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Kyrkovalet 2021
Föreningen God Livsmiljö Hylte har till Svenska kyrkan 2020-02-03 inlämnat motion 
Ärkebiskopen och biskoparna samt berörda beslutsfattare och handläggare, med information om 
vindkraftens effekter på folkhälsa, klimat och ekosystem. Bilaga.
Samt hemställan om moratorium för vindkraftsanläggningar på kyrkans mark.
Vi har hittills inte fått återkoppling från biskopar eller tjänstemän om kyrkans inställning till 
vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, uppväxtmiljö, välfärdssystem, ekosystem, biologisk 
mångfald och huvudnäringar inom skog- och lantbruk, renskötsel, fiske och turism. 
Vi kan idag konstatera att vindkraft varken är hållbar, hälsosam eller miljövänlig.
Ytterligare fakta redovisas i bifogad skrivelse som sänts av drabbade svenska medborgare till 
Statsrådsberedningen och landets riksdagsledamöter, i protest mot planer på fyrfaldig utbyggnad av 
landbaserad vindkraft (100 TWh) och 90 TWh havsbaserad vindkraft. 
Vi kan nu tillföra att vetenskapliga rapporter visar att 

• infraljud medför påverkan av hjärna, hjärta, lungor och blodkärl.
• ca 50 kg bisfenolhaltiga nanopartiklar och mikroplaster avges från ett vindkraftverk per år 

eller 1 ton över 20 år. Bilaga.
• fastighetsvärden sjunker med 40 % inom 2 km med avtagande priser upp till 6 km. Hade 

insikten om hälsoriskerna varit kända hade de flesta köpare avstått från köp. I vart fall från 
bosättning på fastigheten. Förslumning och avfolkning. Bilaga.

Vittnesmålen på Youtube om de allvarliga övergreppen talar för sig själv;
Anna https://www.youtube.com/watch?v=pjHiHyGoJ34
Ellinor https://youtu.be/NfQEw8haRPc
Elisabeth https://www.youtube.com/watch?v=aLcpilL_8qA
Barbro https://www.youtube.com/watch?v=5_BtaA_5RO0&t=201s
Ulla Heine. Läkare. Hälsogruppen, Rättvisa vindar Norra Östergötland. Summering.

https://www.youtube.com/watch?v=GWm8c0BZIZQ 
De medicinska, miljömässiga, juridiska och etiska konsekvenserna är nu så stora att kyrkan är 
skyldig att tillämpa avsnittet Slutavvägning under 2 Kap §9 Miljöbalken; 
Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas 
som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om 
regeringen finner att det finns särskilda skäl.
En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal 
människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.
Information på nätet visar att svenska kyrkan framhärdar i denna oetiska verksamhet och samspelar 
med regeringen och ”månglarna vid tempelporten” i form av internationella finansbolag med säte i 
skatteparadisen och kärnkraftsbolag från diktaturstaten Kina. Exempel:

https://www.youtube.com/watch?v=GWm8c0BZIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=5_BtaA_5RO0&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=aLcpilL_8qA
https://youtu.be/NfQEw8haRPc
https://www.youtube.com/watch?v=pjHiHyGoJ34


1. Vindkraft Växjö stift 2021-07-02
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/vindkraft
Läs om vindkraft på Växjö stifts marker. 
Behovet att ställa om från fossila till förnyelsebara resurser är stort. Biskopsbrevet för klimatet tydliggör att Svenska kyrkan behöver 
vara drivande och ta ansvar. Inte minst eftersom Svenska kyrkan är en av Sveriges största markägare. Sverige har, genom det 
geografiska läget, god tillgång till biobränsle, solenergi samt vind- och vattenkraft. Samhällsstrukturen i Sverige gör också att det 
finns goda förutsättningar för att vara ett föregångsland som visar att en klimatomställning är möjlig att förena med bibehållen 
ekonomisk välfärd
Växjö stift är, genom Prästlönetillgångarna, med och bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning genom en positiv inställning 
till vindkraft på prästlönefastigheterna. När tillstånd för etablering av vindkraftverk ska ges eller ej förlitar vi oss på att samhället via 
lagar, miljökonsekvensutredningar och infrastrukturell planering m.m. väger in avgörande faktorer och fattar ett väl underbyggt 
beslut. Det  är väldigt vanligt att etableringar av vindkraftverk kommer i konflikt med andra intressen, närmiljö, kulturmiljö eller 
sociala värden och det är ej möjligt för oss  att i varje enskilt fall avgöra vilka projekt som ger största samhällsnytta och samtidigt 
väga det mot etableringens påverkan.
I nuläget finns 10 arrendeavtal med olika aktörer varav 5 projekt är igång och de övriga ligger under projektering i olika faser. 
Förhoppning finns att minst ett 20-tal verk kommer att uppföras inom stiftets fastigheter. Växjö stifts prästlönetillgångar är också 
med i UppVind Ekonomisk förening som driver ett vindkraftsprojekt i Uppvidinge kommun.
2. Vindkraft Skara stift 2021-02-25
Som förvaltare av jord- och skogsbruksfastigheter kan stiftet bidra till omställningen till förnybar energi genom att upplåta mark till 
vindkraftverk. på kyrkans mark. 
Under 2003 byggdes det första vindkraftverket på kyrkans mark inom Skara stift. Det är i Skeby i Lidköpings kommun som 
lantbrukarägda Skeby Vind AB byggt verket och arrenderar marken av stiftet. Bolaget byggde sitt första vindkraftverk år 2002 på en 
privat fastighet och har nu två verk i Skeby med en effekt på vardera 850 Kw.
I november 2004 uppfördes ett verk i Ryda som sattes i produktion i början av 2005. Detta verk ägs av Ryda Vind AB med ca 120 
privatpersoner från trakten som aktieägare tillsammans med Vara pastorat. Stiftets prästlönetillgångar har en liten ägarandel i detta 
verk och upplåter marken på arrende till bolaget. Ytterligare ett verk uppfördes där 2009. I slutet av 2011 togs tre verk i drift på 
fastigheten Fåleberg norr om Mariestad.
Vid köp av ett skifte till fastigheten Prästbordet, sydväst om Lyrestad, följde ett av de 22 vindkraftverken med som uppförts i en 
större park i området under 2017.
3. Kyrkans engagemang i vindkraftsindustrin. Brev till Västerås stift avseende Ripfjället, Malung.
Kyrkans vindkraftengagemang i Dalavind
I Malung har det samordnats motstånd mot planerad utbyggnad av vindkraft. 
Facebookgruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” har 2000 medlemmar.
Över 1500 har skrivit på en protestlista och kräver en lokal folkomröstning.
Över 200 stycken demonstrerade i samband med samrådsmötet mot det Tyska bolaget Wpd’s planer på vindkraft på Ripfjället. 
Samma människor är även motståndare till vindkraft på Fageråsen och Stöllsätersberget.
Dalavind är ägare av Fageråsens vindkraftspark i Malung, och där planeras för 34 vindkraftverk. Dagens stora vindkraftverk kräver
enorma betongfundament (Mellan 550-800 m3 betong och 80-99 ton armering beroende på jordförhållanden) per verk!
Vindkraftsutbyggnaden drar fram och ödelägger våra marker som vi fått av våra förfäder, att förvalta för kommande generationer. 
Kraftledningsgator, vägar, utdikningar och betongfundament i och omkring våra gamla fäbodställen.
Jag är bekymrad. Jag har förstått att kyrkan är största ägare i Dalavind med 17 % andel.
I samband med byggande av vindkraftverk och tillhörande kraftledningar förstörs mycket av den orörda naturen i våra skogar.
Hur ser stiftets miljöpolicy ut, hur stämmer detta med den policy?
Jag ser personligen en stor risk att många kommer att lämna svenska kyrkan om detta får fortgå
Arne Söderbäck

Svar från ärkebiskop, biskopar och kyrkliga förvaltare ej nödvändigt. Svaret finns redan på 
hemsidan för kyrkans ekonomiska förening för vindkraft, Kyrkvinden.
4. Kyrkvinden köper vindkraftverk GG8. 2020-12-15. 
Kyrkvindens styrelse beslöt i oktober att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening och den 30
november fattades kompletterande och slutligt beslut. Villkoren för nuvarande medlemmar och GG7 förblir oförändrade och
till föreningsstämman våren 2021 ska förslag ges på hur nya medlemmar att köpa in sig som andelsägare även i GG8.
Bakgrunden till beslutet är styrelsens vilja att göra det bästa av en besvärlig ekonomisk situation men också att om möjligt sätta oss i 
en bättre position inför ett till synes komplicerat framtida samarbete inom VPV. Vid slutet av 2019 som var ett ganska gott 
produktionsår, kunde vi tydligt se den förutspådda utvecklingen mot mycket låga elcertifikatpriser för 2020 – i praktiken en resa mot 
ett pris på mindre än 10 kr per MWh. Vid årsskiftet 2019 -2020 blev det klart med det kommunala bolaget Kraft AB’s försäljning en 
av de fem verken GG1 – GG5 till franska Innovent AB. Priset blev endast 25 Mkr vilket lät som ett mycket dåligt pris men eftersom 
det endast var två verk som gick i full produktion och ett som måste köras med reducerad effekt kunde vi anta att priset för ett fullt 
dugligt verk borde vara om kring 7 Mkr. Se https://innovent.fr/index.php/en/accueil-english
Med detta i ryggen tog vi under våren tillsammans med VGEF kontakt med Innovent för att höra om de hade intresse att köpa våra 
två verk i VPV. Jo, det fanns intresse men priset kunde inte bli mer än vad de givit för kommunens verk – dvs 5 Mkr per verk. Enligt 
vår uppfattning var det alltför dåligt pris då GG7 och GG8 är de två bästa verken i VPV. VGEF beslöt därför att i stället bjuda ut sitt 
verk på öppna marknaden och Kyrkvinden för sin del gjorde nya analyser av läget.
Några månader in på 2020 kunde vi konstatera att det nya elhandelsavtalet med Fortum hade fått positiva effekter på intäkterna och 
så smått kom vi fram till att det kanske skulle gå att överleva ekonomiskt även med de mycket låga certifikatpriserna. Till stöd för 
detta hade vi även en komman de omförhandling av serviceavtalen som skulle ske senast den 31 augusti. En omförhandling som nu 
är slutförd och har givit priser som sammantaget är omkring 10% lägre än tidigare.

https://innovent.fr/index.php/en/accueil-english
https://www.svenskakyrkan.se/klimatbrevet
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/vindkraft
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/uppvind-ekonomisk-forening


Under våren blev det också känt att svenska kyrkan på nationell nivå hade antagit: Kyrkans färdplan för klimatet. En plan för kyrkan 
som innehåller tydliga ansatser till ett ökat engagemang i förnybar energi som anger att senast 2022 ska ett nationellt/flera regionala 
ramavtal för installation av solel finnas, samt att 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under 
utveckling. Mot denna bakgrund ansågs det inom styrelsens inte vara helt passande att arbeta för en avveckling av Kyrkvindens 
verksamhet.
Under början av september kom så VGEFs prospekt ut om försäljning av verket GG8 och Kyrkvindens styrelse tittade på olika 
lösningar för finansiering av ett köp och kom även fram till ett bud som vi trodde på. I skrivande stund finns det en överenskommelse
med VGEF om köp av GG8 som ska slutföras under december månad och planen är att produktionen tillfaller Kyrkvinden från 
1 januari 2021. Initialt finansieras köpet med en del av de medel som Kyrkvinden tjänat in under 10 år och under nästa år ska 
erbjudande om andelsköp i vår produktion lämnas till församlingar och pastorat i svenska kyrkan.

Den nybildade satirgruppen Svenska Kyrkans Förvaltning visar skandalösa bilder på Svenska 
kyrkans skogsbruk. 
https://www.instagram.com/svenskakyrkanforvaltning/
Under parollen: ”Stoppa skövlingen annars går vi ur!”. Kan stödjas på https://bit.ly/3jW58FN
Än större skador orsakas av de industriella vindkraftsanläggningarna, som dessutom är hämmande 
för skogens tillväxt, ökar bildande av CO2 och metan i våtmarker och humusskikt, minskar trädens 
förmåga att fånga CO2, samt förgiftar markerna.
Kyrkan äger mark i Malungs kommun, som inte följde resultatet från folkomröstningen om 
vindkraftsexploatering av Ripfjället. Folkrörelsen Nej till vindkraft på Ripfjället, avslöjar 
kommunens naiva arrendeavtal med det tyska bolaget Wpd. https://www.ripfjalletmalung.se/avtalet/

Varför ska församlingsmedlemmar betala skatt till en verksamhet som stjäl deras livsverk, raserar 
deras hälsa och livsmiljö, samt förstör barnens uppväxt och framtid?

Önskar svar på följande frågor:
• Är ni beredda att arbeta för avveckling av kyrkans vindkraftsverksamhet och Kyrkvindens 

ekonomiska förening?
• Är ni beredda att ersätta drabbades ekonomiska förluster genom vindkraftens påverkan av 

fastighetsvärden, intrång och förlorad rådighet?
• Har ni information om hur stort kapital som avsatts för återställning av naturen när kyrkans 

vindkraftverk ska avvecklas? 
• Hur påverkas Västerås stift av arrendeavtalet med Wpd, avseende markupplåtelse av 

skogsmark på Ripfjället? 
Ber om överseende om att tiden är kort. Gärna svar inom tid men även senare för framtida 
överväganden.

Hälsningar
Ove Björklund 
God Livsmiljö Hylte 
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