Över 10 000 i växande motståndsgrupp:
"Vi vill sätta stopp för
vindkraftbedrägeriet"


30 oktober 2021 07:00
Rolf LunneborgText

Bild: Rolf Lunneborg
De beskriver sig själva som tre motståndare, som en "Don Quijote" i kampen
mot vindkraften.
Bakom ryggen har de 10 000 likasinnade i det snabbt växande nätverket
Motvind Sverige.
Målet är att stoppa den allt snabbare utbyggnaden av vindkraften.
Vi träffas på toppen av Södra berget. Långt borta i väster ser vi några vindkraftverk
sticka upp över horisonten, troligen kraftverken i Holm, som var de första som
byggdes i Medelpad.

– Vi har ett mål och det är att stoppa allt fortsatt byggande tills dess konsekvenserna
är fullt utredda, så ser det inte ut idag, säger Madeleine Staaf Kuura.
Det är tre vindkraftkritiker i ett internationellt team vi träffar på berget.

Mats Lundberg har engagerat sig i motståndet efter erfarenheter från Spanien.
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Mats Lundberg är advokat i Sundsvall som engagerat sig i motståndet sedan han fick
vindkraft som närmaste granne vid sitt "paradis" i södra Spanien. Sedan dess har han
samlat på sig 4 000 dokument som bevisar tesen att vindkraft är en samhällelig
felsatsning, förklarar han.

Det handlar om att sälja ut Sveriges arv och unika natur, säger Madelene Staaf Kuura.
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Madeleine Staf Kuura, med anknytning till Jämtland och Medelpad, är bosatt i
Turkiet. Där säger hon sig ha upplevt vindkraftsindustrins framfart i trakterna av
Cesme vid Egeiska havet.

Alexander Pohl vill att samhället ska lägga resurserna på att använda mindre, inte mer el.
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Alexander Pohl, slutligen, är Londonbon som flyttade till Borgvattnet i östra
Jämtland och hamnade mitt i ett vindkraftland. Just nu engagerar han sig bland
annat mot ett stort projekt i Björkvattnet i gränslandet mellan Jämtland och
Västernorrland där kraftverken kommer att resa sig mer än 200 meter över marken.
Riksdagen står bakom målet att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 och
vindkraften ses av politikerna som ett av svaren på den svenska och globala
klimatutmaningen.
De enskilda projekten har också tröskats genom olika tillståndsprocesser, men det är
omständigheter som inte biter på de tre vindkraftkritikerna.
De staplar sina argument mot den vindkraftexploatering som inte minst pågår i
mellersta Norrland. Turbulens, ljudstörningar, transporter och rovdrift på natur och
djurliv är några motargument de lyfter fram. De företräder en opinion som blivit allt
mer högljudd och som samtidigt har haft svårt att hitta sin hemvist inom den
miljörörelse som förespråkar en kraftig utbyggnad av vindkraften.
Samtidigt som Naturskyddsföreningen vill bygga ut vindkraften från 20 TWh till
90 TWh, har motståndarna samlats i ett löst sammansatt nätverk under paraplyet
Motvind Sverige. Där återfinns landets mest arga debattörer och engagerade
vindkraftsmotståndare.
Det handlar om att sälja ut Sveriges arv och unika natur

– Det handlar om att sälja ut Sveriges arv och unika natur. Vi efterlyser
konsekvensanalyser och miljökonsekvensutredningar som inte beställts och betalats
av vindkraftsindustrin. Media har varit usla på att rapportera om hur den lilla
människan ställs mot utländska bolag. Motståndet växer varje dag, säger Madeleine
Staf Kuura.

I debatten om klimatomställningen går det en politisk skiljelinje mellan förespråkare och
motståndare till kärnkraft. Per Fahlén tillhör de som anser att kärnkraften bör spela en roll
också i framtiden.
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I debatten och nätverket återfinns också Per Fahlén, professor emeritus i
installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Han är numera bosatt i Resele,
utanför Sollefteå, och en tongivande kritiker. Han förespråkar kärnkraft i stället. Han
menar att det är funktionellt, ekonomiskt och miljömässigt bättre än vindkraft.
– Det är fullständigt obegripligt att Sverige ska rasera en tillförlitlig elförsörjning
baserad på kärnkraft för att satsa på en så otillförlitlig energikälla som vindkraft,
säger han.
Facebookgruppen Motvind Sverige har vuxit med flera tusen medlemmar bara
sedan i somras. Där pågår ett meningsutbyte om vindkraft och energifrågor, men där
förekommer också många inlägg som ifrågasätter klimatförändringen.
När vi frågar de tre under vårt möte på Södra berget går det inte att få något riktigt
klart besked om var denna trio står i klimatfrågan, men de ifrågasätter såväl
auktoriteter som FN:s klimatpanel IPCC och ikonen Greta Thunberg.

Enorma markområden tas i anspråk för att producera mer el när målsättningen
tvärtom borde vara att använda mindre el

Långt bort i bakgrunden skymtar några vindkraftverk. Nätverket Motvind Sverige har samlat
10 000 anhängare i sociala medier och Mats Lundberg, Madelene Staf Kuura och Alexander
Pohl tillhör dem.
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Alexander Pohl svarar diplomatiskt när vi ställer frågan om han tror på
klimatkrisen och om vindkraften åtminstone inte är en del av lösningen:
– Utgångspunkten för resonemanget är helt felaktigt. Enorma markområden tas i
anspråk för att producera mer el när målsättningen tvärtom borde vara att använda
mindre el. I vår strävan att minska beroendet av fossilbränslen blir vi i stället
beroende av mer och mer el, säger han.
– Ja, fyller Madeleine Staaf Kura i, och vilka är det som tecknar avtalen att använda
vindkraftelen, det är företag som Google, Amazon och Facebook. Är det rimligt att vi
offrar vår närmiljö för deras skull, undrar hon.

ST listar multijättarna bakom vindkraften
– globala storbolag satsar miljarder
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Här är storbolagen som satsat pengar och som fortsatt satsar pengar i ny
vindkraft i Medelpad och Ångermanland.
Bland jättarna märks internationella investmentbolag, e-handelsjätten Amazon,
Google och oljebolaget BP.
ST har listat de internationella storspelare som i klimatkrisens spår slåss om
den "gröna" elen.
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ST har kartlagt vilka företag som har satsat pengar på ny vindkraft i Medelpad. Se listan i
artikeln.
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■ Red Rock Power limited, brittiskt energibolag som äger 56 vindkraftverk på SCAmark i Överturingen tillsammans med:
■ Capman, finsk-nordiskt investmentbolag noterat på Helsingforsbörsen. Delägare i
Cloud Vindpark.
■ Norsk Hydro, norsk aluminiumtillverkare som för de kommande 29 åren
kontrakterat leveranser av merparten av elen från Överturingen. Dotterbolaget Hydro
Rein äger även 49 procent av parken Stor-Skälsjön mellan Timrå och Sundsvall.

Norsk Hydro köper vindkraft till sin aluminiumindustri i Överturingen.
■ Eolus, svensk vindkraftprojektör som äger 51 procent av Stor-Skälsjön mellan
Timrå och Sundsvalls kommuner. Eolus andel är till salu men någon affär är inte
slutförd. Enligt bolaget är det främst institutionella ägare och energibolag som går in
som ägare till vindkraft.
■ NEAS Energy, danskt elhandelsbolag som köpts upp av brittiska Centrica. Har
kontrakterat leveranser av el från Överturingen under tio år.
■ RES Group, brittiskt energiföretag med global verksamhet. Vill bygga 31
vindkraftverk i trakterna av Lillmörtsjön. Okänt teknikföretag har avtal på halva
elproduktionen.

Företagsjätten Google äger vindkraft i Liden, på bilden syns vd:n Sundar Pichai. Bild: Gian
Ehrenzeller/TT
■ Google, amerikanskt multinationellt internetföretag. Äger vindkraft i Jenåsen,
Liden samt investerar i Ragunda och Örnsköldsvik.
■ Enlight Renewable – israeliskt energibolag som är noterat på börsen i Tel Aviv och
ägare till 60 vindkraftverk öster om Östavall som ska stå klara 2022. Parken ägs
tillsammans med:
■ Prime Capital, tyskt investmentbolag med säte i Frankfurt som står bakom
Björnbergets vindkraftpark. Parken blir en av de största i Europa och ska förse
motsvarande 300 000 "europeiska hushåll" med el, skriver bolaget på sin hemsida.
■ Credit Agricole, i tidigt skede engagerad i vindkraft i Överturingen tillsammans
med investmentbolaget Green Investment Group, Skottland.
■ Vattenfall, svenskt energibolag som har projekterat för att bygga ett tjugotal
vindkraftverk mellan Ljungaverk och Fränsta.
■ SCA, stor markägare som upplåtit mark till vindkraftutbyggnaden, men som nu
aviserat att också själva börja bygga egna vindkraftverk. SCA är en stor spelare i
vindkraftsbranschen i norra Sverige och har till att börja med aviserat en fördubbling
av vindkraft från egen mark till 2025.

Brunkol i Niederaussem, Tyskland. Ägaren, tyska RWE, tillhör de som satsar stort på
vindkraft i Västernorrland.
■ RWE, tyskt börsnoterat energibolag som fram tills nu i dagarna hade planer på att
bygga 16 till 24 vindkraftverk i trakterna av Östavall och sju verk på Långåsen. RWE
investerar också i Hästkullens/Björnlandshöjdens vindkraftpark i Viksjö som blir en
av Europas största när den står klar senare i år.
■ Hvalfisken, familjeföretag baserat i Stockholm med stort skogsinnehav i västra
Medelpad. Äger vindkraft i södra Sverige och vill bygga i Haverö tillsammans med
tyska RWE.
■ Amazon, amerikanskt e-handelsbolag som förra året köpte in sig i Hästkullens
vindkraftpark i Viksjö för att via sitt dotterbolag Amazon Web services, i samarbete
med BP, förse kontor och datacenter med energi. Bolaget omsätter 390 miljarder
dollar och är noterat på NASDAQ-börsen.

Jeff Bezos och Amazon köper el från länet.
■ BP, brittisk oljejätte, som i samarbete med Amazon investerat i Hästkullens
vindkraftpark. I ett uttalande har BP uppgett att satsningen i Viksjö syftar till att
erbjuda förnybar energi till stora företagskunder och partners.
■ Statkraft, norskt statligt kraftbolag som äger flera vindkraftparker i västra
Ångermanland. Parkerna har byggts i nära samarbete med SCA.
■ Green Investment Group, brittiskt bolag ingående i investmentbolaget Maquaire
Investment Group som bygger vindkraft till sjöss och på land. Engagerade i
Storflötten och Länsterhöjden, norr om Överturingen. Totalt 56 turbiner.
■ Aquila Capital, tyskt investmentbolag med säte i Hamburg som äger 61
vindkraftverk i Järkvissle.

Ett av Europas största vindkraftprojekt har byggts mellan Viksjö och Timrå. Projektet heter
Hästkullen/Björnlandshöjden och lockade till sig finansiering av schweiziska banken Credit
Suisse. AP Photo/Keystone, Steffen Schmidt
■ Credit Suisse, schweizisk investmentbank som investerat i vindkraft i Viksjö. De
båda parkerna Hästkullen och Björnlandshöjden har också RWE, BP och Amazon
som stora intressenter.
■ Fontavis, schweiziskt investmentbolag. Har sex vindkraftverk utanför
Örnsköldsvik.
■ Falck Renewables, italienskt energibolag med säte i Milano, som äger 31
vindkraftverk utanför Liden.
■ Malmö kommun, som tillsammans med Uppsala kommun, Värmdö kommun och
tre Smålandskommuner äger fyra vindkraftverk i Nötåsen, Holm.
Fotnot: Några av ovanstående bolag har kommit och gått som ägare. Samtliga
bolag på listan har dock haft en roll som ägare eller intressent i närtid.
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