar inom lantbruk, 
skogsbruk, fiske och turism.
Projektet måste avbrytas och de ödesdigra konsekvenserna lyftas till en demokratisk process enligt §2 
Klimatlagen, ledd av en Parlamentarisk Kommission under medverkan av oberoende experter och allmänhet.

Ove Björklund 
God Livsmiljö Hylte 
vindkraft-hylte.info
Medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
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Appendix. 
Fördjupad information och fakta 
I. Kumulativa effekter i hela Nordsjö-Skagerack-Kattegatt-området, avseende  hälsa, sociala värden, 
klimat, ekosystem och viktiga basnäringar. ”To be or not to be”.
Detta projekt är för begränsat för att inleda exploateringen av Västerhaven utan tillräckliga kunskaper och 
vindkraftens kumulativa effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem och de livsviktiga basnäringarna inom lant-
och skogsbruk, fiske och turism. 
Sverige saknar en nationell strategi för såväl havsbaserad som landbaserad vindkraft. Vi kan då inte föregå 
en kumulativ bedömning av alla miljöaspekter ur ett övergripande pespektiv. Ett avgränsat projekt kan inte 
ges företräde utan prövning av framtida regional hållbarhetskriterier. 
Upplägget strider mot EU:s MKB-direktiv och ska betraktas som otillåten ”salami”-strategi. Än mer 
otillbörligt då det drivs av ett statligt företag. Detta har potential för prövning av EU-kommissionen.
HaV:s Förslag till havsplaner, som framlades till regeringen i december 2019, är endast vägledande och har 
redan gått för långt avseende ogrundad analys och tycks ha påverkats av trycket att vara ”politiskt korrekt”. 
Planen utgår från nuläget med ett redan överexploaterat hav med låg miljöstatus och ser de extrema 
industriella vindkraftsanläggningarna som en marginell extra belastning. Någon heltäckande riskanalys av 
vindkraftens alla destruktiva effekter över tid har inte utförts.
Miljöprövningen är inte heller förenlig med bärande delar av den svenska miljölagstiftningen och 
implementerade EU-direktiv;
- Kap 2, §2-9 Miljöbalken, avseende kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik.
- Kap 6, §2-3 Miljöbalken. Miljöbedömningar. (Implementerat EU-direktiv).
- § 2 Klimatlagen. Avseende kriteriet, som fastslår att ”Regeringen ska bedriva ett klimat-politiskt arbete 
som - vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden”.
Underlaget uppfyller inte intentionerna i lagstiftningen
och resulterar i en mörkläggning av fakta som i ett
värsta scenario kan rasera förutsättningarna för vår
framtida existens. 
Vindkraftens ”vara, eller inte vara” måste utgå från de
interregionala konsekvenserna från Europas ca 70.000
landbaserade verk och planerade ca 25.000
havsbaserade verk. 
De svenska havsplanerna måste ingå i en analys av
kumulativa effekter på den marina miljön i hela
Nordsjö-Skagerack-Kattegatt-området och
omgivande landområden avseende hälsa, sociala
värden, klimat, ekosystem och viktiga basnäringar.
Bilden visar de extrema planerna för dssa industri-
anläggningar, som har potential att förgöra Norra
Europas framtida existens. De räta sidorna antyder ytor som måste hållas öppna för fartygsleder. Andra ytor 
är redan upptagna av borrtorn för olje- och gasproduktion.
Exploateringen av dessa havsområden utgör ett definitivt hot de nordiska ekosystemen och havens viktiga 
resurser. Det finns andra vägar. 
EU-parlamentet har beställt en rapport om kärnkraft, som redovisats i Road to EU Climate Neutrality by 
2050. Spatial Requirements of Wind/Solar and Nuclear Energy and Their Respective Costs. 
https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf
Slutsatsen är tydlig (s 286): Denna studie fokuserade på två huvudkategorier av fossilfri förnybar 
kraftproduktionsteknik - särskilt vind/sol och kärnenergi. Den undersökte sannolikheten för framgång för 
EU:s klimatneutralitetsstrategi, de geografiska effekterna av den studerade tekniken och deras respektive 
kostnadseffekter. Vi fann att kärnkraftslösningen inte bara är lika klimateffektiv som den förnybara 
lösningen utan är mycket mindre utrymmeskrävande, betydligt billigare och har färre, mindre 
biverkningar.
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Svart på vitt att den europeiska och svenska energipolitiken är inne i en farlig återvändsgränd, som 
kan skövla stora hav- och landområden.
Som snarast måste avbrytas.
Rapporten motsäger S-MP-regeringens o C-/LRF:s ensidigt baserade
energistrategi och satsning på en enda osäker energiform, med vilse-
ledande och ologisk utgångspunkt, från att vindkraft klarar hela
omställningsprocessen för en närmast dubblerat energibehov >100
TWh (IT-serverhallar, elektrifiering av fordon/båtar/ flyg/verktyg,
batteri-produktion, energilager, CO2-rening av atmosfären,
vattenreningsanläggningar, transmissionsförluster och vätgas för stål
och annan produktion etc.). 
Wind Europe redovisade i november 2019 en rapport med målet 
450 GW år 2050 (Our energy, our future How offshore wind will
help Europe go carbon-neutral). Varav 212 GW (47 %) i Nordsjön
och utefter de danska, svenska och norska kusterna. Att jämföra med
dagens produktion om 12 GW. EU-kommissionen höjde 2020 målet
till 600 GW, vilket motsvarar 283 GW i Nordsjöområdet.

Grundläggande forskning (Keith-Miller) och tyska erfarenheter
antyder att de extrema EU-planerna kan orsaka allvarliga väder- och
klimatförändringar. Redan nu finns signaler som bådar ohälsa,
livsmedelsproblem och stagnation för hela unionen. Sverige kan då inte utgå från närmast grundlösa 
påståenden och ideologiska önsketänkanden, om att ”förnyelsebar” energi också är ”hållbar” och 
”klimatvänlig”. Detta kan leda till ödesdigra felbeslut som kan avspeglas i verkligheten redan inom några 
decennier och allvarligt belasta hälso- och socialsystemen och viktiga basnäringar. 
Flera primära miljöaspekter diskvalificerar de extrema planerna på storskalig havsbaserad vindkraft och 
generellt också för landbaserade industriella vindkraftsanläggningar:

2. Omvärldsperspektiv – orealistisk vindkraftstrategi utan vetenskaplig riskanalys 
Landets regering kan inte ensidigt basera en energistrategi som utgå från att en enda intermittent energiform 
ska klara hela omställningsprocessen för ett närmast fördubblad energibehov om 100 TWh lanbaserade 
anlägg-ningar för dataserverhallar, elektrifiering av fordon/båtar/flyg/verktyg, batteriproduktion, energilager,
CO2-rening av atmosfären, vattenreningsanläggningar, transmissionsförluster och vätgas för stål och annan 
produktion. Plus ytterligare odefinierad mängd havsbaserade industriområden.
Ena stunden hävdas att det är marknaden som ska välja det billigaste alternativet och i nästa stund lägger 
staten ut en närmast diktatliknande vindkraftstrategi och med krav att länsstyrelserna ska skaffa fram mark 
för 100 TWh, utan analys av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser enligt kriterierna i §2 Klimat-
lagen. Därtill baserat på ett direkt cyniskt och medicinskt oförsvarligt miniförslag om endast 800 m 
säkerhetszon mellan bostäder och vindkraftverk. 
Det innebär att svensk livsmiljö och natur är gratis för internationella investerare medan landets medborgare 
utsätts för hälsofarliga ljudnivåer och infraljud ända in i sovrum och inre organ. 
Vi har redan i början av 2021 sett krislägen vid 2,4 % vindkraftsandel, som krävde import av kolkraft (Polen,
Tyskland och Danmark) och kärnkraft (Ryssland, via Litauen). Situationen hade varit än värre om inte flera 
pappersbruk och industrier tvingats stoppa eller begränsa produktionen. Eller att Svenska Kraftnät tvingats 
starta det oljeeldade reservverket i Karlshamn. 
Industrisektorn (Gnosjökommissionen) har riktat kraftig avslöjande kritik mot den osäkra energipolitiken i 
Öppet brev till partiledarna. Som också visar att kärnkraftens lönsamhet påverkas av den svajiga 
prissättningen som uppstår genom vindkraftens ojämna produktion. Utfösäljning av billigt överskott och 
import av dyr kolkraft.  
Därtill orsakas många drabbade medborgare privatekonomiska förluster genom ”intrång och förlorad 
rådighet”, sänkta fastighetsvärden samt ovärderliga naturupplevelser i vackra och tysta landskap, på 
vandrings- och cykelleder, vid rekreation, jakt, fiske, bad och sportliga aktiviteter. 
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Skulle dessa kostnader och hot mot välfärden beräknas av politiskt oberoende experter skulle marknaden 
marknaden inte längre se vindkraften som den billigaste energiformen.
Flera politiska partier har nu hoppat av den förlamande energiöverenskommelsen och förordar skärpta 
regelverk och en säkrare energimix.  
Spridningen av industrianläggningarna i fjällvärld och glesbygd kräver stora kostnader för utbyggnad av 
vägar och kraftnät vilket genererar miljöskador och arealförluster inom skogsbruket. Den intermittenta 
driften kräver extrema kostnader för energilager. Dessa specifika kostnader ska också överföras på 
konsumenternas elräkningar. Likaså måste kostnader för en hållbar återställning av naturen och 
materialåtervinning läggas på notan. Idag ges vindkraft en särbehandling som inte uppfyller EU-direktivet 
för optimal resursåtervinning. Större delen av fundamenten tillåts övertäckas och kvarlämna betong och 80 
ton armeringsjärn. Hårdgjorda arbetsytor, tjocka bärlager, kablar och geoduk kvarlämnas för evig 
deponering. Kostnaderna för cirkulär återvinning av epoxiharts i rotorblad och maskinhus skjuts framåt pga 
av passiv myndighetsutövning. I många länder tillämpas deponering eller nedmalning till armering i betong. 
Epoxifibrerna är ett miljöproblem. Vid horisonten kan skönjas en total avveckling om fusionstekniken 
lyckas. Vi överlämnar då en skändad och sårad natur med irreversibla skador. 
Enbart den aviserade vätgasstrategin kräver trefaldig mängd elenergi för elektrolys, komprimering, lager och
transportsystem och får anses relativt ineffektiv. Det kan innebära ytterligare behov 10-30 TWh för 
vätgasproduktion. EU uppskattar att vätgas ska svara för 24 % av det totala energibehovet i Europa år 2050, 
utan att ha klarlagt de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna. 
De oftast ideologiskt baserade påståendena att vindkraft är billigare än andra energiformer är således 
ekonomiskt ogrundade och snedvrider debatten. Vindkraft bär långt ifrån alla indirekta kostnader. 
Vi måste därför vara realister och utvärdera samtliga energialternativ för att få en optimal och trygg mix utan
att ödelägga hälsa, livsmedelsproduktion och ekonomi.

2. Radioaktivt avfall. Globala effekter. 
Med reservation för källa, kan konstateras att svenska kärnkraftverk avger ca 8 000 ton radioaktivt avfall 
under 40 års drift. Om dessa skall ersättas av vindkraft kan brytningen av magnetiska jordartsmetaller till 
verkens permanentmagneter(neodym, dysprosium) medföra att ca 16 000 ton radioaktivt avfall måste 
deponeras som slam andra länder. Vindkraften har redan här passerat det otillåtnas gränser. Staten har hittills 
varit ointresserad av prövning enligt miljöbalken för att inte belasta vindkraftens driftkostnader. Om 
utvinning av dessa material skulle återföras till Sverige och drivas enligt svenska miljökrav och arbetsrätt, 
skulle kostnaderna bli mycket högre och sannolikt göra vindkraft ekonomiskt ointressant. Svenska tänkbara 
gruvprojekt är förenade med risker för evig kontaminering av stora natur och vattenområden, t.ex. Stora Kärr
vid Vättern.

3. Lokala klimatstörningar. Högre medeltemperatur, ökad emission av CO2 och minskat CO2-upptag.
Landbaserade anläggningar orsakar lokal temperaturhöjning med 0,5-3,5 0C under sommarnätter, när 
turbulens bakom verken återför varmare luft mot marken. Det hindrar dagg-bildning och ökar 
avdunstningen. Kraftiga egensvängningar i de höga tornen överförs till horisontella vibrationer i marknivå, 
alternativt djupgående vibrationer som repelleras mot marknivån. Markvibrationerna komprimerar 
torvskikten i våtmarker och pressar ut surt lakvatten, varvid torven syresätts och ombildas till CO2, metan 
och NO2. Vibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar porositet och syre-kolbalans och 
stör mikroorganismernas symbios med trädens rötter (Utbyte av kol mot näringsämnen och vatten). Studier 
visar att skogarnas tillväxt i kallt klimat minskar med 10 %. Rapporter från svenska forskningsstationer i 
Norrland talar redan om bruttoutsläpp av CO2. Svampar som gynnas av högre temperatur tros ligga bakom 
de ökade utsläppen. Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Motsvarande 
den årliga tillväxten i svensk skog. Kinesisk statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora industriella 
vindkrafts-anläggningar. Vindkraftens indirekta klimateffekter är mörklagda och kan vara trefaldigt högre (~ 
45 g CO2/kWh) än officiellt angivna värden. 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. F  orskare har uppmanat regeringar över hela världen att ta denna   
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fråga på allvar.   "Annars kan denna utveckling leda till en oväntad katastrof”   (Källa. Dagmar Jestrzemski, 
Tyskland). 
Ett svenskt statligt företag kan då inte vara drivande i denna destruktiva riktning.

4. Globala-regionala klimatstörningar.   Havsbaserad vindkraft kondenserar fuktig havsluft så att den faller   
som regn i havet. Minst 30 % lägre nederbörd (Christina Archer). Risker för torka, vattenbrist, 
livsmedelsbrist och skogsdöd. Tyska forskare har bekräftat teorierna. Landet upplevde 2020 det tredje 
torråret i rad. Torka och insektsskador har slagit ut 30 % av landets skogar. Sverige blir inget undantag. SLU 
har just förklarat att barkborreangreppen samman-hänger med torkan 2018. Svensk handel meddelar att 
stigande köttpriser orsakats av foderbristen och den stora nödslakten 2018. Grundläggande forskning visar 
att vindkraftverk förändrar atmosfäriska strömmar även på stora höjder och påverkar klimateffekterna 
(Keith-Miller, Harvard). Forskarna tog också upp tidsfaktorns betydelse. Temperaturökningen från 
vindenergin inträffar omedelbart medan fördelarna med minskade klimatutsläpp endast ökar långsamt: "Om 
perspektivet är de kommande tio åren, kommer vindkraftens klimatpåverkan i många avseenden vara
större än konsumtionen av kol eller gas. Det motsatta är bara sant på lång sikt”.
Eftersom temperaturökningen är momentan medan åtgärder för reducering av CO2-emission först får full 
effekt mot slutet av århundradet. 

5. Minskad nederbörd, torka och livsmedelsbrist. 
Det är väl känt att västerlandet levnadsstil redan överexploaterat planetens ekosystem och resurser och att 
det skulle krävas 3-4 nya planeter för att klara framtiden och fördela tillgångarna mer rättvist. Detta gäller 
också vårt eget land, som trots stora arealer och gles befolkning inte förmår uppnå acceptabel 
självförsörjningsgrad. 
Varningarna för en snabb omställningseffekt i negativ riktning mot minskad nederbörd i hela Europa kan 
medföra svårigheter att importera livsmedel. Torkan 2018 resulterade i 30-40 % mindre skördar och nödslakt
av 30 % av boskapen. Många jordbruksföretag slogs ut och de flesta förbrukade sin ekonomiska buffert. 
Köttproduktionen har ännu inte uppnått den tidigare nivån. 
Sverige kommer i stället att behöva vidta ytterligare elenergikrävande åtgärder för att klara konstbevattning 
av känsliga  grödor och torra jordar i ett varmare klimat. Likaså för att tillgodose behov av dricksvatten och 
övrig vattenförbruking inom hushåll, industrier och den offentliga sektorn. En ond spiral orsakad av en 
kumulativt destruktiv energiform.
Effekterna av de industriella vindkraftsanläggningarna som planeras utanför den halländska kusten och EU:s
förslag om fem-faldig utbyggnad av vindkraft, kan få fatala följder för framtida generationer i länet. 
Planerna på 15-20.000 havsbaserade verk i Nordsjön, 4.000 verk runt de danska kusterna samt den svenska 
exploateringen av hallandskusten kan i ett värsta scenario få självutplånande effekt på basen för kommande 
generationers existens. De nationella färdplanerna för ett fossilfritt Sverige och minskade utsläpp av 
klimatgaser (CO2, metan, NO2) blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast år 2045 uppnå 
nettoutsläpp av växthusgaser blir orealistiskt.
Den tyska journalisten Dagmar Jestrzemski har följt upp denna forskning ur tyskt perspektiv, i artikeln 
Windkraft: Wenn ”Klimaschutz“ zum Klimakiller wird (2020-01-27). Den tyska investerarportalen 
“goldseiten.de” informerade investerare om vindkraftens bevisade uttorkningseffekt, genom att sprida en 
artikel från "Confidential News for Politics and the Economy". 
För vetenskapsportalen "scinexx.de" hade tyska forskare beräknat att de 1.300 havsbaserade vindkraftverken
och 29.200 landbaserade verken i Tyskland (2018), redan hade orsakat en ytterligare temperaturökning på 
0,27 0C, under de senaste fem åren. Beräkningarna är baserade på den kanadensiske forskaren David W. 
Keiths nya studie. Därmed riktades blickarna mot vindkraftverken, som en av orsakerna till den långa torkan
2018/19. Tyskland upplevde 2020 tredje torråret i rad, med vattenransonering och låga grundvattennivåer. 30
% av skogarna är döda p.g.a. torka och insektsskador.
Googlar man på ”Tyskland skog” nås man av följande rubriker;

• Tyskland dras med svår torka – på väg mot en tredje mycket ... 2020-04.27. 
• Värmen och torkan skadar skog i Tyskland – P1-morgon. 2019-08-22.
• Tysk torka förstörde fjärdedel av höstveteskörden. Land. 2019-05-15.
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• Extrem torka har slagit ut över 1000 kvadratkilometer. 2019-08-17. 
• Kris för tyska skogar: ”gult kort till mänskligheten”. Natursidan.se.

6.  Trötthet, ohälsa och sjukdom.
Felaktiga gränsvärden, beräknings- och mätmodeller mörklägger vindkraftverkens emission att 
infraljud, lågfrekvent buller, amplitudmodifierat ljud, markvibrationer och turbulens. 
Hörbara ljud (lågfrekvent buller, amplitudmodifierat ljud) och ohörbart infraljud (pulserande luftvågor < 20 
Hz) kan nå den halländska kusten och högre liggande områden i inlandet, på flera sätt:
• kraftiga vindar på hög höjd, som böjer ned luftvågorna så att de följer atmosfäriska skikt över 90 km, mot
kusten och långt in i inlandet. Övergång från sfärisk till cylindrisk ljudutbredning, vilket innebär halverad 
ljuddämpning 3 dBA/dubblerat avstånd mot normalt 6 dBA. Extremt förstärkande effekt fås vid påverkan av
Low Level Jets Wind, som kan förekomma ned till 200 m över havsytan.
• nedåtriktade ljudvågor reflekteras över vattnet och träffar bostäder i kustområdet (Cylindrisk 
ljudutbredning).
• uppåtriktade infraljud studsar mot atmosfäriska luftlager på 2-20 km och återförs mot marken i 
kustlandskapet och inlandet.
• amplitudmodifierat ljud (AM), är kortare sekvenser med högre ljudnivåer (5-10 min, 45 dBA, <500 Hz) 
som bildas i de kaotiska turbulensvirvlarna många km från verken. Ny ljudkälla som förflyttas från verken. 
Hörbart 3,5 km från landbaserade verk och sannolikt det dubbla över vatten. Störande för det rörliga 
friluftslivet som fiske och segling.
De olika utbredningssätten får en ackumulerande effekt när de når land. I minst på bostäder i starka 
sluttningar. 
Förstärkande effekter uppstår när verkens ljudvågor interagerar internt inom anläggningarna och externt med
närliggande anläggningar. Det handlar om 5-10 dB eller flerdubbel utbredning.
Förstärkande effekt fås också från den nya fartygsleden öster om anläggningen.

6.1. Lågfrekvent buller och amplitudmodifierat ljud
Hörbara ljudstörningar från pulserande lågfrekvent ljud kan inte uteslutas i de närmaste kustområdena i 
Falkenbergs kommun (Glommen 11 km). 
I synnerhet kvällar och nätter när vinden mojnar och maskerande bakgrundsljud avtar. Sömnstörningar är 
kända och får indirekta effekter på folkhälsa, sjukvårds- och socialsystem, medicinförbrukning, 
arbetsfrånvaro, olycksfrekvens, uppväxtmiljö och utveckling av organ och sinnen, talförmåga och 
studieresultat.  
Svenska staten följer inte WHO:s Guidelines for Environmental Noise in Europe 2018.
Svensk “praxis 40 dBA” strider mot WHO:s regelverk, som konstaterar att dBA är olämpligt vid beräkning 
av vindkraftsbuller, då det inte korrekt redovisar lågfrekvent buller. Än mindre de ohörbara pulserande 
luftvågorna <20 Hz (infraljud). WHO föreslår också ett lägre temporärt gränsvärde (38,3 dBA), då värden 
över denna nivå innebär “adverse health effects”. I avvaktan på att ny beräkningsmodell utvecklats i 
samverkan med sjukvårdssektorn. Nuvarande beräkningsmodell NORD2000 är en förlegad modell som 
utvecklats för markbunden fordonstrafik. Modellen underskattar hörbart lågfrekvent buller med 8-10 dBA 
och filtrerar bort allt tungt infraljud. Det innebär att alla svenska miljötillstånd är missvisande och bör 
omprövas och att pågående miljöprövningsprocesser omgående ska stoppas av länsstyrelsernas 
miljöprövningsdelegationer. 
Dessa fakta är väl kända av Naturvårdsverket, som in absurdum 2020, lagt nytt förslag till permanentning av 
förlegad “praxis 40 dBA”. Denna cynism går utanför svensk lagstiftning, EU-direktiv och Agenda 2030 och 
leder till okontrollerade medicinskt kliniska experiment. Som inte enbart rör den marginaliserade 
landsbygds-befolkningen utan nu också drabbar stora medborgargrupper långt in i länets cenralorter.

6.2. Infraljud från havsbaserade industrianläggningar
Förekomst av infraljud mörkläggs vid beräkning och mätning av vindkraftsbuller. 
Mätinstrumenten har filter som utesluter stor del av de uppmätta lågfrekventa ljuden och allt infraljud (<20 
Hz). 
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Instrumenten återger inte heller de höga maxvärden som kännetecknar maskinella kraftigt pulserande 
infraljud I motsats till naturligt sinusformade infraljud. Vindkraftverkens pulser är extremt tunga (<1 Hz) och
kraftiga ekon uppstår varje gång rotorbladen passerar tornet. Dessa snabba max-pulser varar i 5-10 
millisekunder och redovisas inte eftersom mätningarna presenteras som medelvärden över 125 millisekunder
(frekvensband). Här kapas 5-7 dB. Dessa sekvenser sammanställs sedan till ytterligare medelvärden i längre 
intervall (10 min). Den kritiserade dBA-filtreringen tar slutligen bort alla lågfrekventa max-värden. 
Denna teknokratiska bluff är helt oacceptabel då människan uppfattar ljudimpulser < 2 millisekunder. 
Den vetenskapligt logiska slutsatsen är känd: Det är mängden störningstillfällen och den snabba 
förändringen i ljudtrycket som stimulerar det vestibulära systemet, inte den totala energinivån. Det handlar 
inte om den genomsnittliga energin utan istället om kortvariga hörbara toppvärden som permanent 
överstiger satta gränsvärden (medelvärden), vilket orsakar sömnstörningar, trötthet och sämre 
immunförsvar vid långtidsexponering.
 En dubblerad avståndsserie är: 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096-8192-16384-32768 
meter. Om man utgår från mätningarna vid Horns klint som gjordes vid 100 m (90-120 dB + 7 för 
tillplattade maxljud) erhålls 

9 dubbleringar eller reducering med 27 dB. Värden >70 dB skulle kan då nå land.
 Redovisning av ofiltrerade mätvärden i dBZ visar höga ljudnivåer < 200 Hz.
 Van den berg visade ljudtrycksnivå nära 90 dB SPL vid 1 Hz. Innebär lång ljudutbredning.
 Sugimoto et al. visade ljudtryck nära 100 dB SPL vid 2 Hz. Innebär lång ljudutbredning.
 Salt et al, drar slutsatsen att infraljud kan påverka hörsel- och vestibulära system genom andra 
mekanismer än vad som gäller för hörbart ljud.
 Zhou et al. (2012) fann att vinden är starkare på natten än under dagtid (ca 50 %) och två gånger starkare
på sommaren än på vintern. Innebär stora skillnader mot beräknade värden och större störningar då 
bakgrundsljudet är lägre på natten.
Havsbaserade industrianläggningar genererar också kraftiga markvibrationer på tre sätt     
• vågrätt från fundamenten. Mätbart på 20-80 km.
• reflekterade vågor från djupare geologiska skikt.
• när infraljud tränger ner i marken och dämpas.

Interagerande effekter mellan infraljud och markvibrationer från verkens fundament, kan skapa 
resonans och höjning av bullernivån med 2 dBA inomhus. 

Havsbaserade industrianläggningar avger kraftiga i  nfraljud över mycket långa avstånd      
A. On infrasound generated by wind farms and its propagation in low-altitude tropospheric 
waveguide. Marcillo – Arrowsmith – Blom – Jones. 2015.

Omar Marcillo, et al uppmätte infraljud från en vindkraftspark på 90 km 
från en industriell anläggning med 60 st 1,5 MW-verk. (USA, 2014). 
Ljudtoppar vid 0,9 Hz (rotorbladens tornpassage) och dess av övertoner 
karaktäriserade spektrumet för infraljud. Vindparkens ljud, utbredning och 
registrering på långa avstånd är relaterat till de atmosfäriska gränsskiktens 
egenskaper. Först under stabila förhållanden, när vindar är mycket skiktade
ökas produktionen av tungt ljud (mestadels på kvällen). 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.
Den översta bilden a) visar olika utbredningsmönster under morgon 
respektive eftermiddag. AM = Före lunchtid. PM = Eftermiddag. Stor 
skillnad! De heldragna linjerna i ruta a) visar kl. 5.00 på morgonen, när  

förutsättningar för ljudutbredning är goda. Rutorna (d-e) visar att de ohörbara luftpulserna utbreder sig 
mycket långt under dessa förhållanden i den förhärskande vindrikt-ningen. 
B.  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)

13



Studien visar hur infraljud utbreder sig i vågor över 30 km med energipulser (gula cirklar). Visar tydligt 
utbredningen i vindriktningen och hur den utbreder sig i vågor. 

De vetenskapliga rapporterna visar att infraljud från havsbaserade anläggningar med många samverkande 
vindkraftverk kan nå hallandskusten och långt in över land, vid de flesta väderförhållanden. Dessutom 
förstärks ljudvågorna när ljudet senare kan samverka med andra anläggningar och den redan beslutade 
parken Skottarevet endast 7 km från Falkenberg. Interaktion kan också uppstå med de större landbaserade 
anläggningarna I kommunen.
Resonanseffekter kan orsaka stående vågor i bostäder som ytterligare höjer ljudnivån inomhus. 
Infraljud kan således utbredas långt bortom de avstånd på 20-33 km, som gäller vid Hallandskusten. 
Samverkan kan
också uppstå med de danska anläggningarna vid Anholt och de planerade nya planerna.
Sammanhängande infraljudområden runt vindkraftverk har snabbt bildats i Finland under 2016-2017

Mätningar som gjordes i Finland 2017, visar att infraljud från 
vindkraftverk utbreder sig över 15–20 km, under nästan alla 
förhållanden. Vissa väder-förhållanden bidrar till ännu längre 
utbredning av infraljud.  Utbredningen av infraljud från vindkraftverk
ökade snabbt under 2016-2017, när den genomsnittliga effekten 
ökades till 3,5 MW/verk.
Pilotstudie om sjukdomssymptom som uppkommit efter att 
uppförande av vindkraftsanläggningar, genomfördes av Finlands 
förening för miljöhälsa (SYTe) under våren 2016. Resultaten visade 
att uppkomna symtom och besvär först avtog vid 15–20 km från 
vindkraftverken. Uppgifterna insamlades 0,5–1,5 år efter uppförandet
av vindkraftverk i Satakunta och norra Österbotten i Finland (2016). 
Den installerade kapaciteten var då nästan 1500 MW i Finland. 
Statlig studie har senare sökt vederlägga dessa resultat.
Figur 1 beskriver utbredningen av infraljud från vindkraftverk, juli 
2016 och figur 2 läget december 2017.

Stora områden mellan vindparker, som tidigare varit fria från infraljud, har på kort tid täckts av industriellt 
infraljud. 
Begreppet ”vindkraftsflyktingar” är etablerat för känsliga personer som har tvingats flytta från sina bostäder. 
Sannolikt kommer etableringen av 1100 verk i Markbygden-området, endast 8 km  utanför Piteå, att medföra
förhöjda nivåer på båda sidor om Kvarken.

Den massiva belastningen kommer att orsaka ohälsa och sjukdomar hos den halländska befolkningen vid 
långtidsbelastning. Punkt 6.
Det är helt oacceptabelt att ett statligt energibolag agerar utanför lagstiftningen och är pådrivande för en 
massiv ohälsosam belastning av den fasta befolkningen Hallands län. 
Vattenfall saknar mandat för att genomdriva okontrollerade medicinska experiment.
Det är oförenligt med svensk miljölagstiftning och gällande EU-lagstiftning.
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Dessa fakta måste tas på allvar och vara det mest avgörande skälet för att stoppa alla planer på havsbaserad 
vindkraft utmed hallandskusten.

7.  Ohälsa och sjukdomar vid långtidsbelastning
Alltfler rapporter visar allvarliga medicinska symptom vid långtidsexponering av infraljud, lågfrekvent 
buller, amplitudmodifierat ljud och markvibrationer. 
De hörbara effekterna är kända och väl dokumenterade i WHO:s Guidelines for Environmental Noise in 
Europe 2018. Tre svenska experter; Nilsson, Ericsson och Pershagen, svarade för den medicinska bilagan, 
som i första hand beskrev hälsoproblem vid sömnstörningar från hörbart ljud. 
Vetenskapliga bevis finns nu på att beslutsunderlagen varit baserade på felaktiga beräknings- och 
mätmodeller, medelvärdestillämpning, dBA-filtrering som exkluderar lågfrekvent ljud, samt negligering 
effekter i områden med lågt bakgrundsljud och kallt nodiskt klimat, m.m. Studier visar att 
amplitudmodulerat ljud kan nå 4 ggr längre än beräknade säkerhetsavstånd och som är besvärande för barn 
och ungdom, äldre (50 +) och personer med hörtröskel som ligger under normalvärdet (50 %). 2 % av 
befolkningen har en hörtröskel som uppfattar ljud 12 dBA under normalvärdet.
Stor konsensus råder om att: Det är mängden och den snabba förändringen i ljudtrycket som stimulerar det 
vestibulära systemet, inte den totala energinivån. Det handlar inte om den genomsnittliga energin utan 
istället om kortvariga, intensiva toppvärden. 
WHO har redan 2018, rekommenderat stopp för fortsatt tillämpning av den teknikaliska bluffen dBA och 
kräver framtagning av nya beräknings- och mätmodeller samt gränsvärden i samverkan med sjukvårdssektorn.
Dessa modeller måste också omfatta infraljud, amplitudmodifierat ljud och markvibrationer, samt lokal 
topografi och meterologiska förutsättningar. 
Beträffande infraljud finns nu starkt oroande laboratoriestudier, som visar att lågfrekvent ljud och infraenergi
har medicinska, patologiska och psykologiska effekter vid långtidsexponering.
 Tyska specialistläkare, Ärzte für Immissionsschutz, sätter 60 dBZ som hälsosamt gränsvärde eller 10
km från ett enda landbaserat verk. Dessa nivåer är fullt realistiska för boende i det halländska 
kustområdet och dess inland. De allt högre verken når kraftigare vindar, som genererar kraftiga pulserande 
luftvågor vid 1-3 Hz. Ljudutbredningen förlängs 2-3 ggr i den förhärskande västliga vindriktningen.
 Amerikansk samkörning av databaser för dödsorsaker, väderdata och vindkraftsetablering i 800 counties 
över tio år, visade ett signifikant samband och trefaldig ökning av antalet självmord över 10-25 km (Eric 
Zou). I synnerhet för äldre män i förhärskande vindriktning.
 Kasprzak. Minskad hjärnaktivitet och andningsfrekvens. 
 Vahl et al. Försämrad hjärtmuskelkapacitet med 20 %. ”Ljudet slår som en hammare på hjärtat”.
 Münzel et al. Samband med oxidativ stress-inducerad skada i blodkärlen och inflammatoriska celler.
 Zou. Signifikanta samband mellan vindkraftsutbyggnad och självmordsstatistik i USA. Upp till 25 km. 
 Ärzte für Immissionsschutz. Gränsvärde för ohälsa >60 dBZ eller 10 km avstånd för ett enda verk. 
 Öppet brev med varning till den tyska regeringen om riskerna. 
 Kaula. Uppföljande studie. Varning  ” en trött, irriterad och sjuk befolkning”.
 Arbetsmiljö. (Japan och Iran). Underhållspersonal vid vindkraftsparker har sämre hälsostatus.
 Lindblad. Professor Emeritus, KTH. Presentation med varningar.
 Portugisisk rapport. Infraljud inducerar koronar perivaskulär fibros. Risk för inflammatorisk mekanism. 
 Tysk rapport. fMRI-röntgen. Förändrad aktivitet i vitala hjärncentra vid långvarig exponering av infraljud

Magnetoencefalografiteknik (MEG) visade stor individuell differens (12 Hz). Patologisk långtidsverkan?
 Koch. EU-stödd rapport. Hjärnaktivitet till 8 Hz, exklusivt i hjärnbarken. Mini betasignaler vid 20 Hz.
 Polska veterinärstudie. Negativ viktökning för svin (10 kg) och gäss. Ändrade blodvärden.
 UK. Viltstudie grävlingar. Individer vid 1 km från vkv har 2,6 ggr högre kortisolvärde än vid 10 km.
 Alves-Pereira, et al. Förtjockad hjärtsäck, lungvävnad och blodkärl, hjärnförändringar som hos äldre.
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf

Normal pericarda (hjärtsäck) till vänster. Förtjockad vävnad  
till höger.
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Normal lungvävnad (alveol) på vänstrabilden. Förtjockad 
lungvävnad till höger.

De tyska röntgenstudierna antyder att uppfattningsmekanismerna kan förändras vid 20 Hz och att infraljud 
inducerar en kontinuerlig omedveten hörselprocess i hjärnan. 
Magnetfältsvärden förändras med minskande frekvenser och är tydligt individuella, vilket kan vara tecken på
stora individuella skillnader i upplevelsen av infraljud. Detta stärker rapporterna om en specifik upplevelse/
/känseltröskel som upplevs ca 30 dB under hörströskeln (Kelley, Salt-Hullar, Cooper, Thorne och Persinger).
En annan slutsats är att de infraljudinducerade förändringarna av hjärnaktiviteten, endast berörde tre delar av
hjärnan som är involverade i känslomässig, autonom kontroll och respons; högra hjärnbarken (rSTG), främre
cingulate cortex (ACC) och höger amygdala (rAmyg). Detta kan stärka hypoteser om depessiva effekter. 
Som också observeras vid långtidsbelastning av naturliga infraljudkällor, som Fön-vindar i Alperna, Mistral-
vindar i Frankrike och Scirocco-vinden i Nordafrika.
Rapporter om sjunkande dos-nivåer vid långtidsexponering talar för ohälsosamma effekter inom två år. 
Infraljudpåverkan har en specifik WHO-sjukdomsdiagnos ICD-10-CM T75.23XD. T75.23R42.
Kinesiska studier redovisar fokuserad laboratorieforskning på infraljud och medicinska och patologiska 
effekter på hjärnan och kroppsfunktioner. Resultaten visar inflammatoriska processer redan vid 
korttidsstudier. De arbetar också med forskning på behandlingsmetoder för att mildra sjukdomsdiagnosen.  
Indiska forskare har till och med framlagt hypotes om att befolkningar som bor över de globala seismiska 
sprick- och jordbävningszonerna, påverkas av de ständiga infraljudvågor som utvecklas av den flytande 
magman, och att det kan finnas samband med sämre hälso- och ekonomiska status i dessa områden. 
(Environmental Infrasound Pollution and Its Effects on Human Populations. Gopalaswami, 2017). 

Vetenskapliga fakta visar att fortsatt vindkraftsexploatering inte ska bedrivas innan riksdag och 
regering tillsatt en Parlamentarisk Kommission enligt Klimatlagen §2, för vetenskaplig utvärdering 
av vindkraft-verkens destruktiva effekter  på folkhälsan, landets sjukvårdssystem och 
medicinförbrukning. 
Detta gäller också stora interagerande havsbaserade industrianläggningar som kan påverka och få 
långsiktiga hälsoeffekter på samtliga halländska medborgare och fritidsboende.
Den halländska befolkningen ska inte tvingas utsättas för godtyckliga och okontrollerade medicinska 
experiment. Regeringen och dess myndigheter har inte mandat att ensidigt presentera ”strategier”, 
som inte framtagits enligt gäöande lagstiftning.

7.  Rubbade ekosystem och biologisk mångfald
7.1. Utslagning av fladdermöss. Insektsskador och ekologisk katastrof.
Den tyske forskaren Christian Voigt varnade redan 2014 för en ekologisk katastrof, då han konstaterade att 
de tyska vindkraftverken dödade ca 300.000 fladdermöss per år. Motsvarande siffra i UK är ca 80.000.
I båda fallen berörs de fyra migrerande högriskarter som vistas i Sverige under flyttningar och vistelser i 
Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det totala europeiska dödstalet kan då vara ännu högre, kanske 
600.000 dödade/år. 
I Halland dödas ca 7 fladdermöss per år och vindkraftverk under kritisk födosökstid och vandringar till och 
från Europa under höst och vår (Studie Bökås. Bilaga). Detta dödstal är redan för högt och ökar dramatiskt 
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vid de fortsatta flyttningarna till och från kontingenten och de brittiska öarna och passage av de redan 
befintliga vindkraftverken. Eftersök av dödade djur är omöjligt då kropparna försvinner i vattnet. Dödstalen 
är sannolikt mycket större vid havsbaserade verk, då de uppfattas som viloplatser. Flykten sker 
huvudsakligen under  den mörka delen av dygnet och rotorbladen har en hastighet på 300 km/tim. Även om 
de undgår att träffas av rotorbladen dödas de när lungorna imploderar i det kraftiga undertrycket bakom 
bladen. Fladdermöss följer också insektssvärmar som förs av vindarna långt över haven till och från Europa. 
Effekterna av den s.k. ”vitnos-sjukan” i USA visade att utslagningen av stora mängder fladdermöss 
medförde extrema skörde-förluster, skogsskador och till och med spridning av sjukdomar. 
Sverige har fördröjt beslut om nationellt regelverk för skydd av fladdermöss, till fördel för 
vindkraftsbolagens ekonomi. De svenska skyddsåtgärderna är cyniskt undermåliga och har endast förlängt 
lidandet och utslag-ningen av skyddade arter. I strid med de globala förbudet mot ”avsiktligt dödande” mot 
en enda individ. EU kräver att regelverk ska redovisas senast 2024, sex år för sent. Ett seriöst menat 
regelverk enligt UN och EUROBAT 2015 kräver radikalt förändrade regler, längre driftstopp under flytt- och
födosökstid, vid högre vindhastigheter och lägre nattemperaturer, vilket kan motsvara en >10 %-ig 
försämring av el-produktionen under ca 6 månader. Sverige har dessutom delansvar med de nordeuropeiska 
EU-staterna för de migrerande högriskarterna som övervintrar i mellaneuropa. Men detta kommer ändå inte 
få effekt, mot den 12-faldiga ökningen av havsbaserad vindkraft i Nordsjö-området som kommer att fyllas 
med vindkraftsanläggningar.  
Svenska staten kan inte längre blunda för de ekologiska effekterna. Regeringen har inga mandat att slå ut 
livsviktiga globalt fridlysta arter. Detta måste prövas avseende UN:s legalitetskrav avseende ”avsiktligt 
dödande”. Någon större medveten utrotning av utrotningshotade arter med existensiell betydelse för 
mänskligheten kan inte finnas. Den statliga dikterande vindkraftsstrategin måste avbrytas omedelbart eller 
prövas i internationell domstol. Det politiska systemet måste omgående inleda en demokratisk process enligt 
Klimat-lagen §2 och motsvarande EU:direktiv.     
7.2. Utslagning av fåglar. Insektsskador och ekologisk katastrof.
Stora mängder fåglar dödas av landbaserade och havsbaserade vindkraftverk. 
Extra stark decimering sker av migrerande arter, som dels 
➢ hotas av ständigt minskade habitat i de nordiska länderna. Studier visar att fåglar successivt söker sig 

från vindkraftverk. Orrar och tjädrar kolliderar med tornen under flygning i mörker till och från 
lekplatserna. Sambandet mellan reviren och de gemensamma lekplatserna bryts och markerna överges. 
Ripor har höga dödstal vid kollisioner med vindkraftverk.

➢ dödas vid födosök och flygträning intill de svenska industrianläggningarna. Termiksökande rovfågelarter 
drabbas extra hårt då vindkraftverken placeras på landskapets högsta områden. Säkerhets avstånden 
mellan bo och vindkraftverk är teoretisk cirkulär, medan GPS-studier visar att fåglarna väljer födosök 
efter tillgång på föda på långa avstånd. 

➢ dödas under vår- och höstflygningarna vid passage genom de stora barriärer av vindkraftverk som 
uppförts på höjder och vid kända flyttleder i ådalarna mot kusterna. 

➢ dödas sedan när de följer kusterna mot de ”flaskhalsar”, varifrån de lämnar landet för färd över haven. 
Där de åter möter risker vid de havsbaserade anläggningarna. Fågeldödligheten till havs kan inte studeras
på samma sätt som vid landbaserade anläggningar - genom sökning efter slaktkroppar på marken. Havet 
är en extremt hård miljö och fåglar och fladdermöss som dödas av vindkraftverk kommer att bli fiskmat 
och följa med strömmarna och sjunka. 

Umeå universitet har så sent som oktober 2020 bekräftat att de tidigare identifierade nio flaskhalsarna för nio
hotade arter (rovfåglar, vit stork och trana) även nyttjas av övriga rovfåglar. En tionde flaskhals över 
Kattegatt har också identifierats i det aktuella projektområdet via Anholt till hallandskusten. Under arbetets 
gång har framkommit att alla arter rovfåglar, utom tornfalken, är rödlistade ur ett fennoskandiskt perspektiv. 
Koncentrationen av fåglar inom flyttstråken över Anholt och utefter hallandskusten syns tydligt i 
nedanstående bilder.
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Vattenfalls projekt ligger i direkt flyttstråk via Anholt för samtliga rödlistade rovfågelarter. Likaså i viktiga  
övervintringsområden för hårt decimerade havsfågelarter, som har skydd av art- och habitatdirektivet i 
områdets Natura 2000-områden. De kumulerade effekterna för samtliga fyra planerade projekt kan bli än 
mer katastrofala. 
Industrianläggningarna ligger tätt inklämda mellan unika naturskyddsområden och får därmed allvarliga 
barriäreffekter då de segmenterar och utgör hinder för de naturliga förflyttningarna i området. Ännu 
allvarligare är den nya avgränsning som sker genom den förändring av fartygslederna, som passerar på båda 
sidor om naturskyddsområdena. Från och med juli 2020 flyttades en stor del av trafiken till den östra sidan, 
vilket stänger inne skyddsområdena och ökar ljudnivån under vattenytan. Trafiken kommer att störa 
fågellivet med buller, ljudsignaler och tunga svallvågor vilket minskar ytan för födosök. Olycksriskerna ökar
när fågelflockarna måste fly in mot vindkraftverken och då riskerar kollidera med dem. Särskilt när verken 
skymms i dimma och regnväder.
De kumulativa effekterna blir definitiva för de arter som passerar området och övervintrar bland de enorma 
industrianläggningarna i Nordsjön.  
Havsplanen anger användning natur för ett stort område i Södra Kattegatt, som omfattas av Natura 2000 
inlusive det nyligen bildade Nordvästra Skånes havsområde vid Kullen. HaV har fått i uppdrag av 
regeringen att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater utarbeta en gemensam rekommendation om 
bevarandeåtgärder i syfte att nå bevarandemålen i Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde bank samt Morups bank. 
- Fladen. Flera för västkusten mindre vanliga fågelarter finns i området, exempelvis tordmule, sillgrissla, 
tobisgrissla och stormfågel (Naturvårdsverket, 2006).På utsjöbankarna finns höga värden för främst fågel 
och tumlare, viktiga lekområden för fisk och värdefulla bottenmiljöer. Naturvårdsverket har identifierat 
utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund som särskilt värdefulla (Naturvårdsverket, 2006).
- Lilla Middelgrund. Ett grundområde i Kattegatt med ett djup mellan 6 och 55 meter beläget ca 20 km från 
svenska kusten. Bottnarna utgörs av block, sten, grus, sand och skalgrus ner till ca 30 m djup och är fria från 
sedimentation på grund av bottenströmmar. Genom det stora avståndet till land är vattnet klart och salthalten 
högre. De östra delarna är ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet, god bottenmiljö för typiska havs-
fåglar som sällan ses närmare kusten, som tordmule, sillgrissla, tobisgrissla och stormfågel.
Länsstyrelsen Hallands Bevarandeplan framhåller särskilt betydelsen för tordmule som häckar i litet antal 
längs västkusten och har Lilla Middelgrund som en mycket viktig rast- och övervintringslokal. Likaså 
övervintrar stora mängder sillgrissla från Nordatlanten.
Förekomsten av lösliggande kalkalger (maerl) på Lilla Middelgrund är tillsammans med förekomsten av 
maerl på Fladen unik för Sverige.  Makroalgerna har i allmänhet en mycket vid spännvidd i sin 
djuputbredningen.
Även faunan är mycket rik med en stor andel filtrerande djur som musslor, ormstjärnor, sjöstjärnor och 
havsborstmaskar. 14 rödlistade djurarter har noterats på Lilla Middelgrund.
Bevarandeplanen utesluter uppförande och drift av vindkraftverk. Då substratförhållandena förändras och 
strömförhållandena kan påverkas. Fiskar kan även påverkas negativt av vibrationer som uppstår nära 
vindkraftverket. Uppvirvling av bottensediment kan störa primärproduktionen. Grumling, förorening av 
vattnet, utsläpp av olja och kemikalier från närliggande fartygsled kan innebära en risk för 
oljeutsläpp/läckage. 
Stora Middelgrund är Natura 2000-område med syfte att bevara ett gynnsamt tillstånd för listade naturtyper 
och sjöfågelarter som omfattas av EUs fågeldirektiv samt förekomst av bubbelrev. Området bedöms vara av 
internationell betydelse som rast- och övervintringsområde för tordmule är ett av de viktigaste i Kattegatt för
tumlare (Bälthavspopulationen). 
Bevarandeplanen utesluter all exploatering av området såsom byggnation, grävning, schaktning,
muddring och täkt etc. i eller utanför området, som  kan förstöra eller skada naturtypen genom påverkan på
vattenutbytet, substratförhållanden, strömförhållanden, ökad grumling, vibrationer, undervattensbuller och 
nattbelysning. Särskilt utvecklas riskerna för Vindkraft i eller utanför området som kan förstöra eller
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skada utpekade naturtyper och arter. Substratförhållandena blir förändrade med mer hårda ytor. 
Strömförhållandena kan påverkas. Fiskar kan påverkas negativt av vibrationer som uppstår vid 
vindkraftverken. Under uppförandestadiet störs bottnen och uppvirvling av bottensediment kan störa
primärproduktionen. Undervattensbuller kan uppstå som stör djurlivet. Sjöfågel kan drabbas av en 
utestängningseffekt pga höga konstruktioner vilket innebär att arealen för övervintrande fågel kan minska.
Stora Middelgrund bedöms ha en internationell betydelse som rast- och övervintringslokal för sillgrissla.
- Röde bank. En liten bank som är djupare än Stora Middelgrund och med samma skyddsstatus. Arter som 
solsjöstjärna och torsk observeras i större utsträckning. 
- Morups bank. Ett Natura 2000-område med relativt hög diversitet av alger och fiskar I området finns flera 
för västkusten mindre vanliga fågelarter, som tordmule, sillgrissla, tobisgrissla och stormfågel
- Balgö. Ett Natura 2000-område som tillsammans med Fladen täcker en del av det område som pekats ut 
som ett skyddsvärt område för tumlare, med hög täthet av tumlare framförallt under mars-maj. 
- Nordvästra Skånes havsområde. Natura 2000-område med en diversifierad bottenfauna, bland annat 
koralldjur, och som utgör ett viktigt lekområde för torsk Här förekommer ett betydande antal av 
rastande/övervintrande änder och området är det viktigaste området i landet för för sjöorre och svärta 
(viktigaste området i landet för dessa båda arter). Tumlare förekommer under hela året och i högst antal 
under det varmare halvåret. Par med mor och kalv ses vanligen och även grupper med tumlare. Knubbsäl är 
vanligt förekommande, men det finns även gråsäl. Dessa bottnar kvalificerar till habitatet sjöpennor och 
grävande megafauna på Ospars lista över hotade och/eller minskande habitat (Ospar Commission 
2010). 
Katasrofalt varnande exempel på konsekvenser vid etablering av industriella vindkraftsanläggningar:
Fågelskyddsorganisationen Manx Birdlife på Isle Of Man har rapporterat en chockerande minskning med 
40 % av populationerna för många arter av havsfåglar runt öns kust, efter att världens största havsbaserade 
vindkraftspark uppförts några km bort. Den industriella anläggningen täcker ett område som motsvarar 
20.000 fotbollsplaner. 
https://www.thegwpf.com/isle-of-man-seabird-populations-plummet-as-wind-farms-overwhelm-the-irish-sea/
Sillmåsar minskade med 82 %, toppskarv med 51 % och tordmular med 55 %. Listan fortsätter ... 
De oroande siffrorna framkom efter omfattande undersökning som ägde rum över två år. Observatörerna har
noterat att denna oöverträffade populationsminskning sammanfaller med spridningen av vindkraftparker i
Irländska havet. De är oroade efter att ha bevittnat ”de galna utvecklingen av vindindustrin i vattnen utanför
de västra kusterna i England och Wales”. De ”vet att vindkraftverk till havs dödar fåglar och fladdermöss,
men att det är nästan omöjligt att uppskatta antalet skadade eftersom det inte finns några återvinningsbara 
slaktkroppar att räkna till havs”. Rapporten var full av deprimerande statistik. De oroade sig också för 
framtiden och respekten för Marine Protected Areas (MPA), Den walisiska regeringen föreslog redan 2018 
att "detta skydd inte nödvändigtvis är ett stort hinder för nya projekt". 
Det är också mycket troligt att vindkraftparker påverkar många marina däggdjur negativt.
Detta är ett avgörande vittnesmål för att konstatera att utvecklingen redan gått för långt och att de desperata 
EU-planerna kommer att slå ut sjöfågelpopulationerna i Nordsjön och därmed även allvarligt hota utplåna 
stammarma i Västerhaven och Östersjön. Många arter som häckar i svenska vatten övervintrar i Nordsjön.
Till.ex ejder och prutgäss. Ejder och sjöorre är nattaktiva vid flygning till födosöksområden. 
OSPAR-konventionen (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-
East Atlantic) har fastställt särskilt dokument för Maerl-bäddar som finns vid Middelgrunden (2010).  
7.3. Utslagning av fiskarter och tumlare. Påverkan av torskens äggproduktion, parningsljud och 

larvernas storlek.
Effekterna på fiskbeståndet redovisas i avsnitt 8. Fartygsbuller. I Västerhavet är miljösituationen inte 
tillfredsställande. Många fisk- och skaldjursarter har minskat kraftigt, till exempel är det kustnära 
torskbeståndet nästan borta. I juni 2020 presenterade HaV ett brett åtgärdsprogram för att skydda och 
förbättra tillståndet för torsken. Restaurering av ålgräsängar, som skyddar fiskyngel, är ett annat viktigt 
område där HaV gör insatser. För att skydda miljön i Nordostatlanten har Ospar, en regional konvention, en 
viktig roll. Här omfattas Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt. Ospar-kommissionen möts varje år. 
HaV representerar då Sverige i förhandlingarna.
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Tumlare ekolokaliserar med högfrekventa klickljud för att orientera sig, jaga och kommunicera. Detta 
innebär att de är helt beroende av att höra ekot från sina egna ljud för att överleva. Födovalsstudierna visar 
att tumlare är opportunistiska i sin diet och att de skiftar till de arter som har högst näringsinnehåll för 
säsongen. I Skagerrak och Kattegatt domineras födan av torskfiskar och smörbultar. Även pirål utgör en 
väsentlig del av födan för könsmogna honor.

EU-kommissionen har i april 2020 riktat stark kritik mot svenska regeringen för att man inte skärpt skyddet 
för tumlare. Med kravet om godtagbart svar inom 4 månader för att kommisionen skulle överväga att lyfta 
frågan till EU-domstolen.

Vindkraftverk medför risk för habitatförlust för arter som väjer undan för vindkraftverken eller väljer bort 
vindkraftparken som födosöksområde. Arterna som förekommer i områdena visar enligt tidigare 
undersökningar varierande beteenden i förhållande till vindkraftsparker, varför undanträngningseffekten blir 
svårt att förutse i detalj. Den segmenterande effekten och den nya hårt trafikerade fartygsleden medför stort 
intrång på tumlarnas födosök och lämpliga övervintringslokaler. Det ska också sättas i samband med det 
inferno som arten utsätts för i Nordsjö-området. Risken för kumulativ påverkan av ytterligare  vindparks-
etableringar i ett för övrigt högtrafikerat område ska också inräknas. 

8. Ny fartygsled närmare svenska kusten. Instängande effekt. Ökad bullernivå inom viktiga 
lekområden för tumlare och torsk. Påverkan av torskens äggproduktion, parningsljud och 
larvernas storlek.

Minskat habitatutrymme för tumlare och fågel. Negativt för fiskenäringen.
FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat att införa en ny 
fartygsled, Route S, längs den Svenska kusten i Kattegatt 
och norra Öresund från 1 juli 2020. Med syftet att avlasta 
den befintliga hårt trafikerade Route T. Fartyg till och från 
Öresund ska trafikera Route S och fartyg till och från Stora 
Bält ska trafikera Route T. Antalet handelsfartyg kommer att 
öka kraftigt längs den svenska kusten öster om Fladen och 
Lilla Middelgrund. En konsekvens blir att antalet 
handelsfartyg kommer att öka kraftigt utmed svenska kusten 
mellan Göteborg/Kungsbacka och Höganäs/Kullen. Fler 
handelsfartyg kommer att gå närmare Kullen och passera 
genom det nya naturskyddsområdet Nordöstra Skånes 
havsområde. Lederna återförenas i höjd med Læsø 
(Precautionary Area). Lederna passerar på båda sidor om 
utsjöbankarna Fladern och Lilla Middelgrund och går rakt 
igenom Nordvästra Skånes havsområde. Nya 
trafiksepareringsområden införs också utmed S-rutten. 
Omläggningen görs för att avlasta nuvarande rutt T, vilket 
innebär att fler fartyg kommer att gå närmare Kullen. 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har redovisat fördjupat 
underlag för ytanspråk och miljöpåverkan i Kattegatt i 
rapport 2017:27. 
Buller utbreder sig fyra gånger lågfrekventa ljud kan spridas 

mycket långt i vatten, medan högfrekventa ljud 
försvagas snabbare och därför sprids betydligt kortare sträckor (van der Graaf et al. 2012).
Den nya S-rutten innebär mer sjötrafik och därmed en ökad buller- och miljöbelastning närmare svensk kust.
S-leden är 4-5 km bred (dubbla riktningar) och tangerar naturskyddsområdena Fladen och Lilla
Middelgrund på östra sidan. Den befintliga T-leden har 4 filer och är nästan dubbelt så bred. Naturskydds-
områden blir nu innestängda av två tungt trafikerade fartygsleder, som trafikeras av 60.000 fartyg/år med
hastigheter mellan 5-23 knop (medel 11,3). Det medför en kraftig bullerökning då med allvarliga effekter på 
det marina livet. De ”skyddade” områdena får nu kraftigt lågfrekvent ljud buller från två håll vilket innebär
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att bullret förstärks när vågorna från mötande trafik interagerar. Eller ännu kraftigare bullertoppar som 
uppstår vid omkörningar och korsande trafik, när buller från flera fartyg kommer i fas. 

Vatten är ett utmärkt medium för ljudutbredning:
1. ljudet förökas fyra gånger snabbare i vatten än i luft 
(1484 m/s mot 343 m/s). 
2. Den låga dämpningen i vatten gör att ljud, särskilt 
lågfrekvent ljud, går hundratals kilometer i öppet hav. 
Det låga frekvensområdet från ett fartyg kan således 
höras långt bort tillsammans med ljud från alla övriga 
fartyg i området. 
Bilden till vänster visar extremt höga värden i det 
lågfrekventa frekvensområdet (Shipping and under-
water radiated noise)

Det hörbara hörselområdet för marin fauna sträcker sig från 5 Hz till cirka 200 kHz. 
Havsdäggdjur och fiskar använder hörsel som sin primära känsla och är mycket beroende av ljud för navi-
gering, kommunikation, mat, reproduktion och upptäkt av faror. Akustisk maskering inträffar när ljud (brus)
minskar djurets förmåga att uppfatta andra ljud. Det anses utgöra hot mot den marina faunan, särskilt för de 
arter som kommunicerar på låga frekvenser. Valar som frivilligt strandat vid de brittiska öarna har vid 
obduktion visat sig haft fysiska hörselskador. 
Ett propellerdrivet fartyg har ett antal bullerkällor: huvud- och hjälpmotorer, elmotorer och flödesbuller på 
grund av turbulens i kölvattnet. Propellern är en dominerande källa och genererar den högsta ljudnivån vid
frekvenser under 200 Hz. Om bubbelbildning (kavitation) uppstår på propellerbladen höjs ljudnivån
ytterligare. 
Den nya farleden tar dessutom mycket stor i yta i anspråk, som tidigare kunnat fritt disponeras av fåglar och
djur. Dessa måste nu ständigt avbryta födosök och fly från området. Dett gäller även nattetid när de normalt
vilar på öppet vatten. De måste då söka sig in mellan lederna. Det är då också katastrofalt att placera höga
vindkraftverk emellan lederna, då de kommer att orsaka kraftigt ökade kollisioner med verken. Dessa risker 
uppstår även dagtid vid dålig sikt i dimma, regn och snö. Kraftiga svallvågor blir också störande.
Dessa ständiga undanmanövrar medför energiförluster och försämrat födointag, som också påverkar 
fåglarmas kondition och leder till ökad dödlighet. Det får då ses som helt förkastligt att placera industiella
energianläggningar med ca 250 verk emellan de två farlederna. 
Ur HaV:s material kan hämtas tydlig information om att det på senare år har blivit mer belagt att buller har  
negativa effekter på flertalet marina organismer (Peng et al. 2015, Williams et al. 2015, Hawkins and Popper
2016). Organismer och arter påverkas olika beroende på hörselomfång, ljudnivå och frekvensen på 
kommunikationen mellan individerna (Radford et al. 2016). Inom sjöfarten skapas buller framförallt 
lågfrekvent buller från motorer och propellrar. (Hildebrand et al. 2009, van der Graaf et al. 2012). 
En stor del av forskningen har hittills fokuserat på marina däggdjur, framförallt valar. Det har till exempel 
visats att tumlare undviker områden med höga ljudnivåer där pålning för vindkraft pågår, och att 
dessa negativa effekter påverkar inom ett avstånd på cirka 10 - 20 km (Tougaard et al. 2009, Brandt et 
al. 2011, Dähne et al. 2013).  De flesta studier har visat att det är vanligt förekommande att tumlare 
undviker fartyg (Carlström et al. 2008, Palka och Hammond 2001), och att det kan finnas en negativ 
korrelation mellan tätheten av fartyg och antalet tumlare (Herr et al. 2005). Studie i Svarta havet 
visade att tumlare ändrar kurs beroende på avståndet till fartyg och att responsen blir större då 
fartygen har hög hastighet (Akkaya Bas et al. 2017). Studien visade att sannolikheten för att tumlare 
väjde för fartyg med hastighet över 16.7 km/h var 80% vid <50 m, 60% vid 100 m och 40% vid 200 m.
En modellering av effekten av fartygstrafik på tumlare i danska vatten visade att existerande 
fartygstrafik troligen leder till en minskad tumlarpopulation, dock under förutsättning att tumlare 
antas reagera på sjöfartsbuller genom att vika undan (Nabe-Nielsen et al. 2011). Även om sjöfarten 
framförallt står för den lågfrekventa delen av det antropogena undervattensbullret, så har det också visats att 
även låga nivåer av ljud med hög frekvens från sjöfart kan orsaka förändringar i beteendet hos tumlare 
(Dyndo et al. 2015). 
Det har indikerats att buller från fartyg även kan orsaka undvikande beteende hos fisk, såsom torsk och sill.

21



Torsklarver som regelbundet exponerats för fartygsbuller har en lägre bredd/längd-ratio än oexponerade 
larver och att larver med en lägre bredd/längd-ratio är mer lättfångade (Nedelec et al. 2015). 
Detta indikerar att regelbunden exponering för fartygsbuller kan påverka överlevnaden hos torsklarver 
(Nedelec et al. 2015). Lekande torsk som utsätts för ljudexponering i låga frekvenser har lägre 
äggproduktion och befruktningsframgång (Sierra-Flores et al. 2015). 
Hos glasål har man funnit att exponering för fartygsljud leder till minskad reaktion och längre reaktionstid 
vid flyktexperiment (Simpson et al. 2014). 
Fysiologiska förändringar och beteendeeffekter har konstaterats hos vissa kräftdjur vid förhöjda ljudnivåer, 
som havskräfta och strandkrabba förefaller effekter på beteende respektive fysiologisk respons kunna 
kopplas till buller från sjöfart (Wale et al. 2013. Noise negatively affects foraging and antipredator behaviour
in shore crabs, 2013, Edmonds et al. 2016, Solan et al 2016). Wale konstaterar att akustiskt buller har 
potential att orsaka stress, distrahera och maskera viktiga ljud och därmed påverka kommunikation och 
rörelsemönster hos både markbundna och vattenlevande livsmiljöer. Kontrollerade experiment med inspelat 
undervattensbuller från fartyg utfördes på strandkrabbor för att studera påverkan på födosök och 
flyktbeteende. Individer som utsattes för fartygsljud var mer benägna att avbryta utfodringen än de som 
upplevde normalt omgivningsljud. Vid kontroll av flyktbeteende vid en simulerad rovattack, var de 
bullerexp0nerade krabborna långsammare att söka skydd. Krabbor som utsattes för inspelat fartygsljud och 
sedan vänts på rygg, var orörliga under längre tid och behövde länge tid för att återkomma från ryggläge. 
Det tolkades så att fartygsbuller har potential att öka riskerna för svält och predation, inte bara hos 
ryggradsdjur utan att ”denna genomgripande globala förorening” också påverkar ryggradslösa arter. Buller 
från fritidsbåtar har visats minska kläckningsframgång och larvöverlevnad hos blötdjur (Nedelec et al. 
2014). 
Liknade effekt fås vid Stora Middelgrund, som tangeras av S-leden på östra sidan och Nordöstra Skånes 
Havsområde vid Kullen, där S-leden går rakt igenom det nyligen bildade skyddsområdet som utgör ett 
viktigt lekområde för torsk och tumlare, samt skyddat övervintringsområde för tordmule och sillgrissla.
En modellering av lågfrekvent buller från sjöfart, inom projektet Symphony, illustrerar en förhöjd bullernivå
längs fartygsstråken i Kattegatt, och särskilt vid de västra delarna av utsjöbankarna Fladen och Lilla Middel
grund, samt längs inloppet till Öresund, men också över centrala delar av Lilla och Stora Middelgrund (HaV
2017). En annan modell för högfrekvent ljud visar något förhöjda nivåer längs västra delarna av Fladen och 

Lilla Middelgrund, samt vid inloppet till Öresund (HaV 2017). 
Sannolikt kan proppellrar från djupgående fartyg ha påverkan på den 
känsliga bottenfaunan genom kraftiga vattenrörelser och grumling. 
Ökade risker finns för oljeskador. Sjötrafikanalyser visar att vissa 
områden vid sidan av huvudstråken, frekvent nyttjas för aktiviteter som 
bunkring och proviantering eller besättningsbyten. 
Den ökande bullerbelastningen utgör således ett ytterst allvarligt hot mot
det redan decimerade torskbeståndet och den hårt trängda tumlar-
populationen, varför ytterligare belastningar från vindkraft inte kan
accepteras. 

Miljösituationen i Södra Västerhavet är otillfredsställande idag. Befintliga data tyder på att god ekologisk 
status inte uppnås (HaV, 2018). Jämförelser med historiska data visar på stora förluster av arter och 
omfattande förändringar av många fiskpopulationers storlek och struktur, särskilt torsk (Grimvall m.fl, 
2019). 

9. Seismiska risker. Haveririsk. Frekventa jordbävningar. Starka djupgående och horisontella 
markvibrationer
De seismiska riskerna i samband med vindkraftsanläggningar har redovisats i många rapporer. Ämnet är 
Flera kraftiga skalv i Skagerack/Kattegatt har konstaterats i relativ närtid. 
 1904. Kosteröskalvet/Oslofjordskalvet är det största i Sverige i modern tid med en magnitud mellan 5,4 

och 6.
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 1985-06-15. Skalv med epicentrum utanför Halmstad, som mätte 4,6 på Richterskalan, det högsta sedan 
1986-07-14. Södra Sverige. Epicentrum i Skövde. Magnitud 4,5

 2008-12-16. Södra Sverige. Epicentrum i Blentarp, Skåne. Magnitud 4,5-5,0. Djup 12 km i 
Tornquistzonen. Kändes i Halland, Småland, Själland och Bornholm.

 2012-08-06. Epicentrum i Kattegatt i höjd med Halland. Magnitud 4,4. Kändes bland annat i Ängelholm,
Halmstad, Falkenberg och Ullared. 

Den Tornquistska sprickzonen, är en av de största geologiska 
deformationszonerna i norra Europa. I Sverige löper den diagonalt 
över Skåne från nordväst till sydost. Det är en rörelsezon mellan 
den nordliga Baltiska skölden, bestående av urberg och Avalonia, 
som består av sedimentära bergarter. Zonen sträcker sig från 
Nordsjön ner mot Polen och passerar genom norra Jyllandskusten 
och diagonalt genom Skåne. Rörelserna har skapat fleran 
geologiska formationer i Skåne till.ex. Hallandsåsen, Romeleåsen, 
Linderödsåsen, Söderåsen och Vombsänkan. 
260/350 m höga verk kan vid belastning utveckla kraftiga 
egenvibrationer som överförs till fundamenten och genererar 
markvibrationer. 

Enbart tyngden från verken blir en extrem belastning. Varje rotorblad kan väga 60-80 ton. Om torn, 
maskinhus och fundament väger lika mycket blir tyngden per verk ca 400 ton. Eller totalt 32.000 vibrerande 
och djupverkande ton, för 80 verk på en begränsad yta.

Bilden till vänster visar hur nedåtriktade vibrationer når 
olika geologiska skikt och reflekteras mot havsbottnen 
(marknivån), där de ständigt kommer i fas med de kraftiga 
horisontella markvibrationerna, vilket resulterar i förstärkta 
pulser. Dessa förstärks sedan ytterligare vid interaktion med 
alla andra verk inom hela området. Vid kusten får dessutom 
de luftburna infraenergipulserna förstärkande effekt när de 
penetrerar markytan och successivt övergår till 
markvibrationer som ger invändig resonans om 2 dBA i 
byggnader.
Det kan inte uteslutas att det bubbelområde som släpper upp

gaser ur Fladen-banken kan vara en defekt och svag geologisk zon.

De seismiska effekterna har stort internationellt intresse.
Den kanadesniska studien Analysis of Measured Wind Turbine 
Seismic Noise Generated from the Summerside Wind Farm,
Prince Edward Island, ger intressant information om effekter vid
4 Vestas 90, 3,0 MW verk. 
Bilden till vänster visar mätning vid 2,5 km.

• kraftiga vibrationer vid 1 Hz. Max vid ännu lägre 
frekvens.

• kraftiga pulser och ekon när rotorbladen passerar tornet. I 
det här fallet vid 6 Hz. 

• fördubblat utslag vid högre vindhastigheter.
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Bilden till vänster visar seismiska vågor från jordbävning med 
magnitud 2,9 mN uppmätt i markrörelse på ett epicentralt avstånd
av 190 km. 
Övre diagrammet bör tolkas som en kraftig smäll på 1,4*10.000 =
14000 nm/s och något senare efterskalv inom frekvenserna 0,8 - 
30 Hz. 
En sådan kraftig smäll kan via fundamenten påverka de höga 
tornens redan starkt oscilerande struktur, till okontrollerbara 
nivåer.

Det kan noteras att detta var en liten jordbävning, som 
registrerades på mycket långt håll. Richterskalan är konstruerad 
så att en ökad magnitud från 3 till 4 innebär en 10-dubbling av 

energin, vilket innebär att magnituden 5 motsvarar en 100 gånger större kraft.
En jordbävning i närområdet skulle få helt andra effekter. De magnituder om 4,6, som registrerats i området 
utanför Halmstad och Falkenberg, kan då bli förödande för dessa maskiner. 

Bilden till vänster visar modell för tillväxt och dämpning av 
seismiska vibrationer från fyra Vestas 3.0 MW V-90-
turbiner som en funktion av vindhastighet och avstånd. De 
hypotetiska 
minimiavstånd för att en seismisk övervakningsstation inte 
kan registrera anläggningsbuller visas som en vit kurva.
Den visar tydligt hur vindhastigheten påverkar 
vibrationerna. 
Det ska beaktas att de aktuella havsbaserade verken är 
dubbelt så höga och då oftast utsätts för belastningar vid 12-
16 m/s.
Den vita kurvan visar att vibrationerna kan registreras >80 
km.
Dessa verk kommer dessutom ha högre egenvibrationer i 

tornet då vindbelastningarna är mycket olika vid rotorbladens högsta och lägsta punkter, varför den vita 
kurvan torde hamna bortom 100 km för hela anläggningen. 
Verkens tyngd och extrema djupgående vibrationer kan således trigga igång jordbävningar i det redan 
känsliga området, som leder till haverier, raserade torn och svåra miljöskador. 
Slutsatsen är att havsbaserad vindkraft inte kan och inte ska tillåtas i detta område.  
Utöver de djupgående seismiska effekterna bör de horisontella skakningarna få stor komprimerande effekt 
på bottensedimentet och förstöra de viktiga ekosystemtjänster som är basen för djurliv och fiskenäringen.  

10. Låg energiproduktion. Ogynnsamma förutsättningar. De kumulativa miljöeffekterna för den
europeiska satsningen är ödesdiger och de industriella vindkraftsanläggningarna  kommer att göra Nordsjön 
och Skagerack/Kattegatt till tynande innanhav som leder till ohälsa och stagnation. Befolkningarna vid de 
närliggande kusterna kommer att drabbas av försämringar av livskvalitet och folkhälsa, klimatförändringar 
som hämmar vattentillgång för hushåll, lant- och skogsbruk, förstörda landskaps- och rekreationsvärden vid 
badstränderna och långsiktig försämrad status för den marina miljön och fiske- och turismnäringarna. 
Den storskaliga och förtätade placeringen kommer också att orsaka energiförluster, när produktiviteten 
minskar vid närliggande anläggningar från ca 4000 fullast-timmar till mellan 3000 och 3300 (Danmarks 
tekniska universitet och Max Planck Institute for Biogeochemistry). Detta kommer att inträffa vid vindar 
från sydväst till sydöst och från nordväst till nordöst. 

Utbredningen av turbulenserna kan nå tiotals kilometer.
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Källa: Capacity Densities of European Offshore Wind Farms
Teoretiskt kan därför de stora danska anläggningarna också påverka vindstyrkan i området.
Området är också olämpligt med hänsyn till sämre vindförhållanden än i Östersjön och Nordsjön.
Källa: Offshore Wind and Gridin the Baltic Sea–Statusand Outlook until 2050
Lägre vindstyrkor. 5,51 m/s jämfört med 7,77 m/s.
Lägre energitäthet. 245 W/m2 jämfört med 478 W/m2.

 

Tysk rapport visar att förnybara energikällor är starkt beroende av väder- och klimatvariationer:
Impact of strong climate change on the statistic of windpower generation in Europe (2018). 
För många delar av Europa konstaterades en förändring från högre till mindre vindhastigheter.  Detta gällde 
särskilt Sverige, Finland och Estland där väderleksförändringar kan bli långvariga vilket innebär hög 
sannolikhet för låg vindkraftproduktion. Motsatsen gällde för Östersjön, Egeiska havet och Gibraltarsund där
det bedömdes vara fördelaktigt att installera havsbaserade vindkraftsparker.
10 franska parlamentariker har lyssnat på de folkliga reaktionerna och krävt stopp för havsbaserad vindkraft 
tills tekniken för flytande verk utvecklats så att anläggningar kan placeras minst 50 km från  stränderna.  
Hauts-de-France-regionen i Frankrike har stoppat vindkraftsutbyggnad.
Vi lever i en tid där människan blir en alltmer avgörande faktor för biologisk mångfald och havets tillstånd, 
klimatet och sin egen framtid. 

11. Förstörd landskapsbild. Ruinerad livsmiljö och turism. Höga naturvärden och den fria 
horisontenn utplåning och nytt blixtrande panorama.  Staten beslagtar stunder med vackra 
solnedgångar i sommarkvällar. Videoexempel på natthimmel över 25 km.
4 kap. miljöbalken utpekar särskilt 
-  Kustområdet i Halland, och 
-  Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden
som ett område där ”turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”. 
Värdekärnor finns runt Onsalahalvön, Varberg, Falkenberg, söder om Halmstad, och Bjärehalvön samt 
Kullaberg. I fyra speciella miljöer, Nidingen, Varbergs kommun, Eldsbergaåsen och Båstad-Kullen-Höganäs,
bedöms utblickarna vara av så stort kulturhistoriskt värde att de bör bevaras och områdena är därför inte 
lämpliga för uppförande av vindkraftverk enligt Riksantikvarieämbetet (Nordström, 2003)
Det totala hotet mot dessa områden utgörs av minst fyra vindkraftsparker utanför den halländska och 
skånska kusten utefter territorialgränsen. Synliga från Kullen och Båstad på Bjärehalvön till Kungsbacka i 
norr. Totalt ca 200-250 stycken med höjder mellan 260 och 350 m och 11-31 km från kustlinjen. Samt 7 km 
från redan beslutad park utanför Falkenberg. Avståndet mellan Kattegatt Syd och Glommen vid Falkenberg 
är endast 10 km och 13 km till Falkenberg. 
Där bakom 100 verk vid danska Anholt, kanske 4000 verk runt de danska kusterna och 15.000 i Nordsjön. 
Ca ¾ av de 350 m höga vindkraftverken kommer att vara väl synliga vid god väderlek, från de välbesökta 
halländska badstränderna i Laholmsbukten, Laxvik, Östra Stranden och Tylösand vid Halmstad, Långasand 
och Skrea vid Falkenberg och Apelviken vid Varberg osv. ofta kallad landets ”Badbalja”. 
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Industrianläggningarna blir än mer dominerande och fullt synliga från alla höga kustpartier och 
utsiktspunkter på Hallandsåsen, Bjärehalvön, Eldsbergåsen, Galgberget, Steninge, Bobergs Udde. 
Dessa höga natur- och turistvärden blir än mer spolierade under kvällar och nätter, av verkens 
varningsbelysning med  vitt blinkande sken som gäller för vindkraftverk över 150 m. Detta blinkande sken 
kan i fuktigt väder lysa upp himlen med blixtliknande effekt och vara synliga över minst 50 km. 
Organisationen Nej till vindkraft på Ripfjället har tagit fram en video som tydligt visar de extrema 
blixteffekterna vid 180 m höga verk på avståndet 25 km. Det ska noteras att Kattegatt-Syd projektet är 170 
m högre och kommer att krossa den genuina utblicken, regionens attraktionskraft och basen för vår turism.
https://www.youtube.com/watch?v=ywD9uK7fzzM
Det statliga bolaget ska inte ges tillstånd att stjäla vår fria horisont och våra underbara solnedgångar.
Det står utom allt tvivel att lagstiftarnas intentioner att skydda ”turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets intressen” i området, haft det självklara syftet att förhindra denna typ av extrem industrialisering
med många hundra, 350 m snurrande maskiner.
Enbart detta lagförslag är tillräckligt för att avfärda all havsbaserad vindkraft utefter Hallands och 
Nordvästra Sånes 
Riviera. I synnerhet som ny grundforskning visar att dessa anläggningar medför allvarliga hälso- och 
klimateffekter  med existensiell effekt.

12.  Havsbaserad vindkraft uppfyller inte intentionerna i Agenda 2030.
I en demokratisk rättsstat måste folkhälsa, rätt till sund uppväxt och landets förutsättningar till hållbart lant- och 
skogsbruk och vattenförsörjning, prioriteras före storstädernas desperata och misskötta behov av energi. 
Den ovetenskapligt grundade strategin kommer också i konflikt med Agenda 2030-målen. 
Mål 3.  Ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Detta är omöjligt när större delen av
befolkningen belastas med ohälsosamma bullermattor och förlorar sin livsmiljö och privatekonomiska värden. 
Skadligt ljud penetrerar redan bostäder, sovrum, hjärnor och inre organ.
Långstidseffekter på sjukvårdssektorn, ökad medicinförbrukning och arbetsfrånvaro måste utvärderas. Regeringens 
försök att permanenta förlegad ”praxis 40 dBA” i förslag till reviderat bullerregelverk, framstår som provokativ 
myndighetsutövning. På gränsen till ministerstyre då departementen bör vara insatta i WHO Guidelines for 
Environmental Noise in Europe 2018. 
7. Hållbar energi för alla. 
Uppfyller inte krav enligt Kap 6 Miljöbalken avseende miljökonsekvensbeskrivning m.m.
Uppfyller inte Klimatlagen §2, som fastslår; Regeringen ska bedriva klimatpolitiskt arbete som 
     1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
     2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av 
klimatförändring,
     3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i 
miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
     4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden.  
Strategin saknar redovisning av vetenskapliga fakta och riskanalys av allvarligt destruktiva effekter på  
folkhälsa (sjukvårdssystem), uppväxtmiljö, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och den nationella skogsnäringen. I
synnerhet de senaste alarmen om att turbulenseffekterna runt större havsbaserade anläggningar kan orsaka större 
klimatförändringar än den fossilkraft som den avses ersätta.
Regeringen har inte heller uppfyllt kravet att till riksdagen rapportera de ökande indirekta klimateffekterna, som 
orsakas av verkens emission av infraljud, markvibrationer, turbulens och som genererar ökade utsläpp av CO2, metan 
och NO2, minskad återlagring av CO2, försämrad fotosyntes och symbios, utorkning och insektsskador. Samt behov 
av importerad fossilkraft när det inte blåser.
Regeringen har inte heller redovisat vindkraftens verkliga direkta och indirekta kostnader för medborgarna;

13.  Havsbaserad vindkraft motverkar de nationella miljökvalitetsmålen
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets mörkläggning av vetenskapliga fakta avseende verkens emission av 
infraljud, markvibra-tioner, amplitudmodulerat ljud och turbulens motverkar förutsättningar att nå de nationella 
miljömålen för God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, Rikt odlingslandskap, Rikt växt- och 
djurliv, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö. 
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Agerandet leder i stället till Ohälsosam miljö, Förstärkt klimatpåverkan, Döda skogar, Tort odlingslandskap, Reducerat
växt- och djurliv, CO2 genererande våtmarker, Förfulade sjöar och vattendrag och Industrialiserad fjällmiljö. 

14.  Vindkraft bär inte kostnader för  hållbar återställning
Kostnader för en hållbar återställning av naturen och materialåtervinning  måste läggas på notan. Idag ges vindkraft en
särbehandling som inte uppfyller EU-direktivet för optimal resursåtervinning. Större delen av fundamenten tillåts 
övertäckas och kvarlämna betong och 80 ton armeringsjärn. Hårdgjorda arbetsytor, tjocka bärlager, kablar och geoduk 
kvarlämnas för evig deponering. Kostnaderna för cirkulär återvinning av epoxiharts i rotorblad och maskinhus skjuts 
framåt pga av passiv myndighetsutövning. I många länder tillämpas deponering eller nedmalning till armering i 
betong. Epoxifibrerna är ett miljöproblem. Vid horisonten kan skönjas en total avveckling om fusionstekniken lyckas. 
Vi överlämnar då en skändad och sårad natur med irreversibla skador. 

15. Alternativ energi
Havsbaserad vindkraft efter hallandskusten är förbjuden enligt Kap 4 Miljöbalken och omöjlig med 
avseende på destruktiva hälsoeffekter, påverkan av det lokala klimatet, bärande ekosystem och biodiversitet 
över hela Nordsjö-Skagerack-Kattegatt-området och länets viktiga basnäringar inom lantbruk, skogsbruk, 
fiske och turism.
Vilka alternativ finns?
➢ Mycket talar för att mer uppmärksamhet måste riktas mot EU-rapporten Road to climate neutrality 2050, 

som konstaterar att kärnkraft är billigare och klimatvänligare än vindkraft.
https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf

Trenden mot ny kärnkraftteknik och SMR-reaktorer är redan tydlig: Vattenfall (samarbete med Estland), 
Uniper (begär 125 Mkr för utveckling av prototyp enligt Blykalla-modellen), Finland (egen utveckling med 
utgångspunkt från svensk modell), politisk tydlighet inom M-SD-KD-L plus tre halländska riksdags-
ledamöter, USA etc…Därtill forskning för att utvinna 95 % restenergin ur befintligt kärnkraftsavfall. 
Närliggande Ringhals kärnkraftverk ägs av Vattenfall AB (70,4 procent) och Unipers dotterbolag Sydkraft 
Nuclear Power AB (29,6 procent). Båda ägarbolagen har visat tydligt intresse för den nya SMR-tekniken. 
Kärnkraftverket har färdig infrastrukur. Vattenfall och Uniper borde kunna förenas i ett gemensamt 
utvecklingsprojekt i samverkan med KTH och Blykalla. Detta skulle ge optimalt utnyttjande av det statliga 
bidraget. Projektet är också fördelaktigt för svensk industri på en kommande marknad. Prototyp planeras 
klar 2024 för testning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Tekniken har passiv avstängningsteknik och 
kylmantel som klarar en härdsmälta.
SMR-raktorer kan placeras nära de tre största städerna och intill stora förbrukare och framställning av 
vätgas. Det medför stora nationalekonomiska vinster genom minskat behov av kraftledningar och 
energilager.
➢ Ny lovande teknik finns också för att skapa elektricitet ur varmvatten och kylvatten från industri och 

reaktorer. Det svenska företaget Glimeon har just fått pris som Sveriges smartaste industri.
https://www.nyteknik.se/energi/climeon-stottas-av-techgiganter-far-pris-som-sveriges-smartaste-7009576?
source=carma&utm_custom[cm]=302916361,33270&  =  
Företaget omvandlar lågtempererat varmvatten till grön el och har finansiell stöttning från internationella 
techgiganteri Bill Gates energifond. Utvärdering bör göras om tekniken är mogen och har potential för 
elproduktion ur reaktorernas kylvatten. Denna utveckling skulle kunna göras vid Ringhals, med potential för 
industriell spinnoff. Energitillgången i kylvattnet är mycket stort.
➢ Vågkraft och ytnyttjande av undervattensteknik. Fler svenska projekt har nått kommersiell mognad.
Flytande bojar har längre utnyttjandegrad än vindkraft då vågrörelserna fortsätter längre tid. 
Denna teknik stör inte naturvärden eller genererar farliga hälsoeffekter. Teoretiskt kan det finnas energi i 
svallvågorna från de två omgivande fartygslederna.  
Undervattensteknik (Minesto) är beroende av hastigheten på de passerande strömmarma. Ingående saltvatten
under 15 meter från ytan. Utgående sötvatten ovanför. 
Området borde vara lämpligt för utveckling av denna teknik. Sparade pengar i kraftsystemen borde kunna 
finansiera denna utveckling, med industriell potential.
• Geotermisk energi. Tornquistska sprickzonen är en geologiska deformationszon som löper diagonalt
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över Skåne.. Den består av porös s.k. Lundassandstent. Geotermisk värme finns på 3000 m, som varmvatten 
mellan 99-110 0C. Lunds kommun har utnyttjat denna energi i en geotermianläggning sedan 1984. Den har 
utvärderats efter 30 års drift. Anläggningen har varit lönsam och haft positiv effekt på miljön. Efterhand 
minskar dock produktionen. Målet är att utredningen ska kunna användas som ett underlag till utvärdering 
av andra alternativ. Bästa plats för nya anläggningar är Skåne och framförallt söder om Romeleåsen. 

28


	Källa: Capacity Densities of European Offshore Wind Farms

