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Yttrande över En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53

Det statliga Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53, kan i ett värsta 
scenario få ödesdigra konsekvenser för landets framtid.
Betänkandet utgår från en förlegad politisk uppfattning om att vindkraft är det enda 
alternativet för omställning till fossil omställning.
Vittnesmål från drabbade medborgare och vetenskapliga fakta tyder i stället på att vindkraft
varken är hållbar eller klimatvänlig och motverkar alla relevanta nationella miljömål inklusive
det generella generationsmålet.
Nedanstående representativa föreningar för drabbade medborgare har inte inbjudits att 
lämna synpunkter på betänkandet. Då vi följt den svenska miljöprövningsprocessen från ett 
verklighetsperspektiv över ett decennium, har vid stor erfarenhet av vad som skadar 
lokalbefolkningen, ekosystemen, lokalt och globalt klimat, den oersättliga biologiska 
mångfalden och de viktiga gröna basnäringarna, fisket, rennäringen och turismen.
Inom de allt större påverkansområdena som uppstått genom den tekniska utvecklingen mot
verkshöjder över 300 m, interagerande större anläggningar och ökad kunskap om 
infraljudets utbredning och medicinska effekter samt spridning av giftiga nanopartiklar.

Vi anser därför att våra synpunkter har värde för utvärdering av den föreslagna lagänd-
ringen och det fortsatta miljö- och omställningsarbetet. 
Vindkraft blir aldrig rättssäker innan dess effekter på folkhälsa, välfärdssystem, uppväxt-
miljö, klimat, ekosystem, biologisk mångfald, fastighetsvärden och näringsliv prövats i en 
objektiv riskanalys.
Vindkraftverkens emission av kraftigt pulserande infraljud och inträngande lågfrekvent buller
och amplitudmodulerat ljud i medborgarnas bostäder, markvibrationer som stör naturen, 
uttorkande turbulens och giftiga nanopartiklar (50 kg/verk och år), måste lyftas till en 
demokratisk process och prövas enligt:

• Klimatlagen 2 §. Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som ….
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska
och miljö-mässiga överväganden.

• Miljöbalken 2 Kap §9. Slutavvägning;
….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.

Vi har tillsammans med 15 drabbade lokalorganisationer till statsrådsberedningen och rikets 
riksdagsledamöter framfört alarmerande vetenskapliga fakta enligt bifogad bilaga. 21-06-23.
Med krav på moratorium för riskanalys enligt dessa lagar under ledning av en 
Parlamentarisk delegation med tillgång till oberoende vetenskapliga experter inom medicin, 
ekologi och ekonomi, samt transparent medverkan av miljöorganisationer och 
representanter för allmänheten. 
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Vi vill särskilt framföra vikten av utvärdering av effekterna av spridning av 
hormonstörande nanopartiklar, kraftigt pulserande bullermattor med infraljud 
och vindkraftsbranschens ackumulerande skuld för täckning av drabbade 
fastighetsägares förlorade fastighetsvärden.
Fakta talar för att den nuvarande vindkraftspolitiken varken är hälsosam, hållbar eller 
klimatvänlig. 
Myten om att vindkraft är billigare än kärnkraft är starkt missledande då vindkraften inte bär
sina indirekta kostnader för kraftnät, energilager och reservkraft, lokala och globala 
klimateffekter, negativa hälsoeffekter som belastar samhällets vård- och social-system, 
störningar i ekosystemen, habitatförluster och decimering av biologisk mångfald, samt  
negativ påverkan på gröna näringar, fiske, renhållning och turism.

Vi måste vara öppna för att denna heltäckande utvärdering kan leda till att vindkraftens 
legitimitet måste omprövas och landets energipolitik läggas om i enlighet med EU-rapporten
Road to EU Climate Neutrality by 2050. Studien fokuserade på vind/sol och kärnenergi 
(Sid 286). Den visar att kärnkraftsalternativet inte bara är lika klimateffektivt som vind/sol, 
utan mycket mindre utrymmeskrävande, betydligt billigare och har färre och mindre 
biverkningar. Detta är en tydlig signal som stöder den politiska trenden inom landet och EU.
https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf

Vi kan också konstatera att betänkandet föregriper flera internationella åtaganden för skydd
av biologisk mångfald och nationellt viktiga vattenreserver, som har företräde före vind-
kraftens anspråk på markanvändning. 
• EU-kommissionens akuta Strategi för återställning av biologisk mångfald 2030.  

Ge naturen större plats i våra liv. Fit for 55. Krisläge råder och EU fastslår tvingande 
åtgärder. Staterna ska utse skyddade, alternativt strikt skyddade områden (<2021), 
inrätta ekologiska korridorer, underlätta arters migration, bevara och förbättra väl-
fungerande ekosystem så att det inte sker någon försämring i bevarandetrender och
-status. Det kan innebära en dubblering av arealerna för naturvård.

• Konventionen om biologisk mångfald.   Som införts i miljöbalken och miljökvalitetsmålen.
• EU-rekommendation (2019-02)  . Att Sverige ska ta fram förvaltningsplaner för hantering 

av torka.
• EU:s nya dricksvattendirektiv (Hösten 2020)   med utökade krav på riskbedömning av 

råvatten och samordning. Klimathotet kräver snabbt agerande inför kommande tempera-
turhöjningar.

Samt också prioritera implementeringen av de parallella skogs- och artskyddsutredningarna 
SOU2021:73 och SOU2021:51. Dessa betänkande omfattar långa processer med 
inventeringar, fastställande av länsvisa livsmiljöunderlag, Nationell strategi för formellt 
skydd av skog, mm. Länsstyrelserna har fastställt miljöövervakningsprogram för perioden 
2021-2026, för att fullfölja Vattendirektivets skärpta krav. 
Likaså kan utfallet av den nya Regeringsdeklarationen (2021-10-12) få avgörande betydelse
för markanvändningen, då det har syftet att inom ramen för FN:s konvention om biologisk 
mångfald ta fram ett globalt ramverk där Sverige kräver skydd för 30 procent av jordens 
land och hav. 

Detta bör leda till att regeringen återtar direktivet för att minska arealerna för 
riksintressen för naturvård och omformar uppdraget till att uppfylla de 
internationella åtagandena och de nationella skogs- och artskydds-
utredningarna. 
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Detta skall också omfatta regelverk för säkerhetsavstånd till vindkraftsanläggningar för att 
undvika skador och störningar från bullermattor, infraljud, turbulens, markvibrationer och 
nanopartiklar. Säkerhetsavstånd krävs också för de nya områden som ska återställas till 
våtmarker för att eliminera de komprimerande effekterna av verkens markvibrationer, samt 
viktiga reproduktionsområden för laxfiskar och skogshöns. Orre och tjäder är beroende av 
specifika miljöer, centrerade runt etablerade lekplatser. 
Detta understryks i EU:s specifika direktiv för skydd av tjäder, EU-Birds Directive – 
Annex I, II & III, Tetrao urogallus. Direktivet anger att det minsta området som krävs 
för upprätthålla en livskraftig isolerad population på ca 450 individer är 250 km2 för att 
säkra artens sociala struktur runt traditionella spelplatser. Dessa områden kräver specifik 
naturtyp med uppvuxen gran och tall, samt rik markvegetation. Det ställer krav på länsvisa 
satsningar på större lämpliga ekosystem, som bör implementeras inom ramen för EU:s 
strategi för återställande av biologisk mångfald före 2030.

Sverige har inte heller upprättat ett nationellt regelverk enligt UN:s konvention för skydd av 
fladdermöss och den europeiska implementeringen EUROBAT2015. EU-beslut gäller för att 
alla stater ska upprätta nationellt regelverk senast 2024. Tyska forskare under ledning av
Christian Voigt vid Leibzig Universitet, visade redan 2012 att de tyska vindkraftverken
dödar ca 300.000 fladdermöss/år och varnade för en ekologisk katastrof. Därav fyra  
migrerande högriskarter från Skandinavien och Östeuropa, där Sverige delar ansvaret. 
Svenska verk dödar ca 7 individer/verk och år. Nuvarande länsvisa tillämpning är en cynisk 
halvmesyr som endast förlänger lidandet. Trots totalt förbud för dödande av dessa viktiga 
arter betraktas det inte som avsiktligt. Skärpta krav krävs för stopp under flyttning vår och 
höst samt aktiv födosökstid. Likaså lägre kriterie för temperatur och högre kriterie för 
vindhastighet när djuren är aktiva.

Vi kan således konstatera att landets kommunala planer för vindkraft och 
vattenförsörjning inte uppfyller gällande EU-direktiv, och inte kan användas 
enligt betänkandets förslag. 
Detta innebär att länsstyrelser och kommuner först måste få uppdrag att 
förverkliga internationella åtaganden, nationella skärpningar av artskyddet,
UN:s utvidgning av konventionen om biologisk mångfald (Regeringsdeklara-
tionen), samt säkerställa vattenförsörjningen inför kommande klimatförändringar. 

Sverige är känt för att vara ett demokratiskt land. Vi ifrågasätter därför starkt riktigheten med 
det centrala politiska diktatet att söka undergräva kommunernas självbestämmanderätt.  
Därtill under ledning av tidigare miljötalesman för ett vindkraftstillvänt minoritetsparti. 
Aktuellt förslag måste även ställas i relation till Sveriges del av världens totala koldioxid-
utsläpp. Enligt uppgift utgjordes Sveriges del av utsläppen 0,014% eller 45,4 miljoner ton år
2020. Världens totala utsläpp var 32284 miljoner ton. Vi finner det ologiskt att detta låga 
värde ska rättfärdiga förslagets stora ingrepp i kommunernas självbestämmanderätt. 
Det är tvärtom så att vindkraften initialt höjer den lokala temperaturen 0,5-3,5 C0 och den 
regionala temperaturen med 0,3 C0 enligt amerikansk rapport (Keith/Miller). Vindkraftens 
indirekta klimateffekter är starkt underskattade och kan vara trefaldigt högre än de officiellt 
angivna (15 g/kWh).
Verkens markvibrationer komprimerar torvskikten i våtmarker och skogarnas humuslager, 
vilket leder till urlakning av kontaminerat vatten, oxidering och  emission av CO2, metan och
NO2. Naturens förmåga att åter infånga CO2 reduceras genom uttorkande turbulens, 
insektsskador, ozonskador, förgiftande nanopartiklar om 50 kg/verk och år, samt massiv 
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skogsskövling med stora arealförluster. Dessa effekter försämrar fotosyntesen och synergin 
mellan mikroorganismer, växter och träd, vilket i sin tur får negativ påverkan på tillväxten 
inom de gröna näringarna. Exempel nämns där markägare fått ersättning för 
förtidsavverkning av 35 ha skog som hindrat och försämrat verkens effektivitet. Detta är 
inte hållbart. Risken för skogsbränder kan inte uteslutas. Vindkraften bär inte heller de CO2-
utsläpp som uppstår för utbyggnad av kraftnät, energilager och från oljeeldade reservkraft-
verk.
Vi är redan beroende av importerad fossilbaserad el och oljeeldade reservkraftverk, sedan 
flera kärnkraftverk avvecklats i södra Sverige. Detta kan tillskrivas vindkraftens oförmåga att
garantera säker effekt. Havsbaserade verk (350 m) kan komma att ytterligare förstärka den 
negativa klimateffekten då de kondenserar fuktig havsluft så att regnet faller i havet och 
minskar nederbörden över land. Uppgifter om ca 30 % har nämnts och bör valideras. Det är
ett stort hot mot Sydsverige då EU:s förhastade exploatering av Nordsjön, Skagerrak och 
Kattegatt omfattar ca 15.000 vindkraftverk. Detta måste granskas av ECCC (European 
Climate Change Council), som är EU:s nya enhet för granskning av klimatåtgärder.

Betänkandet medför en fortsatt utarmning och "överkörning" av landsbygden och dess 
befolkning då regeringen vägrar att efterleva WHO Guidelines for European Environmental 
Noise 2018, som tydligt konstaterar att dBA är olämpligt som mätnorm för det specifika 
vindkraftsbullret. Bullervärde >38,5 dBA anges innebära ”adverse health effects”. 

Regeringen framstår som än mer depressiv och diskriminerande då den inte efterlever  
WHO:s uppmaning till de europeiska staterna att ta fram nya regelverk för vindkraftsbuller i 
samverkan med sjukvårdssektorn. Den tyska specialistläkarorganisationen Ärzte für 
Immissionsschutz anger hälsosam ljudnivå till 60 dBZ eller 10 km för ett enda verk.

Medicinska rapporter visar att regeringens vindkraftsplaner om 100 TWh landbaserad 
vindkraft och 90 TWh havsbaserad vindkraft kan betraktas som ett gigantiskt kliniskt 
experiment som kan få ödesdigra konsekvenser för kommande generationer och våra 
sjukvårds- och socialsystem. De extrema bullermattorna kan störa vår utveckling under 
barndomen och bör prövas enligt UN:s barnkonvention.
Dessa övergrepp berör inte längre enbart marginaliserade medborgargrupper på lands-
bygden utan når nu stora delar av befolkningen i landets centralorter.
Lise Nordin har som tidigare miljötalesman för Miljöpartiet konsekvent försvarat tillämp-
ningen av den förlegade ”praxisen 40 dBA” och beräkningsmodellen Nord2000, som i flera 
svenska studier konstaterats underskatta det lågfrekventa bullret med 8 dBA.
Departement, myndigheter och domstolar har en cynisk inställning till att 
• WHO Guidelines for European Environmental Noise 2018 underkänt dBA som mätnorm
• WHO rekommenderar staterna att utarbeta nya regelverk i samverkan med medicinsk
   expertis.
• den lågfrekventa ljudnivån som uppstår i rotorplanet 90 grader från vindriktningen är 
   15-20 dB högre än vad som beräknas i vindriktningen.
• AM-ljud (Amplitudmodulerat ljud) som uppstår i den kaotiska turbulensen bakom verken
   kan höras i sovrum på 3,5 km. Långt från ljudkällan, där det bildas irriterande tonalt ljud.
   Särskilt frekvent nattetid, när bakgrundsljudet är lågt, och därmed mer sömnstörande. 
• pulserandet luftstötar vid tornpassagen alstrar dunkande ljud som utbredes mycket långt
• förstärkande effekter uppstår när ljudvågor från flera verk möts (8 dB). Heigthened
   zones.
• Det lågfrekventa bullret stiger ca 30 dBA när rotationshastigheten ökas eller minskas vid
   ändrad vindbelastning eller vindhastigheter över 12 m/sek.
• Ljudutbredningen är 2-3 gånger längre i vindriktningen än vad som beräknas
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• Vindkraftsbuller ofta övergår till cylindrisk ljudutbredning med halverad dämpning per
   dubblerat avstånd
• förekomst av infraljud medför patologiska och depressiva effekter vid långtidspåverkan,
   såsom självmord, förtjockad hjärtsäck, lungvävnad och blodkärl och minskad   
   hyppocampus och grå hjärnvävnad.
• långtidsexponering kräver lägre ljudbelastning för att undvika ohälsa
• resonans i byggnader kan höja ljudnivån inomhus med 2 dBA 
• interaktion mellan flera industrianläggningar med extrema höghöjdsverk (>3 MW) bildar   
   regionala bullermattor av infra- och lågfrekvent ljud över stora områden.
• blinkningar upplevs genom jalusigardiner och skuggor stör dagtid.
De ackumulerade effekterna orsakar max-nivåer om +15-20 dBA hörbart ljud och än 
kraftigare energivågor i det ohörbara infraljudsområdet. Där kroppen sägs vara extra känslig
för skadlig egenresonans vid 7-8 dB. Detta innebär ideliga sömnavbrott och mindre tid för 
den nödvändiga djupsömnen. Mer fakta i Appendix.

Centralmaktens brist på empati och respekt för vetenskapliga och medicinska fakta innebär 
att vindkraftsexploateringen kan betraktas som ett medicinskt experiment som måste 
avbrytas. 
Centralmakten har dessutom bekänt färg vid den senaste revideringen av regelverket för 
vindkraftsbuller då den permanentat den av WHO diskvalificerade ”praxisen 40 dBA”, utan 
konsultering av medicinsk vetenskaplig expertis. Trots att generaldirektörerna inom 
promenadavstånd har tillgång till Europas ledande expertis. WHO Guidelines medicinska 
bilaga är utarbetad av de svenska experterna Göran Pershagen (KI), Charlotta Eriksson (KI) 
och Mats Nilsson (SU), som ger en generell beskrivning av bullerstörningarnas medicinska 
effekter på kroppsorgan och hormonsystem. Bilagan baseras på studier fram till 2014. 
Dessa förstärks ytterligare i ny sammanställning av studier från perioden 2016-2019:
Low-Frequency Noise and Its Main Effects on Human Health - A Review of the Literature 
between 2016 and 2019. Araújo Alves, Neto Paiva, Torres Silva, Remoaldo.

Myndigheternas cyniska inställning syns också i fördelningen av forskningsanslagen som 
aldrig stöder medicinsk utvärdering av medicinska långtidseffekter, påverkan av barn eller 
samhällets sjukvårds- och socialförsäkringssystem, medicinförbrukning etc.
Då centralmakten offrar stora mänskliga och materiella värden blir kommunens vetorätt allt 
viktigare. Betänkandet blir värdelöst om kommuninnevånarna i den kommande miljöpröv-
ningen inte har säkerställt skydd för hälsa, sund uppväxtmiljö och privatekonomi. 
Och där begäran om resning ända upp i Högsta domstolen avvisas med kommentaren att 
inget nytt framkommit, trots framlagda bevis.
Betänkandets resonemang om förutsägbarhet faller därmed platt.
Svenska medborgare ska ha minst samma skydd som i den tyska delstaten 
Bayern, som fastställt skyddsavståndet 10*H = 2-3 km. 
Det är då grovt diskriminerande att svenska staten bereder väg för tyska bolag att 
exploatera svenska kulturbygder intill det skadliga avståndet på 800 m från bostäder. 
Denna svenska naivitet tyder på desperat försök att mörklägga effekterna av många års 
undermålig energipolitik. Den utnyttjas också av internationella finansbolag som ofta är 
registrerade i skatteparadis och tillämpar kreativ ekonomisk redovisning. Likaså av ett 
kinesiskt kärnkraftbolag. Med statens goda minne. 
Staten har också öppnat upp för löntagarfonderna att delta i den destruktiva verksamheten 
och erhåller ökade skatteintäkter genom de stora prishöjningarna som uppkom efter 
nedstängningen av kärnkraftverken i Sydsverige.
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Många vittnesmål talar för att centralmaktens övergrepp redan gått för långt.
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
Susanne Hjelm https://www.youtube.com/watch? a pp=desktop&v=f8pqCkCqQas&feature=youtu.be
Sann bild av verkligheten ges i youtubepresentationen "Vindkraft - räddning eller fördärv?"
https://www.youtube.com/watch?v=wk9URPZ-BOk 

De medicinska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna är så stora att 
regering och riksdag måste ta lärdom av verkligheten och besluta om 
moratorium för utvärdering och omprövning.
Rättssäkerhet saknas när drabbade medborgare:
• tvingas bära hörselskydd utanför bostaden
• tvingas sova med stängda fönsterrutor
• inte kan somna eller nå nödvändig djupsömn p.g.a. dunkande ljudstötar och resonans
• kan bli sjuka vid långvarig exponering av ohörbara pulserande infraljud
• inte kan flytta av ekonomiska skäl när fastighetsvärdet halverats eller huset blivit osäljbart.
• tvingas bo kvar och se livsverk raseras när livsmiljö och rekreationsvärden industrialiseras
• oroas över barnens uppväxt och studieresultat
• ser successivt försämrade ekosystem och minskad biologisk mångfald
• upplever förslumning, intrång i näringsverksamhet, försämrad social service och 
avfolkning.

Människor reagerar olika och 40 dBA är underkänt som mätvärde. Senaste vetenskapliga 
rön visar på genetiska skillnader som påverkar förutsättningar att blockera ljudstörningar 
och förbli i hälsosam djupsömn (Sleep spindles). Frågor om fördelning inom befolkningen 
eller könsskillnader återstår att utforska. Nya studier visar en ny form av kommunikation 
mellan coclea och hjärnan (Non-canonical Pathway) som reagerar på vävnadsskadande ljud.
Myndigheterna accepterar att kontrollmätningar görs framifrån på avstånd = totalhöjden 
(emission) för att sedan omräknas till det aktuella avståndet. Immisionsmätningar vid 
fastigheten eller inomhus ger andra resultat. 

Rättssäkerhet saknas när svenska medborgare diskrimineras och tvingas bo kvar
inom 800 m från vindkraftverk.
Nuvarande regelverk för kontroll av vindkraftsbuller ger låg rättssäkerhet. 
Egenkontroller bör utföras av oberoende tredjepartsaktör och mätningar bör 
göras vid och inom bostad. Därtill i ”worst case” i förhärskande vindriktning, 
vindhastighet med maximal ljudenergi (fabrikatrelaterat). Alternativt fast 
ljudmätare vid bostad som automatiskt nedreglerar vindkraftverkets node. 
Detta är väl kända krav som förkastats av byråkrater som är satta att tillse 
medborgarnas rättssäkerhet.
Denna cyniska hantering kan endast brytas via den kommunala bestämmande-
rätten och medborgarnas möjlighet att i fria val påverka samhällets institutioner.
Dessa misshälligheter har stor betydelse för kommunpolitikernas inställning till 
vindkraften.
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Rättssäkerhet förutsätter klara och tydliga regler som tillvaratar inte bara vindindustrins
intressen utan även de särskilt berörda som i hög grad kommer att påverkas av den
miljöfarliga verksamheten.
Forskarna professor Mats Wilhelmsson och professor Hans Westlund vid KTH i Stockholm, 
har presenterat en studie “The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case
Study” som är expertgranskad (peer-reviewed). Den publicerades i juni i år i den
vetenskapliga tidskriften Sustainability”. Studien visar att en vindkraftsetablering har en
påtaglig negativ värdepåverkan på fastigheter inom påverkansområdet. 
Miljöbalken föreskriver ett samråd med ”särskilt berörda”. Vilka som är ”särskilt berörda”   
är inte närmare preciserat i lagstiftningen och får bedömas från fall till fall.
Sakägare enligt miljöskyddslagen är den ”som kan tillfogas skada eller utsättas för annan
olägenhet genom den miljöfarliga verksamheten.” ”En generös tillämpning är således
avsedd” (Prop 1997/98:45 Del 1 Sid 484-485).
Utredningen visar att fastighetsvärden sjunker med 20-40 % inom 2 km från vindkraftverk 
och successivt upp till 6 km. Värdesänkningen inom 1 km blir ännu större. På detta avstånd
uppstår ofta besvärande skuggor. Hade köparna känt till hälsoriskerna så hade de sannolikt
avstått från köp eller att bosätta sig på orten. Således ännu lägre värde. I många fall blir 
marknadsvärdet så lågt att fastighetsägaren inte har råd att flytta. Dessa extrema 
värdeförsämringar finns inte med i kalkylerna. Detta myndighetsstyrda rofferi leder till 
eftersatt fastighetsunderhåll, förslumning, kapitalförstöring och rasering av mödosamt 
skapade kulturmiljöer och imploderad landsbygdsutveckling. Exempel finns där boende 
vägrats lån i bank med motiveringen att fastighetsvärdet sjunkit då bostaden ligger när 
vindkraftverk och inte duger som säkerhet.
Teoretiskt kan det få en snedvridande effekt på bostadsmarknaden i återstående 
vindkraftsfria områden.
Verkens blinkande varningsbelysning kan vara störande över 20 km, speciellt under dygnet
mörka timmer och synas som reflexer genom persienner. En inglasad uteplats kan bli 
oanvändbar. 
Verkens turbulens får uttorkande effekt över 9 km enligt kinesisk satellitstudie, som visade 
lägre tillväxt i området. 
 
Så som samrådsförfarandet med ”särskilt berörda” vid vindkraftsetableringar kommit att  
utvecklas i det praktiska rättslivet kan ”samrådet” närmast beskrivas som ett
informationsprojekt där nackdelar för närboende bagatelliseras eller förnekas och där
exploatören i princip bara informerar om vad som kommer att utföras och hur  
projektet kommer att genomföras. Det här är en ordning som inte var avsedd när 
bestämmelserna om samråd i MB 6 kap utformades. För att få ordning på detta föreslår vi
att den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är obligatorisk i en tillståndsansökan ska
innehålla en förteckning över de registerfastigheter som är ”särskilt berörda” med uppgift 
om hur värdet på varje enskild fastighet kommer att påverkas av den projekterade 
anläggningen. Så att en sakägarlängd motsvarande vad som förekommer vid   
fastighetsbildning kompletterad med uppgift om förväntad värdepåverkan på varje enskild
fastighet. Det bör av förteckningen också framgå hur kretsen ”särskilt berörda fastigheter”
avgränsats. Det bör vara den ordning som förutsatts i EU:s MKB direktiv 2011/92/EU, art
3 p 1 d.  2011/92/EU)

MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, reglerar miljöbedömningar för 
verksamheter och åtgärder. Miljökonsekvensbeskrivning. Direktivets Artikel 3 
anger;
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1.  Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall på ett lämpligt sätt identifiera, 
beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt 
beträffande
a) befolkning och människors hälsa
b) biologisk mångfald, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt 
direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG
c) mark, jord, vatten, luft och klimat
d) materiella tillgångar, kulturarv och landskap
e) samverkan mellan de faktorer som anges i leden a–d.
2. Effekterna på faktorerna som avses i punkt 1 ska även omfatta sådana förväntade 
effekter till följd av projektets utsatthet för risker för allvarliga olyckor och/eller katastrofer 
som är relevanta för det berörda projektet.”
Innebörden är tydlig. Förväntade effekter till följd av projektets utsatthet ska redovisas för 
materiella tillgångar, kulturarv och landskap. Dvs. försämrade värden på fastigheter. 
Detta krav uppfylls inte av svenska myndigheter och domstolar, vilket inte uppfyller de 
drabbades rättssäkerhet.

Enligt miljöbalken 32 kap. är den som bedriver miljöfarlig verksamhet skyldig att ersätta 
den skada som verksamheten orsakar sin omgivning. Ansvaret kan gälla risk för 
förmögenhets-skada, sakskada eller personskada. Sänkt fastighetsvärde utgör ren 
förmögenhetsskada. Även psykisk ohälsa kan betraktas som personskada. 
Vid ren förmögenhetsskada ”av någon omfattning” gäller att ”ansvaret är strikt”. Spelar 
ingen roll vilken orsak som åberopas. Orsakssambandet behöver inte fullt ut styrkas. Det 
räcker med att den miljöfarliga verksamheten övervägande sannolikt innebär orsaken till 
skadan. 
Vindkraftsbranschen har investerat ca 110 miljarder. Med tanke på de många drabbade 
inom påverkansområdet torde verksamhetsägarna bära en latent skuld till närliggande som
är långt högre än investeringskostnaden. Ersättning kan krävas som enskild talan eller 
grupptalan. 
Men även även den markupplåtande jordägaren löper risk att vara solidariskt ansvarig för 
skadestånd om hen är ekonomisk involverad genom vinstdelningssystem. Jordägaren löper
även risk vid konkurs eller om verksamhetsägaren överger anläggningen.
Medborgarna är brickor i ett spel där ofta mindre svenska företag ändrat affärsidé från att 
driva verksamhet till att skaffa miljötillstånd och göra snabba klipp på den internationella 
finansmarknaden.

Principen för det okränkbara människovärdet och alla medborgares lika värde 
tycks inte längre gälla i det här landet. Insikten att förlorat kontrollen över 
hemmet, sömnen och den egna livssituationen att ha blivit en handelsvara på 
en internationell marknad ökar frustrationen och känslan av rättslöshet som är 
grunden för det sviktande samhällskontraktet och minskade förtroendet för 
landets myndigheter och domstolar.
Denna rättsosäkerhet är ovärdigt en modern rättsstat och har stor betydelse för
medborgare och kommunpolitikernas inställning till vindkraften.

 Förslaget att utforma ett ersättningssystem ryms inte inom ramen för denna
 utredning. Utredningen synpunkter att frågan om ”lokal (och på sikt  
 nationell)opinion och rättviseaspekterna utgör tillräckligt starka skäl”, har   
 karaktär av muta. Opinion ska inte påverkas för att acceptera hälso-, miljö- och
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klimat-förstörande verksamhet. Orättvisor ska inte friköpas med pengar. 

Syftet med förslagen i Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021 förfaller 
av följande skäl:
• den efterföljande miljöprövningsprocessen uppfyller inte kraven på rättssäkerhet. 

Medborgarna saknar skydd för hälsa, sund uppväxtmiljö, intrång och förlorad rådighet,
exponering för giftiga nanopartiklar och förlorade fastighetsvärden

• Sverige måste först förverkliga internationella åtaganden för skydd av biologisk 
mångfald, nationella skärpningar av artskyddet, UN:s utvidgning av konventionen om 
biologisk mångfald (Regeringsdeklarationen), samt säkerställa vattenförsörjningen inför 
kommande klimatförändringar. 

• Sverige uppfyller inte kraven i Klimatlagen 2§ och Miljöbalken 2 Kap §9. Slutavvägning.
Vindkraftens destruktiva effekter måste genomgå en riskanalys under ledning av en  
Parlamentarisk delegation med tillgång till oberoende vetenskapliga experter inom 
medicin, ekologi och ekonomi, samt transparent medverkan av miljöorganisationer och 
representanter för allmänheten.

2021-11-05
Föreningen God Livsmiljö Hylte Rättvis Vind i Holaveden. Ödeshög.
Ove Björklund Morgan Andersson

Föreningen Elgen. Aneby. Ängersjö byalag
Carl Hermelin Tomas Eliasson

Föreningen Livskvalitet i Föreningen Vi. Lenhovda.
Stöverberg Kennet Karlsson
Inger Almström

Arbetsgruppen Hökensås Vind. Tidaholm.
Lolita Ostermark

Appendix
Vetenskaplig information om nuläget
Inaktuella regelverk, beräknings- och mätmodeller  
Vindriktning och direktivitet
• Infrasound and low-frequency noise from wind Turbines. Hansen, Zajamsek, Hansen.
Den klassiska beskrivningen har varit att ljudnivån alltid är mindre i rotorplanet (00 resp. 1800) än 
framifrån. Laboratoriestudien Fig 5 visar hur Direktiviteten ändras i rotationsplanet, 90 grader i sidled
från vindriktningen.
Bilden visar att det endast gäller frekvenserna över 135 Hz. Däremot visar bilden motsatt effekt vid 
de tunga och störande lägre frekvenserna. De grå cirklarna för 45 Hz ligger ca 14 dB högre vid 1800 
och 00 än rakt framifrån 900. Avvikelsen vid nedre gränsen för hörbart ljud (20 Hz) kan då vara 
närmare +20 dB. Vilket innebär en fyrdubbel ljudupplevelse. Eller än värre för det ohörbara 
infraljudet <20 Hz, vars patologiska effekter konsekvent mörklagts av myndigheterna.
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Studien visar att boende vid verken utsätts för mycket högre lågfrekventa ljud när de befinner sig i 
verkens rotationsplan, än vad som redovisas vid mätningar och beräkningar. Vilka görs framifrån. 
Tillämpning av Folkhälsoinstitutets tabell för lågfrekvent ljud blir då missvisande. Beräkningarna ska
givetvis relateras till rotorplanet. Tabellen är dessutom ofullständig då den lägsta frekvensen endast 
når 32,5 Hz, medan andra länders regelverk slutar vid 8 Hz.
Därtill kommer förstärkningar om 5-8 dB när ljudvågor från flera verk kommer i fas. 
Detta måste beaktas i miljöprövningarna och leda till omprövning, nedreglering (riktnings-
anpassad) eller återkallelse av befintliga miljötillstånd.
Huvuddelen av de befintliga vindkraftverken är utslitna, olönsamma och felaktigt placerade. 
Förutsättningar saknas i de flesta fall för ersättning med större verk. Här kan solenergi vara ett 
alternativ. Vi bör i likhet med Danmark upprätta en avvecklingsplan för felaktigt placerade verk.
Med skärpta krav på återställning av fundament, återanvändning av armering och markkablar.
Idag tillämpas evig deponi i strid med EU:s återvinningsdirektiv. Staten måste påskynda vindkrafts-
branschens utveckling av teknisk lösning för återvinning av rotorbladens epoxiplast.    

Tornpassage och AM-ljud
Fig 4 i samma studie avseende AM-ljud är 
också intressant. Den visar de kraftiga 
pulserna som uppstår vid rotorbladens 
tornpassage. Och beroendet av rotorbladens 
avstånd till tornet. Pulserna uppfattas som 
dunkande ljud på mycket stora avstånd.
Det gör att vindkraftsbuller är mycket 
specifikt och uppfattas tre gånger mer 
störande än andra bullerkällor vid samma 
ljudnivå (filtrerad och medelvärdesutjämnad).
Det är tydligt fastställt i WHO Guidelines for 
European Environmental Noise 2018. 
I synnerhet genom underkännandet av dBA 
som mätnorm och kravet på att de europeiska
staterna ska utarbeta nya regelverk i 
samarbete med medicinsk expertis.

Regelverkets medicinska bilaga är utarbetad av svenska experter (Pershagen, Eriksson, Nilsson) som  
ger en generell beskrivning av bullerstörningarnas medicinska effekter på kroppsorgan och hormon-
system.
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• Audible Thumping from Wind Farms Can Travel Up to 3.5 km. Hansen, Nguyen, Zajamsek, 
Catcheside, Hansen.

 Studien undersökte
 amplitudmodulering vid 9
 bostäder belägna nära en
 sydaustralisk vindpark.
 Trots att antalet AM-
 händelser minskade med
 avståndet, uppfattades
 hörbar amplitudmodu-   
 lering fortfarande 
 inomhus under 16 % av
 tiden på ett avstånd av 3,5
 km. Under nattetid 
 inträffade hörbar 
 amplitudmodulering 
 inomhus upp till 22 % av 
tiden. Detta är en skam för 
den svenska miljöpröv 
ningsprocessen, då  
motsvarande resultat 

konstaterades redan 2014, vid treårig långtidsmätning i Västerbotten (Conny Larsson, Uppsala 
Universitet).

Höga vindhastigheter orsakar kraftiga infraljud och lågfrekvent buller <50 Hz. Max vid 12 m/s.
Störningarna blir extra stora när rotorbladen belastas under acceleration och retardation. + 25 dB.

Förstärkande effekter
 Begreppet ”heigthened zones” är en annan förstärkande
 effekt och fallgrop. Bob Thorne har redovisat kraftigt
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 höjda ljudnivåer om 8-13 dB när ljudvågor från två 
 närliggande verk möts. De bildar smala band (5-10 m)
 och blir extra störande då de orsakar plötsliga förändringar
 när de slingrar sig över landskapet. Myndigheterna är
 medvetna om den olämpliga beräkningsmodellen. Utan    
 åtgärd. Modellen är framtagen för markbundna ljud.
  Mätresultaten varierar radikalt om mätutrustningen bara
 flyttas några meter. Invändiga resonanseffekter (+2 dBA)
 uppstår när ett rums dimensioner ligger i fas med den
 lågfrekventa våglängden. Tysk-grekisk studie visar att
 markvibrationer, såväl horisontella som reppelerande från
 djupare geologiska skikt, samverkar med luftburet infraljud
och alstrar vibrationer i byggnadskonstruktioner med ljudhöjande effekt (+2 dBA).

Belastningen är redan hög då den tillämpade beräkningsmodellen Nord2000 redovisar för låga värden
i det lågfrekventa ljudområdet (8-10 dBA). Referens: Två mätstudier vid Uppsala Universitet 
(Thorén och Öhlund, 2008). 
Myndigheterna har således länge varit medvetna om den olämpliga beräkningsmodellen. Utan åtgärd.
Modellen är framtagen för markbundna ljudkällor och saknar helt relevans för dagens vindkraftverk, 
som arbetar på höjder mot 300 m och innehåller tre rörliga ljudkällor. Rotorbladens spetsar roterar 
med en hastighet av 300 km/h. WHO har i Guidelines for European Environmental Noise 2018, 
tydligt framfört behovet av nya regelverk för vindkraftsbuller. Ytterligare bevis på den rigida och 
orättvisa svenska miljöprövningsprocessen.
Därtill grova fel i mätmetoder då mätapparaturen presenterar medelvärde på medelvärden, vilket i två
steg kapar max-ljudens toppar med ca 7-15 dB. Apparaturen beräknar medelvärden över 10 min, 
baserade på medelvärden i korta sekvenser om 150 millisekunder, där det förekommer mycket höga 
”peaks”. Det mänskliga örat uppfattar de extrema pulserna inom 2-10 millisekunder.
Lågfrekvent ljud övergår lättare till cylindrisk ljudutbredning, vilket innebär längre utbredning, då 
ljudets dämpning reduceras till 3 dB/dubblerat avstånd mot beräkningsnormen 6 dB. Det gäller också 
när ljudvågor reflekteras över vattenytor. 
Dubblering av avstånd får snabb effekt: 200-400-800-1600-3200-6400 m.
Detta innebär att människor som bor i rotorplanets förlängning (900 mot vindriktningen) får helt 
annan ljudbelastning än vad som anges i beslutsunderlagen. Vilket förklarar att många som lever 
inom en km från verken måste ha hörselskydd för att vistas utomhus, vaknar trötta, blir bestulna på 
sin livsmiljö och drabbas av ekonomiska förluster. Detta är ett extra intrång för yrkesverksamma som 
arbetar i betungande ljudmiljö och som sedan påtvingas lika besvärande ljudbelastning i sina hem, 
under den resterande delen av dygnet och på ledig tid. Två studier visar att underhållspersonal i 
industriella vindkraftsanläggningar har försämrad hälsostatus (Japan och Iran).
Den svenska vindkraftsutbyggnaden är till stor del baserad på ovederhäftiga beslutsunderlag.
Se följande vittnesmål av Ellinor. https://youtu.be/NfQEw8haRPc 

Mot denna bakgrund är nuvarande regelverk ett brott mot det okränkbara människovärdet och vår 
miljö- och civillagstiftning. Det är också ett brott mot barnkonventionen då utveckling av kropp och 
sinnen inte är färdig förrän vid 12 års ålder. Uppväxt i sådan miljö får destruktiva effekter på den 
kognitiva förmågan och leder till sämre studieresultat och förutsättningar för akademisk utbildning.
I verkligheten är det så att säkerhetsavstånden för hörbart buller måste vara minst 2-3,5 km. 
I paritet med den tyska delstaten Bayerns kriterie 10*H eller 2- 3 km. Deras beräkning för 200 m 
höga verk eller radie 2 km visade att endast 0,5 % av delstatens yta kunde användas för vindkraft.
Förutsättningar saknas således redan för vindkraftverk i stora delar av vårt land. 
Vilket också innebär skyldighet att utvärdera, ompröva eller återkalla befintliga miljötillstånd. 
Än viktigare är skyldigheten att skydda människor från de kraftigt pulserande luftvågorna i infraljuds-
området, där patologiska och depressiva effekter konstaterats över flera 10-tals kilometer.
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Här har regeringen huvudansvaret för att tillämpa 
• Miljöbalken Kap 2 § 3. Försiktighetsprincipen.
• Miljöbalken Kap 2 § 9. Slutavvägning. Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada 
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skydds-
åtgärder 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.
• Miljöbalken Kap 2 § 10. Slutavvägning. Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse 
från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i
9 § andra stycket.
Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälso-
tillståndet.
Dessa övergrepp måste således omgående avbrytas och leda till moratorium och omarbetning av 
planer och regelverk. I en demokratisk styrd process.

Naturvårdsverkets permanentning av irrelevant ”praxis 40 dBA” i bullerregelverk 2020 
innehåller många felaktigheter.
Men också ett erkännande av AM-ljudets effekter, enligt utdrag på sid 6, 9 och 12.

Sid 6. Amplitudmodulerat ljud kan upplevas som mer störande än vanligt ljud. Det saknas dock 
kunskap om hur tydliga variationer som krävs och hur ofta amplitudmodulation behöver förekomma 
för att risken för olägenhet för människors hälsa ska öka. Forskning och utveckling av mätmetoder 
pågår, såväl i Sverige som internationellt 
Sid 9. En svensk studie publicerad 2020 har utrett samband mellan vindkraftsbuller och påverkan på 
sömn. Studien visade att vindkraftsbuller inomhus motsvarande 32 dBA Leq kan leda till en 
försämrad sömnkvalitet. Studien anger även att ljudets karaktär och förekomst av amplitud-
modulation kan bidra till en ökad påverkan.

Sid 12. Särskilt störningsframkallande ljud.  Vissa typer av ljud kan vara av en sådan karaktär att de 
orsakar en högre grad av störning än andra. Ett sådant exempel är om ljudet innehåller tydligt 
hörbara toner. Ljud med återkommande smällar och dunkanden kan också orsaka en högre grad av 
störning än ett ljud med en jämnare ljudstyrka. För att kompensera för denna ökade störningsrisk 
bör lägre ljudnivåer tillåtas i de fall där särskilt störningsframkallande ljud förekommer mer än vid 
enstaka tillfällen. För vindkraftsbuller är tydligt hörbara toner och kraftig amplitudmodulation att 
beakta som särskilt störningsframkallande.

Sid 12. Då standardiserade metoder för mätning och modeller för bedömning av ökad störningsrisk 
av amplitudmodulerat ljud saknas, har Naturvårdsverket valt att för närvarande avstå från att införa 
någon särskild gräns för när en skärpning av riktvärdet för vindkraftsbuller bör göras med orsak av 
amplitudmodulation. Kraftig amplitudmodulation vid bostäder är dock att beakta som särskilt 
störningsframkallande och verksamhetsutövaren bör vidta åtgärder för att undvika att detta 
förekommer mer än undantagsvis, särskilt om de ekvivalenta nivåerna vid bostäder är i intervallet 35
– 40 dBA. När kunskapsläget förbättras kan Naturvårdsverket komma att komplettera vägledningen i 
fråga om ofta återkommande amplitudmodulation.

Kunskapsläget är nu förbättrat och regelverket måste därför revideras. Exempel.

• 3D-simulation of sound propagation through the wake of a wind turbine: impact of the 
diurnal variability. Dietrich Heimann, Antonia Englberger. Institut für Physik der Atmosphäre 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Weßling-Oberpfaffenhofen, Germany
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Utdrag. Ljudnivån nära marken ökas 
avsevärt av den atmosfäriska och wake-
inducerade nedåtböjningen på avstånd 
större än åtta gånger rotordiametern. 
Denna ökning är starkast på morgonen 
och på kvällen när den lokalt uppgår till 
18 dB.
Tredimensionella utbredningseffekter är 
uppenbara och kan inte försummas. En 
betydande ljudnivå-variation under 
verkens rotation simuleras för 
kvällssituationen på långt avstånd.

Nedre bilden visar 9 dB högre ljudvolym 
vid 2000 m kl 18.00. För ett verk. Desto 
fler vindkraftverk  desto mer kaotisk 
turbulens. Flera studier visar att AM-ljud 
bildas internt i den kaotiska turbulensen 
bakom verken över 2 km. Verkens 

klimatpåverkande och uttorkande effekt är kännbara över 9 km (Kinesisk satellitstudie). 
Nationella regelverk kräver säkerhetsavstånd om 4 km vid landningsplatser för lätta flygplan.

Infraljud
Naturvårdsverkets senaste revidering av bullerregelverket 2020 är undermålig och beaktar inte
förekomst av infraljud och medicinska studier om allvarligt destruktiva hälsoeffekter. 

Infraljud är egentligen ohörbara energipulser <20 Hz, som kan registreras i akustisk mätutrustning. 
Infraljud är redan ett folkhälsoproblem och definieras av EU som ”the invisble enemy”. De finns dels 
som naturliga sinusformade vågor och dels som kraftigt pulserande vågor som alstras av maskinell 
utrustning.
Tillämpning av dBA som mätnorm har stora brister i det lågfrekventa ljudområdet. dB är ett loga-
ritmiskt värde som utgår från örats uppfattning av ljud vid 1000 Hz. Varje höjning med 10 dB mot-
svarar en dubblerad ljuduppfattning vid denna frekvens. Denna definition gäller inte för lågfrekvent 
buller som upplevs dubbelt störande vid en ökning med 3 dB (20 Hz). 
dBA är ett anpassat värde för beskrivning av de hörbara frekvenserna, vilket innebär att stora delar av
det lågfrekventa ljudområdet <200 Hz och alla ohörbara ljudvågor <20 Hz (infraljud) inte redovisas. 
Skillnaden mellan dB och dBA visas nedan i bild 1 och 2:
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Bild 1. dB. Ovägt - ofiltrerat vindkraftsljud
Verklig ljudåtergivning i dB från olika källor. Flera större verk når 110 till 115 dB vid 10 Hz. 
Avgränsningen vid 10 Hz medför att de extremt tunga emissionerna vid 1 Hz inte redovisas. Grov 
extrapolering tyder på att de tre största verken (4,2-5,6 MW) kan nå 120 till 124 dB vid 1 Hz. 
Ytterligare 5-10 dB kan inte uteslutas, om man inräknar bortkapade maxljud och förstärkningseffekt 
när ljud från fler verk kommer i fas. Dessa värden bör valideras av oberoende expertis.
Informationen är ytterst väsentligt då 95 % av vindkraftverkens emitterade ljudenergi ligger under 3 
Hz, när den mäts i fysiska mått (kraft/ytenhet - Pascal). Vilket medför att våra kroppsorgan, hjärta, 
hjärna, lungor och blodkärl ständigt utsätts för pumpande slag utan att vi märker det. 
Våra organ kan betraktas som vätskefyllda ballonger som ständigt strävar att återta sin naturliga form.
Denna belastning medför att bindvävnaden efterhand förstärks, förtjockas och styvnar, vilket medför 
försämrade funktioner. Patologiska inflammatoriska effekter har redovisats, som förtjockad hjärtsäck,
lungvävnad och blodkärl. Likaså förändringar i hjärnvävnaden.

 
Bild 2. dBA. Vägt - filtrerat 
vindkraftsljud

Motsvarande verkstorlekar visar 
endast 40 till 45 dBA vid 10 Hz, 
vilket går mot noll vid 1 Hz.

Differens 70 dB.

dBA-beräkning saknar således 
relevans vid analys av de pulserande 
infraljudens medicinska effekter. 

Beräkning av bullerexponering 
baseras på det specifika fabrikatets 
”käll-ljud” som är ett ackumulerat 
dBA-värde genom summering av 

15



ljudenergin i frekvensintervall med expanderande storlek. Dessa beräknas av tillverkaren och 
godkänns av certifierade organ, som käll-ljud i dBA.
De har nu blivit irrelevanta för stora vindkraftverk, då en höjning av ljudenergin med 10 dB i det 
nedre lågfrekventa området endast medför en höjning av käll-ljudet med 0,2 dBA.
Denna teknikaliska bluff är avslöjad i WHO Guidelines for European Environmental Noise 2018, 
som olämplig för beskrivning av vindkraftsljud. Det är därför helt oacceptabelt att svenska staten 
konserverar förlegad ”praxis 40 dBA” i det reviderade regelverket från 2020, för att sedan lägga det 
till grund för det historiskt största miljöingreppet och exproprieringen av svensk natur och 
människors levnadsvillkor. 
Än värre är att ansvarig myndighet inte beaktar de påtalade hälsorisker som föreligger vid långtids-
exponering av infraljud. Eller WHO:s råd att utarbeta nytt regelverk i samverkan med medicinsk 
expertis och allmänhet. Detta har tydligt framförts till Naturvårdsverket i remissprocessen.
Bullerregelverk och miljöprövningsprocesser beaktar inte heller att den tillåtna exponeringstiden 
(dos-rat) snabbt reduceras vid långtidsexponering. Arbetsmiljölagstiftningens begrepp halveringsnivå
för bedömning av tillåten dos-nivå vid långtidsexponering, anges ligga mellan 3 dBA (Sverige) och 5 
dBA (USA). Bild från fransk konferens; Actes du Colloque du 16 novembre 2018. 
Ljusblå linje når 50-60 dBA efter ett års exponering. Effekterna av infraljud blir således snabbt större 
vid långtidspåverkan.

En utgångspunkt 
är arbetsmiljölagstiftningens villkor om högst 8 timmar vid 85 dBA. Vid omvänd extrapolering kan 
de ohälsosamma nivåerna av lågfrekvent ljud och infraenergipulser uppnås inom något år. Indisk 
studie anger gränsvärdet vid graviditet till 80 dBA under högst 4 timmar. 

Se detaljerad information i Bilaga, ”Samrådsyttrande havsbaserad vindkraft. OX2-Galtea” 
Vi vill särskilt rikta ministrarnas uppmärksamhet på uttalande från den tyska specialistläkar-
organisationen Ärzte für Immissionsschutz, som anger hälsosam ljudnivå till 60 dBZ eller 10 km, 
från ett enda verk. Samt amerikansk studie (Marcillo), som visar höga infraljudnivåer över 90 km 
från en vindkraftspark med 60 st 1,5 MW-verk. 
Staten uppfyller således inte ens grundläggande kriterier i landets miljölagstiftning, avseende;
• Miljöbalken, 2 Kap. Principerna för kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik
• Miljöbalken, 6 Kap. Miljöbedömningar.
• Klimatlagen, 2 §; Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som enligt punkt 4. vilar på 
vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden. 
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Många studier visar patologiska och depressiva effekter vid långtidspåverkan. Ex.

• Effects of Large Pressure Amplitude Low Frequency Noise in the Parotid Gland Perivasculo- 
Ductal Connective Tissue. Oliveira, Brito, Mendes, Fonseca, Águas, Martins, dos Santos.
Utdrag ur Sammanfattning
Perivasculo-ductal bindväv antas fungera som en mekanisk stabilisator av körtelvävnader, som 
omger artärer och vener. I vävnader och organ som exponeras för stor tryckamplitud inträffar fibros 
(inflammatorisk skada i många former). 
I studien bullerexponerades fem grupper av råttor för stigande grad av kontinuerligt kraftigt 
lågfrekvent ljud. Vid dissektion konstaterades att bindvävsområdena växte linjärt och signifikant
med den kraftiga lågfrekventa bullerexponeringstiden.
Detta har sedan länge bekräftats i portugisiska studier (Alves-Pereira/de Brancho) som visar 
kraftiga förändringar av hjärtsäck och lungvävnad. 

• Glial cellexpressed mechanosensitive channel TRPV4 mediates infrasoundinduced neuronal 
impairment. Ming Shi, Du Fang, Yang Liu, Li Li.
Wikipedia: Gliaceller har som funktion att omge nervceller och styra nervimpulser, bidra med näring 
och syre till nervceller och hjälpa till med läkningen av nervskador.
Uppsala, biologiprojekt: TRP-kanalerna (transient receptor potential) deltar i många vitt skilda 
processer i kroppen. Vissa aktiveras av kemiska ämnen eller höga temperaturer. Andra har visat sig 
reagera på mekaniskt tryck, som är mycket viktigt för känselupplevelser. 
CA1-nervceller. Celler i hjärnans Hippocampusområde som styr närminnet.

Utdrag ur Sammanfattning. Vibroakustisk sjukdom är en progressiv och systemisk sjukdom, som 
främst involverar det centrala nervsystemet, och orsakas av överdriven exponering för lågfrekvent 
men högintensivt buller, som genereras av tunga transporter och maskiner. Infraljud är en typ av 
lågfrekvent ljud. Våra tidigare studier visade att infraljud vid en viss intensitet orsakade nervskada 
hos råttor men underliggande mekanismer är fortfarande i stort sett okänd. Här visar vi en infraljud-
inducerad neuronal skada i en mekaniskt känslig gliacell kanal (TRPV4, för Ca2+-transportering).  
Infraljud vid 16 Hz och 130 dB medförde allvarligt försämrad inlärning och minnesförmåga hos 
råttor efter 7–14 dagars exponering. Samt en framträdande förlust av CA1-nervceller från 
hippocampus. Infraljud inducerade också signifikant astrocytisk och mikroglial aktivering i 
hippocampusregioner, som förde till neuronal apoptos (celldöd och kontrollerat avlägsnande av dött 
material). Dessutom farmakologiska hämningar av flera funktioner. …..Således ger våra resultat 
första beviset på att gliacell-uttryckt TRPV4 är en potential nyckelfaktor som är ansvarig för 
infraljudinducerad neuronal nedsättning.

• A longitudinal, randomized experimental pilot study to investigate the effects of airborne
infrasound on human mental health, cognition, and brain structure. Ascone, Kling,
Wieczorek, Koch & Kühn. 
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Conclusion:
Baserat på våra strukturella analyser av hjärnan verkar det som om IS-exponering medför nedgång 
av grå substans i hjärnområden som är associerade med somatomotoriska och kognitiva funktioner 
såsom arbetsminne (bilateral cerebellum VIIIa) och högre auditiv bearbetning (vinkelgyrus, BA39), 
innefattande funktioner såsom talförståelse/produktion eller semantisk/ lexikal bearbetning och 
läsning. Det övergripande resultatmönstret, inklusive utforskande resultat av förändrad kropps-
uppfattning (ökad upplevd svaghet), är ett rimligt fall för att bedöma kroppsliga förnimmelser i en 
detaljnivå, lägga till fysiologiska bedömningar såsom elektromyografi och att fokusera på uppgifter 
relaterade till språkbehandling och komplext (verbalt) arbetsminne i framtida prövningar.

• Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the 
hearing threshold ± Evidence from fMRI.  Weichenberger, Bauer, Kühler, Hensel, Garcia 
Forlim, Ihlenfeld, Ittermann, Gallinat, Koch, Kühn.

”denna studie är den första som visar att infraljud nära hörselgränsen kan inducera förändringar av 
neural aktivitet över flera hjärnregioner, varav några är kända för att vara inblandade i auditiv 
bearbetning, medan andra betraktas som nyckelspelare i emotionell och autonom styrning. Dessa 
resultat gör det således möjligt för oss att spekulera i hur kontinuerlig exponering för (sub-) liminal 
IS kan utöva en patogen påverkan på organismen. Ytterligare (särskilt longitudinella) studier krävs 
för att substansiera dessa resultat”.
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• Community violence exposure correlates with smaller gray matter volume and lower IQ in 
urban adolescents. Butler, Yang, Laube, Kühn, Immordino-Yang.

Figur 2. Samband mellan exponering för våld i samhället och volymen av grå materia i hjärnan. 
(a) Hjärnbilden visar negativa korrelationer mellan exponerat samhällsvåld och volym av grå materia,
kontrollerande för socioekonomisk status (SES), total gråmaterialvolym, ålder, kön och etnicitet, i 
vänster främre cingulat cortex och vänster undre frontal gyrus. 
(b) Ett spridningsdiagram med den bäst passande regressionslinjen illustrerar sambandet mellan 
våldsexponering i samhället och genomsnittlig volym grå substans över kluster som avbildas i (a).
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Utdrag ur Sammanfattning
Ungdomars exponering för våld i samhället är en viktig folkhälsofråga i stadsmiljöer och har 
förknippats med sämre kognitiv prestanda och ökad risk för psykiatriska sjukdomar, inklusive PTSD. 
Ingen studie hittills har emellertid undersökt de neurala korrelaterna av exponering för våld i 
samhället hos ungdomar. Sextiofem friska ungdomar (ålder 14–18 år; 36 kvinnor, 29 män) från 
kvarter med måttligt till högt kriminalitet i Los Angeles rapporterade om sin våldsexponering och 
socioekonomiska status och genomgick strukturell neuroavbildning och intelligenstestning. 
Våldsexponering korrelerade negativt med sociosekonomiska mått, IQ och gråsubstansvolymen i 
hjärnregioner som är involverade i högnivå kognitiva funktioner och autonom modulering.
Resultaten ger första bevis för att frontala hjärnregioner som är inblandade i kognition och påverkan
verkar selektivt påverkas av exponering för samhällsvåld, även hos friska ungdomar som inte är 
direkta offer eller förövare av våld.
Kommentar: Detta stärker rapporterna om att vindkraftsrelaterad reducering av hjärnans ”grey 
matter”-volym, kan få betydelse för de drabbades kognitiva funktioner och utveckling. 

De vetenskapliga studierna visar att regeringens vindkraftsplaner om 100 TWh landbaserad vindkraft 
och 90 TWh havsbaserad vindkraft kan betraktas som ett gigantiskt kliniskt experiment som kan få 
ödesdigra konsekvenser för kommande generationer och våra sjukvårds- och socialsystem.
Dessa övergrepp berör inte längre enbart marginaliserade medborgargrupper på landsbygden utan når 
nu stora delar av den svenska befolkningen i centralorterna. 

• Wind Turbine Syndrome. The Impact of Wind Farms on Suicide. Eric Zou. October 2017.
Den amerikanske forskaren Eric Zou har samkört data ur tre offentliga databaser under ett tiotal år 
(2001-2013), avseende vindkraftsutbyggnad, dödsorsaker och vindriktning inom 820 counties i 39 
stater. 
Studien redovisade starka bevis för att vindkraftsanläggningar leder till betydande ökning av 
självmord. 
Sambanden var signifikant högre bland ljudkänsliga och äldre invånare och vid dagar då de 
exponerades för lågfrekvent ljudemission när vinden blåste från verken. 
Samkörning med en officiell storskalig hälsoundersökning antydde också ökad sömnbrist intill nya 
vindkraftverk. På längre sikt ökar sömnbrist risken för att drabbas av en rad sjukdomar, som 
diabetes, ångest, depression, missbruk och hjärt-kärlsjukdom. Det innebär också en ökad risk att dö i 
förtid. På kort sikt påverkas funktionsförmågan, risk för olyckor m.m.
Australiens Administrative Appeals Tribunal fastslog 2017-12-04, att bullerstörningar som orsakas av
lågfrekventa ljud och infraljud från vindkraftverk "är en trolig väg till sjukdom" baserat på "etablerad
koppling mellan störning och vissa sjukdomar, inklusive högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, 
eventuellt delvis förmedlad av störd sömn och/eller psykisk stress". Domstolen framhöll också att 
"dBA-viktningssystemet inte är konstruerat för att mäta vindkraftljud och inte lämpligt att använda 
vid mätning". Domstolen underkänner även tillämpning av långtidsmedelvärde och konstaterar hög 
andel av lågfrekvent och infraljud. Dessa argument har förnekats ända upp i Högsta domstolen.
Bilaga, sid 21-24.
Samtliga ovanstående samband bekräftar de av drabbade medborgare redovisade klagomålen om 
ökade sömnstörningar och hälsoproblem. Tyska EEG-studier i laboratoriemiljö (Kasprzak et al, 2015)
har visat att redan kortvarig exponering (20 min) av vindkraftsljud som inspelats 750 m från ett 
vindkraftverk orsakar hämmad hjärnaktivitet och dämpad andningsfrekvens. Portugisiska forskare 
(Alves-Pereira/de Branco) visar patologiska effekter vid längre exponering, förtjockning av hjärtsäck 
och lungvävnad, samt förändringar i hjärnan som motsvarar dem som uppstår hos äldre personer. 
Belgiska forskare varnar för störningar av barnens utveckling och inlärningsförmåga. Oklarhet råder 
även om effekter under graviditeten.
EU-Environment fokuserar nu på infraljudets hälsorisker och har på sin hemsida presenterat en 
mycket tydlig varning för en ”invisible enemy”, infraljudet (2017-06-02). 
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Den svenske WHO-experten Göran Pershagen (KI) hade en framträdande roll vid EU-kommissionens
Conference Noise in Europe (Brussels, 2017-04-24) där han redovisade kardiovaskulära effekter och 
vikten av att inte underskatta bullrets hälsorisker. Samband finns mellan högt blodtryck, diabetes och 
Alzheimers sjukdom. 
Även missbildningar i luftstrupe och bronker, onormala hemostas och koaguleringsparametrar, 
immunologiska parametrar mm. 
Clinical Protocol for Evaluating Pathology Induced by Low Frequency Noise Exposure (Branco
et al, Euronoise 2015), http://docs.wind-watch.org/Euronoise2015-000601.pdf
Forskarna konstaterar en gradvis ökning av sjukdomssymptom vid långtidsexponering och anger 
följande kliniska stadier av vibroakustisk sjukdom för yrkesmässiga exponeringar (1999):
 1-4 års ILFN-exponering. Svaga humörsvängningar, matsmältningsbesvär och halsbränna, 
upprepade mun och halsinfektioner, bronkit.
 4-10 års ILFN-exponering. Bröstsmärtor, trötthet, svamp- och virusinfektioner, allergier, blod i 
urin, inflammation i magsäcken.
 Allvarliga > 10 års ILFN-exponering. Psykiatriska störningar, huvudvärk, blödningar i 
näsan och matsmältningsslemhinnan, spastisk kolit, åderbråck i vener och hemorrojder, 
nedsatt syn, svår ledvärk, svår muskelsmärta, neurologiska störningar.

Klimat
Vi vet också att vindkraft varken är hållbar eller klimatvänlig. Stor del av de befintliga verken är 
utslitna och olönsamma efter ca 15-20 år. Möjligen lönsamma i det nya läget som orsakats av 
nedstängning av kärnkraft och lett till flerdubbla elpriser. Dessa verk kan inte ersättas med större verk
då de är felplacerade och hälsofarliga. Danska folketinget har beslutat att avveckla 2450 av 4500 
landbaserade verk. Detta motsäger generationsmålet för hållbarhet, då vitala delar ständigt måste 
utbytas eller rekonditioneras.
De indirekta CO2-effekterna kan vara trefaldigt de officiella, då markvibrationer komprimerar 
torvskikten i våtmarker som pressar ut kontaminerat lakvatten så att syre kan oxidera det biologiskt 
bundna kolet och generera CO2, metan och N2O. Metan har 30 gånger större klimatpåverkan än 
CO2. Liknande effekter fås i skogarnas humusskikt.
Under sommarnätter återförs varmare luftlager mot marken, vilket förhindrar daggbildning och 
orsakar lokal torka. Kinesisk satellitstudie visar lägre tillväxt över 9 km. Det kraftiga lågfrekventa 
ljudet slår ut mikrofaunans vibrationella kommunikationssystem, vilket hämmar näringsomsätt-
ningen. Torka och kompaktare humusskikt stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens 
rotsystem. Dessa svampar svarar för tillförsel av näringsämnen och vätska i utbyte mot kolhydrater. 
Utslagning av naturliga predatorer (fladdermöss och fåglar) orsakar ökade insektsskador. Varmare 
klimat ger utrymme för dubbla svärmningar (reproduktionscykler) och invasiva arter. Angripna 
barrträd ökar utsöndringen av terpetener, som ombildas till skadligt ozon och tränger in i blad och 
barr. Naturvårdsverkets CLEO-rapport 2015 anger ”Den viktigaste klimatpåverkande luftförore-
ningen är troligen ozon och därmed också den ozonbildande klimatgasen metan”. I många skogar dör
barren redan efter två år mot normalt tre. Rapporter från forskningsstationerna Flakaliden (Norr-
botten) och Knottåsen (Gävleborg) visar redan mer CO2-emission från markerna än vad som 
återfångas (3-4 ton CO2/ha och år).
Norrländska skogsägare intill vindkraftverk sägs ha noterat mer brott på toppar och grenar, när de 
tyngs av is som bildas när kall luft pressas mot fuktig luft vid marken eller tvärtom när fuktig luft kyls
mot kalla träd. Laboratoriestudier visar att markvibrationer stimulerar rotsystemen på bekostnad av 
tillväxt i stammar,  grenar och blad.
Avverkning av skog för fundament, vägar och nya kraftledningar medför förluster av produktiva 
skogsarealer. Risken för skogsbränder ökar. De industriella anläggningarna fragmenterar landskapet i 
strid med EU:s skogspolitik och skapar sammanhängande barriärer. Vid avveckling och nedmon-
tering tillåts fundament och kablar att gömmas i marken för evig deponi (2000 ton betong och 80 ton 
armeringsjärn). 
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Grundläggande forskning (Keith-Miller) visar att större anläggningar höjer marktemperaturen 

ca 0,3 C, vilket ger mer direkt negativ klimatpåverkan än motsvarande fossila utsläpp under de 
kritiska närmaste 10 åren. Reducering av fossila avgaser får optimal effekt, först i slutet av 
århundradet.
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. 
Vindkraftens påverkan på de bioologiska processerna medför både direkt ökning av den naturliga 
CO2-emissionen och indirekt minskning av naturens förmåga att återlagra CO2 i biomassan. 
De ackumulerade klimatstörningarna hämmar ekosystem och tillväxt inom de viktiga skog- och 
lantbruksnäringarna. 
Ur klimatsynpunkt är det således bättre att först utvärdera andra energialternativ.
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 Annan forskning visar att havsbaserade verk kondenserar
 fuktig havsluft så att regnet faller i havet och minskar
 nederbörden över land. Uppgifter om att nederbörden
 reduceras med ca 30 % har nämnts, men bör valideras.
 Om dessa effekter inträder under växtperioden får de stora
 konsekvenser för skogsbruk och livsmedelsproduktion. 
 Under övriga årstider uppstår problem att återfylla grund-
 vattennivåerna och tillgodose samhällets vattenförbrukning. 
 Klassisk bild vänster. Horns rev, Danmark. Idag är verken
 fyra gånger högre (ca 350 m) som når ännu kallare luftlager.

Detta kan bli förödande för hela den europeiska gemenskapen då EU nyligen beslutat en 25-faldig 
ökning av vindkraft från 12 till 320 GW, huvudsakligen som havsbaserad vindkraft i Nordsjön och 
Skagerrak (Ca 15.000 verk). Utan vetenskaplig analys. Den smygande projekteringen vid den svenska
västkusten utgör allvarliga hot mot hallänningarnas hälsa, ekosystem, livsmiljö och lokala näringar 
inom lantbruk, skogsbruk, fiske och turism. 
Dessutom förbjudet i Miljöbalken 4 kap, som särskilt utpekar 
- 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”.
Var finns mandaten? Det statliga Vattenfall driver redan projektering i området (Kattegatt Syd. 80 
verk á 350 m, mellan Middelgrunden), trots det generella skyddet i Miljöbalken och de höga 
naturskyddsvärdena vid de känsliga utsjöbankarna, som är klassade som naturskyddsområden. 
Fladen, Stora och Lilla Middelgrund, Röde Bank, Morups bank och det skånska skyddsområdet vid 
Kullaberg. 
Sällsynta korallrev och biotoper, samt reproduktionsområdena för fisk är redan skadade av den nya 
leden för tung fartygstrafik och området är seismiskt känsligt då den ligger nära en aktiv sprickzon, 
där det förekommit två jordbävningar under de närmaste 30-åren. Vem är ansvarig? Norr om mellan 
Fladen och L Middegrund och söker OX2 (Peas Industries, Altor Fund/Jerseyöarna) tillstånd för 60 
verk. Utan fastlagd nationell strategi för havsbaserad vindkraft enligt klimatlagen §2.
Se bilaga. Samrådsyttrande över OX2 projektet Galatea. Landskapsperspektiven är medvetet 
missledande och kan för alltid förstöra hallandskustens turismvärden. 

Ekosystem och biologisk mångfald
EU-kommissionens Strategi för biologisk mångfald för 2030 anger att de fem främsta orsakerna 
bakom förlusten av biologisk mångfald är – förändrad mark- och havsanvändning, överexploatering, 
klimatförändring och invasiva främmande arter. I denna negativa utveckling är den storskaliga 
industriella vindkraftsexploateringen en kraftigt bidragande orsak.
Utöver tidigare relaterade tillväxthämmande effekter kan nämnas;  
• spridning av nanopartiklar och mikroplast. Enligt en norsk studie (The Turbine Group) 
emitterar ett modernt vindkraftverk ca 50 kg nanopartiklar av epoxiplast från rotorbladen per år. 
Beräkningarna baseras på laboratoriestudie vid University of Strathclyde, Glasgow. Slitaget uppstår när 
rotorbladens spetsar med en hastighet över 300 km/h möter regn, hagel och snö. Salt miljö, soljus, kyla, 
isbeläggning, kraftig turbulens och försurande skikt av döda insekter har också ökad eroderande effekt. 
Den ackumulerade mängden blir då mycket stor vid en industrianläggning över 20 år. I synnerhet med 
koncentration i den förhärskande vindriktningen. Detta har blivit en känslig fråga för vindkrafts-
industrin och universitetet, som kritiserat beräkningen utan att precisera var de påstådda 
”felberäkningarna” ligger. Det är väl känt från många solida forskningsrapporter som säger att LEE 
(Leading Edge Erosion) är ett stort problem och medför dyra rekonditioneringskostnader och 
effektförluster. Dessa problem diskuteras vid stora konferenser. Industrin spenderar stora summor på 
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forskning för att minska problemen. Den norska rapporten visar exempel från Storbritannien (London
Array Park) och Danmark (Anholt) som redan efter 5 år krävt stora och dyra reparationer.
Reparationerna utförs av robotsystem som följer rotorbladens framkant och slipar bort ojämnheter. 
Detta damm sprids ännu fritt i naturen.  
Nanopartiklar har förmåga att binda gifter vid ytskiktet. Nedbrytningen av ytskikten frigör rester av 
Bisfenol (Allergent-, hormon- och fertilitetssänkande ämne) och kemiska tillsatser (UV-filter A och B, 
Titan, zink, bor. Stabilisatorer som kalcium, zink, bly, färgämnen, antioxidanter och biocider, mjukgörare 
och bromerade flamskyddsmedel). I de försurade markerna finns redan långtidslagrat nedfall av metyl-
kvicksilver och många former av giftiga PFAS, samt utlösta joner av aluminium och tungmetaller som 
kadmium, koppar och zink. I debatten har också närvaron av kolfiberfragment nämnts som riskfaktor, vars
hälsopåverkan kan likna asbestens lungpåverkan (asbestos). Nanopartiklar under en viss storlek (ca 50 
nanomillimeter) kan tas upp av fytoplankton och zooplankton, musslor och marina maskar och föras 
vidare i näringskedjan via skaldjur och fiskar till människan. I saltvatten och kallare miljöer kan
nedbrytningshastigheten påverkas, så att ämnet utgör en biokemisk förorening under avsevärt längre
tid. Riskerna ökar genom den ständiga ackumuleringen. Rekonditionerade täcklager av polyuretan 
innehåller isocyanater som är kända för att vara både cancerogena och allergiframkallande.

Forskarna har utvecklat tesen om den Trojanska Hästen-effekten som innebär att nanopartiklar med
de giftiga ämnena efterhand hamnar i fiskarnas matsmältningsorgan, där de frigörs i våt, varm och  
syrlig miljö och överförs till blodomlopp, vävnader och hjärnor. Laboratoriestudier visar att nano-
partiklar kan passera blod-hjärnbarriären hos fiskar och orsaka dämpad hjärnaktivitet (långsammare 
flyktbeteende). Forskning på regnbågsforell visar att BPA orsakar genetiska defekter i generationer. 
Svensk studie av grodor har gett samma resultat och man drar slutsatsen att det också kan gälla 
människor. Utslagning av havens och sjöarnas plankton kan få katastrofal global effekt, då de svarar 
för ca 50 % av det bundna kolet (CO2) och planetens syreproduktionen.    
Samma oro gäller för de landbaserade verkens påverkan på mikroorganismerna (svampar), som är 
viktiga för markens näringsomsättning och symbiosen med växter och träd. Riskerna är således också
stora för att den extrema nationella och internationella satsningen på landbaserad vindkraft får effekt 
på näringskedjan, ekosystemen och skogarnas tillväxt.
Detta är en akut överlevnadsfråga, som inte längre kan mörkläggas av departement, myndigheter och 
domstolar. De har bevisbördan enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip. Detta är ett stort forsknings-
område och risken är stor att den ”Trojanska hästen” gått "under radarn" och kan vara den riktigt 
farliga miljöbomben. Spridningen av dessa giftiga och hormonstörande i ämnen till känsliga miljöer 
och rödlistade arter hotar återställningen av den biologiska mångfalden och måste stoppas. 
Ett första steg är moratorium för pågående planer och uppstart av en demokratiskt styrd process enligt
klimatlagen 2§. Frågorna är så ödesdigra att de också måste överföras till EU-nivå och den nybildade 
miljöprövningsfunktionen ECCC (European Climate Change Council).
• Spridning av oljor och smörjmedel från växellådor och lager. Förekomst av kemikalier. 
Enligt dansk källa används följande produkter;

➢ mineraloljebaserade smörjoljor. Innehållande svaveliserad metylester av vegetabilisk olja (märkt 
N miljöfarlig och R51/53; Giftigt för organismer som lever i vatten; kan orsaka skadliga långtids-
effekter i vattenmiljön).
Reaktionsprodukt av ammoniummolybdat och C12 - C14 dietoxylerad alkylamin. 9 kg olja kan 
förorena 1 miljon m3 vatten. 

➢ Hydraulolja. T.ex. Hyspin AWH-M32 (mineraloljebas) med indikerad risk R52/53: Skadlig för 
vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

➢ Frostskydd, BASF Glysantin G30
➢ etylenglykol. Biologiskt nedbrytbart. Kan påverka syrebalansen negativt. Föroreningar i bilaga 

VIII, punkt 12, i ramdirektivet för vatten. Är njurtoxiskt och märkt R48/22.
Idag krävs inte redovisning av förbrukad olja. Skillnaden mellan mängden tillsatt olja och den spillolja 
som tappats ut vid oljebyte bör ses som läckage via lager och packningar till naturen. Även små aerosol-
droppar får en långsiktigt dämpande effekt på ekosystemen, mikrofaunan och tillväxten. 
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Även denna förgiftning kan betraktas som ett akut hot mot den biologiska mångfalden, som inte längre 
kan mörkläggas av departement, tillstånds- och tillsynsmyndigheter. De har bevisbördan och är 
skyldiga att tillämpa Miljöbalkens försiktighetsprincip, genom att avbryta pågående planer 
(moratorium) för att utvärdera riskerna innan de fortsätter detta biologiska experiment.
• Spridning av Svavelhexaflourid (SF6)
Denna gas har den högsta växthuseffekten (Norges Miljövernforbund). Ett kilo SF6 är ekvivalent med
23.500 kg CO2.
https://bergensia.com/wind-turbines-contains-the-worlds-most-powerful-green-house-gas-sf6/
Ungefär 70 % av utsläppen av SF6 kommer från produktion av ställverk och från gas som används 
som isolations- och brytmedium i kraftsystemet (Naturvårdsverket). Norges Miljövernforbund 
åberopar källor som säger 80 % (Mc Grath/Godomel. 2019). Då antalet ställverk ökar vid vindkrafts-
exploatering blir vindkraften således en drivande faktor på den skadliga växthuseffekten.
• Spridning av av tungmetaller och PFAS
De kraftiga markingreppen utlöser stora mängder metylkvicksilver, tungmetaller och PFAS-ämnen, 
som sprids i ytvatten och till grundvatten. Det skapar giftchocker som kan få fatala effekter på 
rödlistade arter över lång tid. Detta gäller också marina ingrepp, där stora mängder bottensegment 
virvlar upp och följer havsströmmarna.
• Risk för spridning av dioxin
Flera bränder i vindkraftverk har inträffat i Danmark under det senaste året. Brandförsvaret är
maktlöst av säkerhetsskäl och låter plastmaterialet brinna upp. Det orsakar stora utsläpp av dioxiner.
Vad kostar en skogsbrand?
• Spridning av metalljoner från korrosionsskyddande anoder
För att förhindra oxidering och korrosion av metaller används katodiskt skyddande anoder, som 
utgörs av metallstavar som fästs utanpå fundamenten. De står i kontakt med de metalliska delar av
fundamentet som ska skyddas, t.ex. stålkonstruktioner vid pålade fundament eller armeringsjärn i 
gravitationsfundament av betong. De anoder som använts vid Lillgrund vindpark i Öresund
(gravitationsfundament) består av 1,5 m långa stavar om 64 kg anodisk metallförening, med innehåll 
av framförallt zink (Zn) och liten del Indium (In), koppar (Cu), kadmium (Cd), kisel (Si), järn (Fe) 
samt aluminium (Al). Anoderna förbrukas och ersätts efter ca 10 år. Flera av de verksamma ämnena 
är toxiska med risk att påverka närområdet. Dessa anoder är inte specifika för vindkraft utan används 
vid skydd av stålkonstruktioner i marin miljö.
• Uppvärmning runt markkablar. Marken runt kablarna uppvärms (2 m) och kan bli ny miljö för 
invasiva arter.
• Utslagning av naturliga predatorer. Ökade insektsskador. 
Vindkraftverken dödar stora mängder naturliga predatorer (fladdermöss, tornseglare, svalor och 
rovfåglar). Den tyske forskaren Christian Voigth visade redan 2010 att tyska vindkraftverk dödar ca 
300 000 fladdermöss/år och varnade för en ekologisk krasch. Forskarna kunde genom isotopanalys 
konstatera att dödade migrerande högriskarter också härstammade från Skandinavien. Fransk rapport 
visade att en specifik art har minskat med 13 % varje år. Arterna är sårbara då de endast föder en 
unge. 
Fladdermöss är totalfredade enligt en global UN-konvention. Den har omarbetas till det europeiska 
regelverket EUROBAT2015. Efterlevnaden är närmast tragisk. Sverige har underlåtit att uppfylla 
kravet på nationellt regelverk. EU satte 2018 ett svagt krav på att nationella regelverk för skydd av 
fladdermöss ska finnas före 2024. Sverige har samordnat europeiskt ansvar för fyra migrerande 
högriskarter. Driftinskränkningar krävs nattetid under kritiska födosöks- och migrationsperioder. 
Nuvarande regionala länsstyrelsebeslut är undermåliga och verkningslösa över tid och klart 
fördelaktiga för vindkraftsindustrin. Driftstopp gäller oftast vid vindhastighet <6 m/s och temperatur 
>14 0C, medan fladdermöss söker föda vid 8 m/s och 5 0C. Undersökning i Halland 2017, visade en 
dödlighet med 6,5 individer per verk och år eller ca 400 individer för samtliga tillståndsgivna 
maskiner i området. Dessa är dessutom placerade på båda sidor av Nissadalen och utgör en barriär i 
de flyttstråk som djuren använder mot kusterna. Många djur dödas indirekt av undertrycket bakom 
rotorbladen, som orsakar implosion och blödningar i lungorna.
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Inställningen är cynisk och detta enorma tysta lidande och miljöhot måste stoppas omgående.
Den kan liknas vid avsiktligt dödande av fridlysta arter och följer varken intentionerna i regerings-
deklarationens ökade satsning på skydd av den biologiska mångfalden eller EU-strategin för 
återställande av den biologiska mångfalden 2030.
Det är uppenbart att de kumulativa effekterna på de svenska och europeiska fladdermuspopula-
tionerna inte har beaktats och att vi redan har problem att hantera invasiva arter och insekternas 
dubbla svärmningar. Många vindkraftsanläggningar är uppförda i olämpliga områden. 
Detta är representativt för de flesta tidigare uppställda verken och utgör en framtida miljöskuld, som 
lastas på nästa generation.
Domstolarnas passivitet visas i bifogad överklagan av kriterier för skydd av fladdermöss, som 
avvisades av Svea Hovrätt. 
Samma sak gäller tornseglare och svalor som fångar insekter på hög höjd runt verken. 
Tornseglarna har minskat med 50%. En anledning är deras ständiga utsatthet av vindkraftverk under 
de två månader långa flyttningarna till och från Sydafrika, då de hela tiden befinner sig i luften. Även 
under natten då de befinner sig på hög höjd och sägs sova med en hjärnhalva i taget. Rapporter från 
Sydafrika tyder också på höga dödstal vid de nya stora industrianläggningarna.
Hoten mot den biologiska mångfalden är kraftigt underskattad. Indisk undersökning visade att
rovfåglarna minskade med 75 % vid en större anläggning och att arter som utgjorde deras basföda 
(ödlor) ökade explosionsartat. Vindkraftverken betraktades som en ny toppredator.
Tyska vindkraftverk beräknas massakrera 1.200 ton insekter varje år. Flying Insects and Wind
Parks (Franz Trieb, 2018-10-18, Deutsches Zentrum Luft und Raumfahrt). Den totala insektsmassan 
har minskat från 9 kg/km3 till 3 kg/km3 på 15 år. Även andra orsaker bidrar. Detta är en mycket 
allvarlig överlevnadsfråga för både människor och miljö. Det kan noteras att Tyskland har >28.000
vindkraftverk, ofta i tätbefolkade områden med över 1000 aktiva lokalföreningar som agerar mot 
intrången i deras samhällen. Frankrike har ca 9000 verk och ett välorganiserat folkligt motstånd från 
ca 1700 lokala föreningar.

Habitatpåverkan
Uppföljande studier visar att antalet vadarfåglar och skogshöns successivt minskar vid vindkraft-
verken. Lekplatser förstörs. Äldre tuppar stannar då de hävdar revir, medan yngre individer flyttar. 
Fåglarnas läten förändras efterhand då de lågfrekventa tonerna maskeras av vindkraftsbuller (orre, 
tjäder).
Studie visar att 30 % av migrerande arter övergav etablerade viloområden som utsatts för extrem 
bullerexponering. Kvarstannande fåglar fick lägre kroppsvikt.
De migrerande arterna är extra utsatta, då de 
  hotas av ständigt minskade habitat i de nordiska länderna. Fåglar söker sig från vindkraftverk.

Utöver bullrets och markvibrationernas och driftverksamhetens direkta störningar ställs hypotesen att 
de också påverkas av minskande födotillgång.
  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 då industrianlägg-

ningarna exploaterar alla höga områden med god termik.
  dödas under vår- och höstflygningarna vid passage genom de stora barriärer som uppförts på

höjder längs etablerade 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. Spanska kusten och Gibraltar sund är 
en dokumenterad dödsfälla. Fågeldödligheten till havs kan inte studeras på samma sätt som vid 
landbaserade anläggningar. 
Studie UK 2016, visade att grävlingar som levde 1 km från vindkraftverk hade 2,6 ggr högre 
kortisolvärde än de som levde 10 km från verken.
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Polska veterinärstudier visade negativ viktökning för svin (10 kg) och gäss intill vindkraftverk. 
Franska mjölkdjurbesättningar har haft problem med hög dödlighet vid vindkraftverk. Onormalt höga
halter av tungmetaller vid håranalys. Sannolikt krypströmmar i marken, som leder till mindre 
vattenintag. Rättegång pågår.
Renar skyr vindkraftsområden och ändrar flyttleder (Glötesvålen). Betestrycket ökar på längre 
avstånd från anläggnigarna.

Bild nedan. Tagen vid Laxvik söder om Halmstad över Laholmsbukten. Avstånd 20 km.
Samma avstånd som Vattenfalls projekt Kattegatt Syd har till Glommen norr om Falkenberg.
Hallandsåsen bakom kusten har höjden 220 m. 
Inlagda 350 m höga verk framträder då dubbelt så höga som åsen.
Det innebär att hallänningarna kommer att bestjälas den fria horisonten och de vackra 
solnedgångarna till fördel för statligt ägt bolag och internationella finansbolag med kopplingar 
till finansparadisen. 
Och förutsättningar för turism och fiske samt hot mot regionens huvudnäringar och 
vattenförsörjning.  
Oacceptabel centralstyrning i en modern demokrati.
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