Frågor till panelen på LRF:s vindwebbinarium!
1. Konsekvenser av ökande rotordiameter - lågfrekvent buller / infraljud
omgivningspåverkan? Skyddsavstånd?"
Ju större verk desto mer lågfrekvent buller. Detsamma gäller infraljud. Angivna källjuden i senaste
beslutsunderlag har dock visat lägre värden. Det säger inget om de lägre frekvenserna då dBA inte
redovisar lågfrekvent buller. En höjning med 10 dBlinear medför endast +0,2 dBA.
Framförda klagomål visar att beräkningarna inte stämmer i verkligheten.
Beräkningsmodellerna är framtagna för markbunden trafik och återger inte de specifika effekter som
uppstår vid högt placerade pulserande och roterande bullerkällor.
Beräkningsmodellen redovisar inte den högre lågfrekventa ljudnivån som uppstår i rotorplanet
i sidled mot vindriktningen. Diff 15-20 dB. Källjuden fastställs vid mätningar i vindriktningen.
• 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.
Tillämpning av Folkhälsoinstitutets tabell för lågfrekvent ljud blir då missvisande. Beräkningarna ska
givetvis relateras till rotorplanet som drabbar alla boende förr eller senare.
Dock värst för dem som bor i sidled mot den förhärskande vindriktningen.
Folkhälsoinstitutets tabell 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 ska givetvis beaktas i miljöprövningarna och leda till omprövning, nedreglering
(riktningsanpassad) 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. Vi bör i likhet med Danmark
upprätta en avvecklingsplan för felaktigt placerade verk.
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Bullerberäkningar tar inte hänsyn till AM-ljud (Amplitudmodulerat ljud) som uppstår i den
kaotiska turbulensen bakom verken. Långt från ljudkällan.
 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

Utdrag. Ljudnivån nära marken ökas avsevärt av den atmosfäriska och wakeinducerade 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 ljudnivåvariation 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).
Bullerberäkningar tar inte hänsyn till pulserandet luftstötar vid tornpassagen
Vindkraftsbuller är specifikt på flera sätt. Kraftiga pulserande ekon uppstår vid rotorbladens
tornpassage. Pulserna uppfattas som dunkande ljud på mycket stora avstånd. Det gör att vindkraftsbuller 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.
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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
hormonsystem.
 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 amplitudmodulering
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 har undertryckts av centrala myndigheter. Det konstaterades redan 2014, vid treårig
långtidsmätning i Västerbotten (Conny Larsson, Uppsala Universitet), som redovisade regelbundna
sekvenser med AM-ljud. Larssons förslag om sänkning av gränsvärdet med 5 dBA avvisades av
Naturvårdsverket utan saklig motivering. De flesta av dagens vindkraftsanläggningar hade aldrig
kunnat uppföras med detta legitima krav.
Bilden visar dessutom tydligt i det mindre diagrammet i nedre högra hörnet att de allt tydligare
dunkningarna får en besvärande tonal karaktär, som i de flesta regelverk just medför sänkning av
gränsvärdet med 5 dBA.
Då de förhöjda AM-ljudnivåerna oftast uppkommer under nattetid orsakar de ständiga sömnstörningar och svårighet att somna om igen. Det räcker med 1-2 uppvaknande för att hela nattsömnen
blir förstörd. Störningarna innebär också att tiden för den viktiga djupsömnen minskar.
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Bullerberäkningar tar inte hänsyn till förstärkande effekter som uppstår när ljudvågor från
flera verk möts.

Begreppet ”heigthened zones” är en annan förstärkande effekt som inte beaktas av myndigheterna,
men får stor betydelse påverkan av sömn och livskvalitet för närboende.
Bob Thorne har redovisat kraftigt 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. Mätresultaten varierar radikalt om mätutrustningen bara flyttas
några meter.
Andra förstärkande effekter:
 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 repellerande 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.
Bullerberäkningar tar inte hänsyn till cylindrisk ljudutbredning
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
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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).
Bullerberäkningar tar inte hänsyn till förekomst av 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
logaritmiskt värde som utgår från örats uppfattning av ljud vid 1000 Hz. Varje höjning med 10 dB
motsvarar 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:

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
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när ljud från fler verk kommer i fas. Dessa värden bör valideras av oberoende expertis.
Flera kurvor slutar vid 31,5 Hz, vilket visar att Folkhälsomyndighetens tabell är inaktuell.
Denna information är ytterst väsentligt då 95 % av vindkraftverkens fysiskt 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 vindkraftverkens stötande infraljud vilket
försvårar bedömningen av de medicinska effekterna.
De använda specifika ”käll-ljud” för olika fabrikat blir därmed 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.
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Bullerberäkningar tar inte hänsyn till långtidsexponering
Än värre är att ansvarig myndighet inte beaktar de påtalade hälsorisker som föreligger vid
långtidsexponering 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.
Boende vid vindkraftverk tvingas således utstå dessa hälsofarliga ljudnivåer dygnet runt utan att
centralmakten ingriper. Ännu allvarligare blir det för barnens uppväxt i denna miljö då organ och
sinnen inte är färdigutvecklade förrän vid 12 års ålder. Här finns anledning att pröva om det är
förenligt med intentionerna i Barnkonventionen. Och potentiella konsekvenser för hela befolkningen i
vuxen ålder.
Den svenska vindkraftsutbyggnaden har till stor del baserats på ovederhäftiga beslutsunderlag
som diskriminerat landsbygdsbefolkningen.
Staten har därtill tillsatt 4 okunniga vindkraftssamordnare i fyra regioner för att påverka och
genomdriva vindkraftsutbyggnaden. Ofta tillsatta på politiska meriter som tidigare
riksdagsledamöter eller kommunråd. Utan medicinska eller akustiska kunskaper.
Ovanstående material har hämtats ur skrivelse framförts av 15 drabbade lokalorganisationer
till statsrådsberedningen och rikets riksdagsledamöter. Med förslag att vindkraftens
destruktiva effekter lyfts till en demokratisk process under ledning av en parlamentarisk
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delegation med tillgång till oberoende vetenskapliga experter inom medicin, ekologi och
ekonomi, samt transparent medverkan av representanter för allmänheten.
Regeringens - Naturvårdsverkets - Energimyndighetens Förslag till Strategi för ”hållbar”
vindkraftsutbyggnad och pågående fördelning av 100 TWh landbaserad vindkraft per länsnivå
är hälsofarlig.
Direktivet att barskrapa resterande ytor intill 800 m från bostäder saknar vetenskaplig och
demokratisk legitimitet. Fakta talar för att vindkraftspolitiken varken är hållbar eller
klimatvänlig.
Skrivelsen har fått genomslag inom flera riksdagspartier som tagit upp frågorna med
miljöministern Per Bolund i interpellationsdebatt i riksdagen. Utan större sakligt bemötande.
Skrivelsen har också gett avtryck i flera kommuners agerande.

2. Hur ser ni på den stora spridningen av mikro-/nanoplaster med Bisfenol A från
propellerbladen?
Ny skotsk forskningsrapport och norsk sammanställning visar att slitage på vindkraftverkens
rotorblad och torn kan orsaka spridning av ca 50 kg mikroplast och nanopartiklar/verk och år, eller ett
ton/20 år. Den ackumulerade mängden kan medföra massiv förgiftning runt industri-anläggningarna.
I synnerhet i den förhärskande vindriktningen.
Den norska rapporten ”Leading Edge Erotion - Pollution from wind turbine blades”, sammanställd
av The Norweigian Turbine Group, visar att industrialiseringen av vår natur redan gått för långt
Bilaga. Rapporten baseras på forskning vid Strathclyde University i Glasgow. Bilaga.
De norska forskarna har nyligen presenterat stärkande källmaterial. Bilaga.
Stor del av det eroderade materialet är nanopartiklar <10 nanomillimeter (miljondels millimeter) som
kan passera tarmväggarna och blod/hjärnbarriären. Nanopartiklar är redan ett globalt hot då de
spridits via vindar, nederbörd och vattenvägar till de mest avlägsna land-områden och djupaste hav.
Stora europeiska ansträngningar görs för att stoppa spridningen och fasa ut plastprodukter.
Nanopartiklar från rotorbladens och tornens epoxiplast är särskilt skadliga då de innehåller 20-30 %
giftigt, löst bundet och hormonstörande Bisfenol (BPA), som successivt frigörs och når
näringskedjan. Slitaget uppstår när rotorbladens spetsar möter regn, hagel och snö med en hastighet
över 300 km/h. Salt miljö, solljus, kyla, isbeläggning, kraftig turbulens och försurande skikt av döda
insekter har ökad eroderande effekt.
De norska beräkningarna har bekräftats av de skotska forskarna.
Det är väl känt från andra forskningsrapporter att Leading Edge Erosion är ett stort problem och
medför dyra rekonditioneringskostnader och effektförluster. Problemen diskuteras vid konferenser
och industrin spenderar stora summor på forskning för att minska problemen.
Det är väl känt att bladens yta blir porös och ojämn över tid. Reparationerna utförs av robotsystem som
följer rotorbladens framkant och slipar bort ojämnheter. Detta damm är inte med i de norska beräkningarna.
Plastnanopartiklarna kan också binda andra giftiga ämnen som lagrats i marken (Metylkvicksilver,
PFAS och vittrade mineraler som innehåller laddade joner av aluminium, kadmium, koppar, järn och
zink).
Forskarna har utvecklat tesen om den Trojanska Hästen-effekten, som innebär att nanopartiklar med
bundna giftiga ämnen upptas av alger, fyto- och zooplankton, musslor och marina maskar, varefter de
förs vidare i näringskedjan till skaldjur, fiskar, fåglar och människor. De bundna miljögifterna frigörs
i den varmare och syrliga miljön i fiskarnas matsmältningsorgan och når blodomlopp, hjärna och inre
organ.
I torrt väder inandas partiklarna och fastnar i näsans innerväggar, varifrån de också når magsäcken.
Partiklarna kan påverka havens plankton som svarar för den globala CO2/syre-balansen. Effekter på
kvinnors fertilitet är kända. Ny tysk studie visar att bisfenol påverkar hjärnans nervsystem hos alla
ryggradsdjur. Inkluderande människan.
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BPA bryts långsamt ned i en normal miljö, men i saltvatten och kallare temperaturer kan nedbrytningen fördröjas, så att ämnet utgör en biokemisk förorening under längre tidsperiod.
Riskerna ökar genom den ständiga ackumuleringen.
Forskning på regnbågsforell visar att BPA skadar organismer i generationer. Svensk studie befarar att
det också gäller människor.
Samma oro gäller för de landbaserade verkens påverkan på mikroorganismerna, som är viktiga för
jordens näringsinnehåll, växter och träd. Riskerna är således stora för att den extrema satsningen på
landbaserad vindkraft får ödesdiger effekt på näringskedjan, ekosystemen och skogarnas tillväxt.
Risk finns också för allvarliga klimateffekter. Denna potentiella risk utgår från att plankton svarar för
ca 50 % av den globala CO2-bindning som sker i haven och den lika stora syreproduktionen som allt
liv är beroende av. Om den stora planktonmassan skadas av giftiga nanopartiklar så utgör det ett
allvarligt hot mot klimatet och mänskligheten.
Den norska miljöorganisationen Norges Miljövärnforbund har lyft frågorna till ECHA (European
Chemicals Agency) i Helsingfors. Ett vindkraftverk innehåller dessutom 1600 kg kemikalier och oljor
och markingreppen utlöser stora mängder tungmetaller. 2021-10-25 meddelade svenska Vattenfall
AB att ett vindkraftverk tappat ett maskinhus och tre rotorblad i havet. Inget nämns om 3 motorer,
batterier, 4 elskåp och fettpumpar, samt ca 1000 liter växellådsolja, 600 liter hydraulolja, ett par
hundra liter glykol och smörjfett. Ett skrämmande exempel på riskerna med med EU:s satsning på
havsbaserad vindkraft med kanske 15.000 verk i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Detta är en akut överlevnadsfråga för hela europeiska unionen, som inte längre kan mörkläggas av de
politiska systemen och statsförvaltningarna.
Sveriges regering och ansvariga myndigheter lever inte upp till skyldigheten att tillämpa
 Miljöbalken 2 Kapitel 3§. Försiktighetsprincipen. Alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 Miljöbalken 2 Kapitel 9§. Slutavvägning. 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.
 Klimatlagen 2§; Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av
klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa
funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.
Framställan har gjorts av lokala och nationella aktörer, djupt förankrade i den demokratiska kampen
för skydd av livsmiljö, mänskliga rättigheter, det okränkbara människovärdet, till den svenska
regeringen, med förslag om riskanalys av vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa,
samhällssystem, klimat, ekosystem, biologisk mångfald, samt nationella näringar inom lantbruk,
skogsbruk, industri, renskötsel, fiske och turism.
Förslag framfördes om moratorium och en Parlamentarisk kommission enligt Klimatlagen §2, med
stöd av oberoende medicinsk expertis och medverkan av representanter för allmänheten.
Regeringen har initialt bemött förslaget med tystnad. Tills miljöministern, biologen och forskaren
Per Bolund, Miljöpartiet, i en interpellationsdebatt avvisat förslaget i desperation över att inte klara
löften om 8-faldig utbyggnad av vindkraften (hybritstål, transportsektorn, batteriproduktion,
internationella IT-hallar, etc.).
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Än värre är EU-beslutet om 25-faldig ökning av vindkraft, huvudsakligen havsbaserad i Nordsjön,
Skagerrak och Kattegatt, vilket kan medföra en 30 %-ig minskning av nederbörden när de upp till 350
m höga verken pressar fuktig havsluft mot kallare luftlager så regnet hamnar i havet.
Nanopartiklarnas effekter på det marina ekosystemet i våtmarker och vattentäkter
Utsläpp av giftiga nanopartiklar i orörda vattenmiljöer för tillrinnings- och grundvatten-områden kan
få okontrollerade följder.
Ämnena har visat sig ha epigenetiska effekter som skadar celler och kommande generationer.
Referenser:
Vetenskapens värld, SVT1. Den farliga plasten. Hormonstörningar kopplade fosterskador,
ADHD, barnlöshet, cancer, tidigare pubertet m.m.
https://www.svtplay.se/video/32986386/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-35-denfarliga-plasten?position=2620&id=KP9kB1Y
https://sverigesradio.se/artikel/plastkemikalier-paverkar-vuxna-hjarnor
Den engelska tidningen The Gardian, har regelbundet redovisat vetenskapliga rapporter om det
allvarliga läget.
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/15/winds-can-carry-microplastics-anywhereand-everywhere
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/12/microplastic-pollution-in-oceans-is-fargreater-than-thought-say-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/12/airborne-plastic-pollution-spiralling-aroundthe-globe-study-finds
Fransk studie visar att strandsnäckor påverkas av mikroplaster som finns havsvatten.
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/28/microplastic-toxins-leave-shellfish-atmercy-of-predators-research
Strandsnäckan lever på alger men äts av krabbor. När en krabba närmar sig en strandsnäcka eller
mussla drar de sig tillbaka i sina skal. Men när snäckorna studerades i vatten med mikroplast som
hämtats vid en strand nära Calais i Frankrike, reagerade de inte. Kemikalierna undertryckte snäckans
förmåga att upptäcka och undvika krabborna. Mikroplast är känt för att binda tungmetaller och
resistenta organiska föroreningar med lång nedbrytbarhet. Forskarna tror att frisläppandet av dessa
kemiska ämnen stör snäckans sinnen. Forskarna var oroade för att arten försvinner, vilket sedan stör
hela livsmedelskedjan. En tidigare studie visade att gifter som läckts från mikroplast ledde till att
mussellarver växte på ett onormalt sätt.
Irländsk studie visar att musslor börjar tappa greppet när de utsätts för mikroplast.
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/30/mussels-lose-grip-when-exposed-tomicroplastics-study
När blåmusslor utsattes för doser av icke-biologiskt nedbrytbar mikroplast över 52 dagar förlorade de
hälften av kraften för att fastna på ytor. Försvagningen verkar bero på att de producerar färre
byssaltrådar (tunna fibrer), som gör att de kan fästa på stenar och andra underlag. Detta kommer att få
effekt på det marina ekosystemet då musslor klamrar sig samman och bildar rev, som hjälper dem
själva att växa och skyddar andra marina djur och växter.
Musselstudierna är visserligen gjorda i havsmiljö, men bör ha full relevans i sötvatten. Grundvattnet
kan också tränga fram och påverka terrestra ekosystem nedströms och som ingår i områdets
kontrollsystem. Den ekologiska statusen är oftast Otillfredsställande och den kemiska statusen är Inte
god. Säkra grundvattensystem och tillrinningsområden blir livsviktiga i ett varmare klimat. Behovet
av större kvantiteter kan vara aktuellt inom ett 10-tal år, då den globala temperatur-ökningen kan ha
överskridit de kritiska temperaturmålen.
Vi ser pessimistiskt på den sittande svenska regeringens avsikter att ingripa för att efterleva
Miljöbalken och Klimatlagen för att skydda människor och natur.
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Den har redan vägrat att efterleva WHO Guidelines for European Environmental Noise 2018, som
tydligt underkänt dBA som mätnorm för vindkraftsbuller, då det inte redovisar lågfrekvent buller (än
mindre infraljud <20 Hz). Bullervärde >38,5 dBA anges innebära ”adverse health effects”.
Den har inte heller hörsammat WHO:s uppmaning att ta fram nytt regelverk för vindkrafts-buller i
samverkan med sjukvårdssektorn.
EU:s konvention för mänskliga rättigheter och UN:s barnkonvention väger lätt.
I synnerhet som den tyska specialistläkarorganisationen Ärzte für Immissionsschutz anger hälsosam
ljudnivå till 60 dBZ eller10 km för ett enda verk.
Den tyska delstaten Bayerns har fastställt skyddsavståndet 10*H eller 2-3 km i kontrast till den
svenska regeringen som sviker medborgarna och gett uppdrag till länsstyrelserna att redovisa
resterande markområden intill 800 m från bostäderna.
3. Det finns kalkyler på att det kostar 5-10 MSEK per torn att återställa naturen när
vindkraftverket tjänat ut. Var finns de pengarna?
Det finns många olika kalkyler kring återvinningen. Alla bolag ska lämna in en bankgaranti som ska
godkännas av tillståndsmyndigheten som ska användas för Denna garanti kan byggas upp så att ett
mindre belopp garanteras år ett och sedan byggs detta upp under 10 år. Det högsta belopp som
villkorats är 1.300.000 per verk vilket ska indexeras.
Då bankgarantin även gäller nedmontering och återvinning kommer den större delen av garantin
förbrukas för dessa ändamål. Vissa metaller kan återvinnas och har visst marknadsvärde. Men det
krävs kostnadskrävande processer varför priset blir lågt. Epoxyplasten i rotorbladen och tornen har
hittills deponerats men branschen är tvingad att utveckla en olönsam destruktionsprocess.
Vindkraftsbolagen gynnas av staten som tillåter evig deponering av fundament (2000 ton betong och
80 ton armering), transformator, kablar och geoduk. Idag accepteras att det räcker att avlägsna 0,5 m
av den övre delen för att sedan övertäcka den. Denna fribiljett strider mot EU:s återvinningsdirektiv
och regelverk som gäller för andra industrianläggningar. Detta kommer sannolikt förbjudas i
framtiden varvid de flesta bankgarantier torde vara otillräckliga.
Fundamentets yta kan med nuvarande tillämpning betraktas som obrukbar för skogsbruk under
årtusenden. Detta gäller även arbetsytan för lyftkranar, som består av hårdpackad stenkross. Likaså
orsakar de förstärkta och breddade vägarna stora arealförluster för framtida skogsägare.
Genomskärningar och utfyllnader i våtmarker kommer aldrig att kunna återställas och kommer utgöra
oåterkalleliga ingrepp i naturen. Ytterligare bevis på att vindkraften har en destruktiv klimateffekt då
den motverkar de globala kraven på minskad skogsskövling och skogens förmåga att återta CO2 och
leverera syre.
Exempel nämns där markägare fått ersättning för förtidsavverkning av 35 ha skog som hindrat och
försämrat verkens effektivitet. Detta är inte hållbart.
4. Hur påverkar de stora vindkraftverken med större vingar och lägre tornhöjd människors
och djurs hälsa?
WHO Guidelines for European Environmental Noise 2018. WHO har underkänt dBA som
mätnorm för vindkraftsbuller, då det inte redovisar lågfrekvent buller (än mindre infraljud <20 Hz).
Bullervärde >38,5 dBA anges innebära ”adverse health effects”.
Sverige tillämpar således en mätnorm som är direkt hälsofarlig.
WHO har uppmanat de europeiska staterna att ta fram nya regelverk för vindkraftsbuller i samverkan
med sjukvårdssektorn.
Svenska regeringen har bemött denna uppmaning med tystnad och tvärtom permanentat den gamla
”praxisen” som baserats på trafikbuller i marknivå för 20-30 år sedan.
Den alarmerande WHO-rapporten som mörklagts av regeringen baserades på forskning fram till
2014. Denna rapport förstärks av ny sammanställning av 139 senare studier 2016-2019.
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Low-Frequency Noise and Its Main Effects on Human Health—A Review of the Literature between
2016 and 2019.
Tyska experter sätter hälsosam ljudnivå till 60 dBZ eller 10 km för ett enda verk. Detta är relaterat till
infraljud som består av kraftigt pulserande ohörbara tryckvågor som slår direkt på kroppens organ.
Många studier visar patologiska och depressiva effekter vid långtidspåverkan. Ex.
• Effects of Large Pressure Amplitude Low Frequency Noise in the Parotid Gland PerivasculoDuctal 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 signifikantmed
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
infraljudinducerad 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.

12

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
kroppsuppfattning (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.
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”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”.
• 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 risken att sömnbrist orsakar 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,
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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.
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).
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 och diabetes.
Hypoteser finns om samband med vaskulär demens och Alzheimers sjukdom.
Finska uppföljningar visar ökande sjukdomssymptom upp till 15 km efter 0,5 - 1,5 år efter
driftstart. Finland har under många år genomfört permanenta mätningar vid 7 mätstationer.
De visade att Österbotten och västra
Finland på kort tid täckts av en
sammanhängande bullermatta av
infra- och lågfrekvent ljud, från
interagerande industriella vindkraftsanläggningar med extrema
höghöjdsverk (>3 MW). Besvären
blev starkare för de som levde
mellan två industrianläggningar.
Mätstationerna nedlades i ”brist på
pengar”. Ljudbelastningen når även
svenska sidan, vilket tyder på att det
svenska extrema Markbygdenprojektet om 1100 verk kommer att
få samma destruktiva effekt.
Figur 1 o 2. Visar utvecklingen av
sammanhängande infraljudsmattor
(Gul ring) mellan 2016-01-07 och
2017-12-31.
Enligt senaste rapport 2019 visades
att kraftiga infraljud kan mätas på
40-60 km.

• Mariana Alves-Pereira, et al. Portugisiska forskare, har under lång tid studerat infraljud och
konstaterat att personer som exponerats för infraljud från olika tekniska bullerkällor får
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förtjockningar i hjärtsäck, lungvävnad och blodkärl, men också förändringar i hjärnan som normalt
uppstår hos äldre.
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf

Bild till vänster: Normal pericarda (hjärtsäck). Bild till höger: Förtjockad pericarda.

Bild till vänster: Normal lungvävnad (alveol). Bild till höger: Förtjockad lungvävnad.
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.
Djur påverkas också
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.
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
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avstånd från anläggningarna.
I ett TV-program från Norrland rapporterade en drabbad fastighetsägare att både älgar som normalt
besökte hans utfodringsplats och sjöfåglar som brukade använda ca 30 holkar i området försvunnit.
5. Den ökade elförbrukningen Energiföretagen Sverige spår om 310 TWh el till 2045 visar på
en ensidig ökad elektrifiering, hur är det med transportförbrukning av biodrivmedel samt
energieffektivisering?
Biodrivmedel är ohållbart ur klimatsynpunkt. De ersätter inte fossilbaserad CO2 i tillräckligt snabb
takt. Varje CO2- molekyl har samma negativa klimateffekt oavsett om den alstras ur bioenergi eller
fossil energi. Dels bränns stor del av 100-årig ved och stubbar (Grot) som skulle legat kvar i naturen
och brutits ned under långt tid och dels tar det 70 till 110 år att återfånga CO2-molekylerna. Medan vi
bara har 7 år på oss att få ner halten av klimatgaser enligt Parisavtalet. Skogen gör mest klimatnytta
genom att producera timmer till byggnader och möbler då man binder CO2 under lång tid. Spontan
reflektion är att förbränning av halm kan accepteras då återfångsten sker på ett år.
Energieffektivisering är ett bortglömt ämne man pratar bara produktion. Besparingspotentialen kan
vara så stor som 60 TWh av vår nuvarande produktion på ca 150 TWh. Byggnader ska snart vara
klimatneutrala. Regeringen har inte presenterat en total energibudget.
6. Kommer vi få accept från försvarsmakten att bygga vindkraft på nästan 1 % av Sveriges
totalyta?
Vi hoppas att det finns en förståelse för ett starkt försvar och att vindkraften accepterar detta.
Regeringen (S+MP) stoppade 2016 700 verk till havs då försvaret var viktigare. Jag vet att Rickard
Nordin (C) har uppvaktat ÖB i ämnet. Hur läget är idag vet jag inte. När det gäller siffran 1 % ska
den ses mot bakgrund av att hela Sveriges areal skulle vara tillgänglig för vindkraft. Så är det inte.
Först ska man räkna bort där man inte kan bygga m.h.t. boende, vägar, sjöar, vattendrag, skyddade
områden av olika slag, försvaret, elledningar, järnvägar, rennäringen, civilflyget, sjöfarten, havets
olika värden m.m. Då växer procentsiffran på den kvarvarande arealen.
Anläggningarna kräver dessutom stora säkerhetsavstånd och är störande för radarbevakning.
Det är tvärtom så att den byggbara ytan är mycket begränsad. Svenska medborgare ska ha samma
skydd som i den tyska delstaten Bayern, med minst 10*H = 2-3 km. Beräkningar visade att det endast
återstod 0,5 % av delstatens yta för vindkraft. Då finns inte heller någon plats i södra och mellersta
Sverige. Det är därför helt oacceptabelt att svenska saten (Energimyndigheten) gett uppdrag till
länsstyrelserna att barskrapa resterande mark i Sverige intill 800 m från bostäder.
7. Vi ser att med kunskap och erfarenhet av industriell Vindkraft så ökar motståndet. Men
vilka lokalinvånare på landsbygden kan betala en rättslig process mot en miljardindustri?
Bara om du har mycket pengar kan du slåss mot vindkraftsindustrin och det har inte människor på
landsbygden. Investerare som vill bygga på landsbygden kan säga att de avstår om det blir vindkraft i
området. Orter med störande vindkraftsanläggningar blir mindre attraktiva. Därför är vetot viktigt för
de som bor på landsbygden.
Likaså att staten upprättar hälsosäkra regelverk och utför riskanalys av vindkraftens destruktiva
effekter på folkhälsa, uppväxtmiljö, välfärdssystem, klimat, ekosystem, biologisk mångfald,
privatekonomi och huvudnäringar inom skogs- och lantbruk, renskötsel, fiske och turism.
Vi kan idag konstatera att vindkraft varken är hållbar, hälsosam eller miljövänlig.

8. Måste alla etableringar vara så stora då?
Ekonomin för bolagen blir bättre med större anläggningar.
Men även mindre anläggningar medför samma destruktiva effekter då bolagens konsulter alltid
lyckas placera verken så nära bostäder som möjligt med hänvisning till den felaktiga ”praxisen 40
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dBA” och med hjälp av en antik beräkningsmodell. Ofta redovisas 40,4 dBA som tillåts förkortas till
40 dBA. Därtill med stöd av myndigheter som inte respekterar WHO Guidelines for European
Environmental Noise 2018, som diskvalificerat dBA som mätnorm för vindkraft.

9. Varför skall det sättas upp Vindkraftverk i kommungränser ca 800 m från gårdar och
hus? Skapar osämja i 2 kommuner och markägare.
Vi föreslår att även grannkommunen ska få ha vetorätt om verk kommer för nära gränsen.
800 m kan närmast betraktas som statlig terror och diskriminering av landsbygdsbefolkningen i en
modern rättsstat. Med hänvisning till
 WHO Guidelines for European Environmental Noise 2018.
 Den tyska specialistläkarorganisationen Ärzte für Immissionsschutz anger hälsosam ljudnivå till
60 dBZ eller 10 km för ett enda verk.
 Conny Larssons långtidsmätningar 2012-2014 vid Dragarliden, Västerbotten (Uppsala
Universitet). Han visade att ljudet utbredde sig 2-3 ggr längre än beräknat i den förhärskande
vindriktningen. Dessutom att det uppstod sekvenser med förhöjt AM-ljud om 5 dBA, i synnerhet
nattetid när bakgrundsljudet är lågt. Det räcker med 1-2 uppvaknande för att hela nattsömnen blir
förstörd. Därtill mindre djupsömn. Hans förslag om sänkning av gränsvärdet med 5 dBA
avvisades av Naturvårdsverket utan saklig motivering. Många av dagens vindkraftsanläggningar
hade aldrig kunnat uppföras med detta rimliga krav.
 Ny australisk rapport som stöder Conny Larssons mätningar.
Svenska medborgare ska ha samma skydd som i den tyska delstaten Bayern, med minst 10*H
= 2-3 km. Då finns ingen plats i södra o mellersta Sverige.

10. Markägarperspektiv: VKV med sitt buller, infraljud, mikroplaster etc. även stör
och förstör för närliggande markägare. Är då VKV markägaren villig att betala
skadestånd för t ex grannarnas minskade fastighetsvärde?
Nej villig är man inte och hittills har ingen skadeståndsprocess funnits kring detta.
Markägaren bor ofta inte på orten och utsätter sig inte för den ohälsa och intrång som verken
orsakar. Nej, det är helt oacceptabelt att staten sätter regelverk som möjliggör att markägare
ostraffat kan medverka till tungt störande industriverksamhet som gör intrång ända in i
grannarnas sovrum, påverkar deras kroppsorgan och sprider hormonstörande gifter över stora
avstånd.
LRF förespråkar en otidsenlig modell om fördelning grannar emellan men den som inte vill ha
vindkraft nära får ingen hjälp av LRF. LRF hänvisar den grannen till domstolarna. Detta är,
med tanke på nuvarande kunskapsläge, en indirekt medverkan till orättvisa och påtvingad
ohälsa och ekonomiska förluster för andra medlemmar. Idag vet vi att det också drabbar
markägarnas egen hälsa och privatekonomi. Mycket talar för att de negativa effekterna på
skogsbruket medför sämre tillväxt som kan motsvara intäkten för markupplåtelsen. Detta kan
få stora nationalekonomiska effekter för de areala basnäringarna, vilket måste utvärderas.

11. Värdeminskning inom flera mils avstånd från vindkraftparker. Skuggor och ändrat
mikroklimat. Är det inte värt något?
En nyligen presenterad utredning De socioekonomiska kostnaderna för vindkraftverk: En
svensk fallstudie (Westlund, Wilhelmsson. Maj 2021) visar att fastighetsvärden sjunker med 40
% inom 2 km från vindkraftverk och successivt upp till 6 km. 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.
Värdesänkningen inom 1 km blir ännu lägre. På detta avstånd uppstår ofta besvärande skuggor.
Hade köparna känt till hälsoriskerna så hade de sannolikt avstått från köp eller att bosätta sig på
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orten. Således ännu lägre värde. I många fall blir marknadsvärdet så lågt att fastighetsägaren
inte har råd att flytta. Detta leder till eftersatt fastighetsunderhåll, förslumning, kapitalförstöring
och rasering av mödosamt skapade kulturmiljöer.
Principen att det okränkbara människovärdet ska hävdas, väger lätt hos myndigheter, domstolar
och politiker. Ovärdigt en modern rättsstat.
Effekterna av ändrat lokalklimat/mikroklimat och lägre tillväxt för närboende har hittills inte prövats
av myndigheter och domstolar.
Vi vet också att vindkraft varken är hållbar eller klimatvänlig.
 De indirekta CO2-effekterna kan vara trefaldigt de officiella, då markvibrationer komprimerar
torvskikten i våtmarker och pressar ut kontaminerat lakvatten, så att syre oxiderar det biologiskt
bundna kolet och bildar klimatgaserna CO2, metan och N2O. Metan har 30 gånger större
klimatpåverkan än CO2. Liknande effekter fås i skogarnas humusskikt.
 Under sommarnätter återför rotorbladen 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 näringsomsättningen.
 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 och invasiva arter. Angripna barrträd ökar utsöndringen
av terpentener, som ombildas till skadligt ozon och tränger in i blad och barr. Naturvårdsverkets
CLEO-rapport 2015 anger ”Den viktigaste klimatpåverkande luftföroreningen 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 (Norrbotten) och Knottåsen
(Gävleborg) visar redan mer CO2-emission från markerna än vad som återfångas (3-4 ton CO2/ha
och år). En hypotes är att ökad marktemperatur gynnar mikroorganismer (svampar) som påskyndar
nedbrytningen av växtmaterial.
 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.
 Grundläggande forskning (Keith-Miller) visar att större anläggningar ger direkt negativ klimatpåverkan då den höjer den regionala marktemperaturen ca 0,3 C. Denna temperaturhöjning
kan inte kompenseras med motsvarande reducering av fossila utsläpp under de närmaste 10
kritiska åren. Reducering av fossila avgaser får optimal effekt, först i slutet av århundradet.
 Keith-Miller visar också 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 grundvattennivåerna
och tillgodose samhällets vattenförbrukning.
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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
således både direkt ökning av den naturligaCO2-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.
Klassisk bild vänster. Horns rev, Danmark. Idag är verken
fyra gånger högre (ca 350 m) som når ännu kallare luftlager.
Ur klimatsynpunkt är det således bättre att först utvärdera andra
energialternativ.
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.

12. Anledningen att vetot lämnas in i sent skede är för att hela processen är
odemokratisk. Väl insatta lokalpolitiker i ämnet VKV lämnar in vetot, varför?
Man lämnar in ett veto eftersom verken prövas utifrån miljöbalken som inte tar alla hänsyn.
Vetot är ett komplement till miljöbalken som tillkom för man avskaffa prövningen enligt Plan och
Bygglagen (PBL). En kommun har tusen andra frågor att hantera och kommunen kan ta ett
helhetsgrepp som miljöbalken missar.
De lokala politikerna inser att
 vindkraften har destruktiv inverkan på folkhälsa, uppväxtmiljö, välfärdssystem, ekosystem,
biologisk mångfald och huvudnäringar inom skog- och lantbruk, renskötsel, fiske och turism.
 regelverken för buller är ett falsarium som utsätter medborgarna för hälsorisker, trötthet i det
dagliga livet, begränsar deras frihet och rekreationsmöjligheter
 medborgarna drabbas orättvist och blir bestulna på privatekonomiska värden.
 stora delar av kommunen förlorar attraktivitet för boende, företag, turism och successivt
förslummas och avfolkas.
 buller, infraljud, emission av nanopartiklar, markvibrationer, turbulens medför störning och
förgiftning av ekosystem och dämpande effekter på de areala näringarna
 miljötillstånd för vindkraftsindustrin medför att delar av kommunen blir internationella
spekulationsobjekt, som kan komma att domineras av diffusa företag med basering i skatteparadis.

13. Hur ser man på den rättsosäkerhet som uppstår för berörda genom att tidsmässigt
utdragna ansökningsprocesser ofta innebär att de verk som till slut byggs görs betydligt
större än vad som kommunicerats ut i samrådsskedet? Större effekt genom t.ex. längre
rotorblad.
Om ett bolag vill ändra på höjden så måste det föregås av en process om en ändring av höjd.
Totalhöjden är det villkor som ställs. Bara de håller sig inom detta så kan de ändra höjd på torn och
rotorlängd. Kommunen ska alltid ge startbesked vilket meddelas på delegation av en tjänsteman på
20

kommunen. Bolaget ska då redovisa vad som ska byggas med nya beräkningar för just det verket.
Rättssäkerheten för de drabbade kvarstår. Där kan kommunen åter lägga in sitt veto om nya
omständigheter uppstått.

14. Betongfundament i marken kan resultera i förorening av marken och grundvatten.
Förstår jag rätt blir det markägarens ansvar om detta blir sett som en miljöskada?
Ett vanligt villkor är att man bilar bort 50 cm betong och låter resten vara kvar. Då är bolaget fri. Ska
bli intressant att se om dessa fundament vållar skada vem som blir skadeståndsskyldig. Kan bli staten
eftersom de sa att metoden var ok.

15. Hur ser det ut när större vingar skall byggas med lägre torn? Hur kommer det att
störa människors och djurs hälsa i Närmiljö?
Se p. 4
16. Hur är kunskapen kring vindkraftsbuller?
Den är mycket god men Naturvårdsverket som ger vägledning till tillståndsgivande myndigheter och
domstolar mörklägger nya fakta och världshälsoorganisationens Guidelines for European
Environmental Noise 2018. Se punkt 1.
Myndigheter och domstolar har en cynisk inställning och tar inte hänsyn 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.
 pulserandet luftstötar vid tornpassagen alstrar dunkande ljud som utbreder mycket långt
 förstärkande effekter uppstår när ljudvågor från flera verk möts (8 dB). Heigthened zones.
 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
 interaktion mellan många industrianläggningar med extrema höghöjdsverk (>3 MW) bildar en
sammanhängande bullermatta av infra- och lågfrekvent ljud.
Centralmaktens brist på empati och respekt för vetenskapliga och medicinska fakta innebär att
vindkraftsexploateringen kan betraktas som ett medicinskt experiment som måste avbrytas.
Det är mycket individuella och materiella värden som offras och då blir kommunens vetorätt allt
viktigare.
Återigen: Svenska medborgare ska ha minst samma skydd som i den tyska delstaten Bayern, med
minst 10*H = 2-3 km.

17. Varför mäts bara A-avvägt buller (dBA) där man inte fångar in de lägre
frekvenserna från allt större verk?
Detta är ett metodfel hos Naturvårdsverket. Man intar en obstinat inställning till WHO Guidelines for
European Environmental Noise 2018, med regeringens goda minne. Men de sitter på två stolar och
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detta är en kompromiss som verkar orubblig trots många rapporter om störningar och ohälsa. De
spelar också andra fiolen i samverkan med Energimyndigheten.
Det tar många år av stress som närboende innan man blir sjuk. Ska bli intressant att följa just detta
fenomen och vem som får rätt. Förslag att tillsätta en Parlamentarisk kommission om vindkraftens
skadeverkningar har framförts till Statsrådsberedningen och landets riksdagsledamöter och bemötts
positivt av flera partier som vill ha en säkrare energimix. En moderat ledamot har testat förslaget på
nuvarande miljöministern Per Bolund (MP) i interpellationsdebatt, med undfallande svar.

18. Varför slarvar man med att berätta att gränsvärden t.ex. 40dB i själva verket är
medelvärden över viss tid (s.k. ekvivalent nivå)?
Därför att det är detta som gäller i domstol. Ingen berättar om hur höga ljud och under hur lång tid
som närboende måste utstå med dessa vilket borde vara ett krav i en miljökonsekvensbeskrivning. Så
det är inget slarv utan en följd av en märklig inställning till konsekvenserna. Ingen hör ett
medelvärde.

19. Har du hört de som inte kan sova? De har fått ohälsa.
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
De medicinska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna är så stora att regering och riksdag
måste ta lärdom av verkligheten och avbryta detta destruktiva experiment 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 inte når 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 blivit osäljbart.
• tvingas bo kvar och se sina 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. Har man annan typ av ohälsa så
bygger ljudet från verken på ytterligare. Man känner alltid oro och stress under processen eftersom
man inte vet vem som kommer att få bekymmer med t.ex. sömn. Blinkningar och skuggor kan också
ställa till oreda på närboendes tomt och i husen. Ett hus med en viss konstruktion och storlek kan
skapa resonans och förstärkta bullret inomhus. Beräkningarna utgår dock alltid från ett medelhus.
Markvibrationer kan också påverka ljudbilden inomhus.
Kontrollmätningar görs inte inomhus, vilket borde krävas av tillsynsmyndigheten.
Rättssäkerhet saknas när svenska medborgare diskrimineras och tvingas bo kvar inom 800 m
från vindkraftverk.
20. Lagstiftning och övrig regelverk blir utdaterade när teknikutvecklingen går så fort.
Synpunkter?
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Lagstiftning och regelverk bygger alltid på gammal forskning och blir inte uppdaterade snabbt nog då
resistens mot evidensbaserad internationell framskriden forskning bland svenska myndigheter och
rättsvårdande instanser vilket är till men för de närboende, naturen, djuren, landskapet,
allemansrätten och äganderätten. I detta fallet skall tillsynes ofta anslagsivrande fakulteter uppfinna
hjulet på nytt här med hjälp av värderingsstyrda myndigheter.
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