
Föreningen God Livsmiljö Hylte 
Informationsmöte om översiktsplan, tema vindkraft 

Lördagen den 12 oktober 2019,  Forum Hylte.
• Kunskapsläget: Vindkraftens effekter på hälsa, klimat, ekosystem, biologisk 

mångfald och skogsbruk. Särskilt infraljud och markvibrationer.
• Synpunkter på Hylte kommuns förslag till ny Översiktsplan. Tema vindkraft.
Inbjudan sänd till allmänhet och samtliga politiska partier. SD och L visade intresse.
Föreningens sekreterare Ove Björklund presenterade bildmaterial och vetenskapliga rapporter om 
verkens kraftiga emission av infraljud (ohörbara pulserande luftvågor) och markvibrationer och deras 
destruktiva effekter på folkhälsan (sjukvårdssystemet), uppväxtmiljön, klimatet, ekosystemen, biologisk
mångfald, samt lokal och nationell skogsnäring. 
Sverige saknar nationell strategisk plan för vindkraft, enligt EU-direktivet för strategiska dokument och 
kap 6 MB, som ska utarbetas av oberoende medicinsk o teknisk expertis i samråd med allmänheten.
Föreningen God Livsmiljö Hylte har till Statsrådsberedningen och landets riksdagsledamöter 
överlämnat skrivelse med information om riskerna i syfte att fastställa säkra och hållbara regelverk.
Dessa är så allvarliga att det tillsvidare inte finns mandat att fatta beslut om lokal vindkrafts-
utbyggnad. Hyltes översiktsplan har därmed inte heller legitimitet enligt EU-direktiv och MB.
Särskild risk föreligger för barn som ska växa upp i denna miljö. Kroppsorgan och sinnesfunktioner är 
inte utvecklade förrän vid 12 års ålder.
Långtidsexponering kräver sänkta gränsvärden. Tyska experter anger hälsosäker nivå till 60 
dBZ eller 10 km från ett enda verk. Denna nivå nås inom två år.
Finska studier visar ackumulerad effekt på 15-60 km. Amerikansk studie 90 km från större park.
Medicinska rapporter visar 
- Cesary Kasprzak. Dämpad aktivitet i hjärnan och andningscentrum efter 20 minuters exponering av 
ljud som inspelats från ett vindkraftverk på 750 m.
- Cristian Friedrich Vahl. Försämrad hjärtmuskelkapacitet, 20 %. ”Ljudet slår som en hammare”.
- Mariana Alves-Pereira. Lissabons Universitet. Patologiska förändringar i hjärtsäck, lungor och 
blodkärl. Degenererande effekter på hjärnan. Stötar komprimerar kroppsorganen som förtjockas.
https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285
-  Eric Zou. Samkörning av offentliga databaser i USA, visade signifikanta samband mellan självmord 
och vindkraftsetablering (10-25 km). I synnerhet för äldre individer i förhärskande vindriktning.
Världshälsoorganisationen WHO har presenterat nytt regelverk för buller:
Environmental Noise Guidelines for the   European Region   2018  . 
WHO diskvalificerar dBA som mätvärde:
• Standardmetoder för mätning av ljud, inklusive A-viktning, fångar inte lågfrekvent ljud och 

amplitud-modulering som är karaktäristiskt för vindkraftsbuller.
• Ytterligare överväganden eller osäkerheter. Allvarliga problem vid bedömning av buller-

exponering relaterad till vindkraftverk.
• WHO rekommenderar riktvärdet 45 dBLden = 38,3 dBA. Preliminärt. 
dBA är inget fysiskt mått. Större delen av ljudenergin filtreras bort. All tung energi under 4 Hz. 
Mätning baserad på dygnsmedelvärde eller mätteknik som kapar max-värden motsvarar inte 
människans störningsupplevelser. I synnerhet inte i områden med lågt bakgrundsljud under 
kvällar och nätter.
Staten agerar cyniskt:
• Forskning visar frekvent förekomst av ”amplitudmodulerade” förhöjda ljudfrekvenser. Förslag om 35

dBA avvisas.
• Forskning. Beräkningsmodell Nord2000 underskattar lågfrekvent ljud med 8 dBA.
• Statens nya regelverk fortsätter med 40 dBA utan respekt för WHO och infraljud.
Sydvästra kommundelen redan extremt utsatt för infraljud. Ca 75 vindkraftverk + 24+20 i Örken.
Planen innehåller tre utredningsområden för vindkraft (ljusblå linjer). Ökning 20-40 verk eller 
> 200 GWh. Max 150 m och minst 1000 m till bostadshus.
VK1. Sydväst Torup. 108 GWh. 18 befintliga verk. Risker för direkt hörbart ljud in i tätorten och 
hälsoeffekter från infraljud och markvibrationer över minst 10 km. Försämrad attraktivitet i området.  



VK2. Örken. 200 GWh. Söder Torup och Rydö. Miljötillstånd beviljat för 24 verk. Risk för ytterligare 20.
Utökning österut obefogad. Ligger i tillrinningsområdet för vattentäkten Nyebro. (Mörkblå linje). 
Miljötillståndet uppfyller inte EU:s vattendirektiv o anslutande svenska regelverk för hydrologisk under-
sökning av grundvatten o tillrinningsområdet avseende flödesriktning, kvantitet och klimatanpassning. 
En säkerhetszon på 10 km täcker Syd- o Mellanfärgen, Torup, Rydö, utkant Hylte. Okontrollerat 
experiment och försämrad attraktivitet. Kommunen måste agera för återkallelse av hela VK2.
VK3. Knalleberg, Femsjö. 200 GWh. Antydande av samband med planer i Halmstad och Ljungby. 
Obefogat marginellt förslag med stora konsekvenser för ekosystem och befolkning. Endast 5 km från 
LIS-området Löjenäs och 6 km från LIS-området Mellan Färgen-Hallaböke. Katastrof för turism-
verksamheten vid Sågknorren på ca 2 km. Samt livsmiljön i byarna Kullhullt, Torsaberga, Knallhult, 
Håknaböke, Sännö, Tofthult, Strömhult, Nabba m.fl. I västra kanten ligger naturvårdsområdet 
Mogölsmyren (33 hektar). Kap 2 §9 MB, stoppregeln, bör tillämpas för skydd av naturreservat och för 
att nå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. 
Klimateffekter
Vattenfalls livscykelanalys, CO2/kWh: Kärnkraft 4 g, Vattenkraft 8 g, Vindkraft 15 g. 
➢ Markvibrationer komprimerar torvskikten. Luft tillkommer och bildar koldioxid och metan.
➢ Markvibrationer komprimerar skogens humusskikt, hårdgör marken, minskar upptagning av vatten, 

CO2 och nedbrytning av dött material. Uttorkning och näringsbrist. 
➢ Nedpressning av varm luft på natten. Ingen dagg. Uttorkning. Lokal sänkning 0,7 – 3,7 0C. 
Ekosystemen 
➢ Försämrar mikroorganismernas symbios med träden. De har trådar som vävts samman med 

trädens rötter. De  hämtar sockerlösning och lämnar näringsämnen och vatten. 
➢ Stör ut de marklevande insekter vibrationella kommunikationssystem. 40-60 Hz. 
➢ Insektsskador på barrträd påskyndar utveckling av skadligt ozon. Ozolytprocessen.
➢ mindre rovfåglar = mer gnagare. 
➢ Maskar. Hypotes att maskar störs av vibrationer och går mot ytan. Minskad näringsomsättning?
Biologisk mångfald
➢ Fågelstudie Bökås, Fröslida. 20 % reducering på tre år. Alarmerande.
➢ Uppföljning fladdermöss, Bökås. Dödstal; 6,5 individer/år och verk. Ca 300 totalt.
➢ Tyskland 300.000 döda per år. Varav migrerande arter från Skandinavien.
➢ Norrland. Vadarfåglar försvunnit. 0,5 ripa dödas/verk och år.
➢ USA. Konstgjord bullernivå. 30 % flög vidare. Resten fick minskad kroppsvikt. 
➢ Tornseglare, svalor och fiskgjuse. Förluster vid flyttningar till och från Sydafrika.
➢ EUROBAT 2015. Efterlevs inte. Kräver internationellt avtal för migrerande arter (2024).
➢ grävlingar (UK), som lever 1 km från verken har 3 ggr högre kortisolhalt än vid 10 km.
Tillväxt inom skogsbruket
➢ Markvibrationer stärker rotsystemet. Mindre stammar, grenar och blad.
➢ Rubbning av humusskiktet stör symbiosen med träden, hämmar näringsomsättning och 

rotsystemens vattenupptagning. 
➢ Turbulens nattetid leder till varmare yttemperatur och mindre daggbildning. Uttorkning.
➢ Turbulens dagtid medför att kallare luft pressas mot markytan. Kylning av fuktigare luft kan medföra

nedisning, knäckta grenar, frusna toppskott och turbulensvirvlar som träffar träden snett uppifrån 
och ökar risken för stormskador.

➢ Ökade insektsskador medför allvarliga hot mot klimatet och skogsnäringen. 
➢ Dödande av naturliga predatorer, nya invasiva arter o dubbla svärmningar ökar skadorna. 

Insektsskadade barrträd avger terpentin som ombildas till frätande ozon, som tränger in i barrens 
och lövens öppningar och förstör fotosyntesen (Ozolytprocessen). 

➢ Arealförluster för vägar och fundament (5-10 ha/verk) medför minskad skogsproduktion.
➢ utebliven upptagning av koldioxid
➢ kinesisk satellitstudie visar minskad vegetativ tillväxt över 9 km.
➢ bioenergi är kontraproduktivt. Koldioxid har samma klimateffekt oavsett bränsleform.
➢ Areal behövs för livsmedelsproduktion. Skogen används inte för att binda CO2.
➢ Den brutala segmenteringen av landets skogar och vildmarker strider mot EU:s policy för 

bevarande av de sista skogarna och EU-biodiversity 2020. 
En ödesfråga för hållbar framtid

Behandlas av KSAU den 5 november, KS den 12 november och KF den 28 november 2019.



Bilder Informationsmöte vindkraftsplan 2019-10-12

Samrådsunderlag 2009
Samrådsunderlag: 11 områden, 1,5 TWh/år. Totalt 20 TWh 
= 7,5 % för hela Sverige. 

Hylte kommun: En promille av Sveriges befolkning. = 0,1 %.



Vindkraftsplan 2009

Tio vindkraftsprioriterade områden
Yta 110 km2 = 12% av kommunens totala yta. 
Produktion 1,10 Twh/år = 5,5% av nationellt mål 

Ca  169 vindkraftverk à 2,5 MW.
Skyddsavstånd till bostäder: minst 500 m
Söder eller sydväst om bostad: 1000 m

Beslut 2014: Maxhöjd 150 m.1000 m till 
bostad
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Utställningshandling 2019
Vindbrukskollen
https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/

Bohult          9 vkv  Kommungräns 0 km. Torup 8,5 km 

Alered          5 vkv  Kommungräns 4 km. Torup 15 km

Årstad        12 vkv  Kommungräns 6 km. Torup 17 km

Abild           18 vkv Kommungräns 2 km. Torup 17 km.

Vessigebro 14 vkv Kommungräns 2 km.  Drängsered 14 km.

Treriksröset 11 vkv Kommungräns 0 km.  Femsjö kyrkby 4 km
Hylte 17 km. Unnaryd 16 km.

Vimmelstorp 8 vkv Kommungräns 1 km. Jälluntofta 7 km. 
Långaryd 11 km. Hylte 17 km.

EOn Fröslida 6 vkv
      Munkabol 2 vkv

Kommungräns 0 km. Drift.
Kommungräns 0,2 km. Pågår.

I drift 18 vindkraftverk.
Summa 77 vindkraftverk intill gränsen. Risk Örken 24+10+10 vkv

https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/


 
VINDKRAFTS-
OMRÅDEN

YTA ÅRSPRODUKTION

Tidigare prioriterade områden för vindkraft 
VKP 1-11 10 900 ha 1 090 GWh/år 

Ny plan för tillståndspliktig vindkraft 
Tre utrednings-

områden 
4 400 ha 440 GWh/år 

•  uppförda 18
    VK 1 
Fröslida 

108 Gwh/år
34% av produktion

41% av elanvändning

 tillståndsgivna 24
      VK 2 Örken 

132 GWh/år

 återstående 
VK 3 
Knalleberg 

200 GWh/år 

Årsproduktion
VK 1- 3

440 GWh/år 

Pågår överklaganden återkallelse vid 
Vänersborgs Tingsrätt
   EOn Munkabol (Halmstad), 2 vkv
Villkor: Ingen tid på dygnet > 40 dBA ???
Länsstyrelsen undviker prövning av vattenverksamhet, riksintresse 
Store Jöns Mosse, två vattentäkter, reproduktionsområde lax. 
Förhandsavgörande EU-kommissionen?
Nyligen avslag HD för Örken 24 vkv (risk + 10)



Hörselnerv 15-20.000 nervtrådar.
Hörselnedsättning vid 50 år. Lågfrekvent ljud hörs tydligare.
Vestibulära systemet = balanssystemet
Vindkraftssyndromet: Sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, örontryck, dåsighet, yrsel, 
illamående, dimsyn, hjärtklappning, irritabilitet, koncentrationsproblem och minne, panik-
attacker med en känsla av rörelse eller darrningar i kroppen i vaket tillstånd eller under sömn.
Jämförbart med yrsel, sjösjuka och åksjuka 

Svensk studie. Södra Halland.  2007-2009 (Pedersén, Waye Persson). 

Störnings-
grad

                                                   Andel störda %

 < 30 dBA  30-35 dBA  35-40 dBA  40-45 dBA

Störda  2 7 9 29

Mycket 
störda

0 3 6 19

Total 2 10 15 48

Total <30-
40 dBA

27 % 27+48 =75
%

Femgradig värdering: Hör inte, Hör, Lite störd, Störd och Mycket störd.
Verken hade låg effekt <0,6 MW mot dagens 3-5 MW. 
Statistiken omfattar inte barn och ungdom, som har betydligt lägre 
hörtröskel.

”praxis” 40 dBA oegentlig tillämpning 



40 dBA oegentlig ”praxis”
35 dBA 
 i område med lågt bakgrundsljud
 fritidsområden
 förekomst av lågfrekvent ljud (diff dBC-dBA=20)

Har aldrig tillämpats.
Medelvärde över dygn. Kan lätt överskridas till 
ljudnivåer mellan 40-45 dBA och ofta av höga maxvärden mellan 50-60 dBA vid 

➢ interferens mellan verk + 5-10 dBA.  Inversion under luftlager + 5-10 dBA
➢ reflektion mot vatten, hård terräng. Halverad dämpning 3 dB/dubblerat avstånd mot normalt 6 dBA.
➢ refraktion i vindriktningen. Nedböjning 2-3 gånger det beräknade avståndet.
➢ turbulens och amplitud-modulering + 5dBA. Långtidsstudie Dragaliden, Västerbotten. Förslag 35 

dBA. Underkändes av Naturvårdsverket. 
➢ ändrad vindriktning (även uppåtgående varm luft)
➢ ”heightened zones”, +8 dBA. Regn och hagel ca 10 dBA. Isbildning + 11 dBA. Slitage +2 dBA
➢ Markvibrationer +2 dBA, inomhus. Resonans +2 dBA, i hörn
➢ ”peaks” + 5-7 dB. Mycket höga och snabba stötar. Mätmetod: Medelvärde 10 minuter, baserat på 

sekvenser om 125 millisekunder, som i sin tur innehåller ”peaks” på några millisekunder. Som sedan 
smetas ut till ett lägre medelvärde (Kan mätas med speciell utrustning). Dessa ”peaks” uppfattas av örat 
som kan urskilja ljudets riktning på 2 millisekunder. Därför störs vi mer av vindkraftsbuller.



John Yelland

Mörk linje (linear) visar att den kraftiga fysiska energin ligger under 3 Hz.
Extremt kraftig vid < 1 Hz. 
Därtill kraftigt pulserande.

dBA-värdet är ett logaritmiskt värde som visar upplevd ljudnivå. 
10 dBA = dubbel upplevd ljudnivå vid 1000 Hz.





 

 

            ACTES DU COLLOQUE DU 16 NOVEMBRE 2018 



Egenfrekvenser i kroppsorgan

ORGAN FREKVENS HZ ORGAN FREKVENS HZ
Hjärta 4 - 8 Thorax  3 - 7 

Öga 20 - 25 Huvud  20 - 30 

Magmassa 4 - 8 Bassäng 4 - 9 

Mage 4 - 65 Kotor (Korsrygg) 2,5 - 5 

Inre öra 4 - 8 Cervikala kotor  3 - 5 

Andningsorgan 1 - 4 Underarm 16 - 30

Membran 10-12 Huvud 30 - 50

Bukmassa 4 - 8 Ben (tätt läge) 20 

Ryggrad 10 - 12 
ACTES DU COLLOQUE DU 16 NOVEMBRE 2018 



dBA diskvalificerat som mätvärde 
WHO Environmental Noise Guidelines for the European

Region 2018, 
Konstaterar vindkraftsbullrets särart;

1. Detta skiljer vindkraftsbullret från andra bullerkällor  och
har inte alltid beskrivits korrekt
2. Standardmetoder för mätning av ljud, inklusive A-
viktning, fångar inte lågfrekvent ljud och amplitud-
modulering som är karaktäristiskt för vindkraftsbuller

Detta förstärks på sidan 85. 

3. Lden eller Lnight, är ett olämpligt sätt att beskriva 
vindkraftsbuller
Begränsa möjligheten att observera samband mellan vindkraftsbuller och hälsoeffekter

4. Ytterligare överväganden eller osäkerheter
Det finns allvarliga problem vid bedömning av buller- 
exponering relaterad till vindkraftverk
5. WHO rekommenderar riktvärdet 45 dBLden, vilket 
motsvarar 38,3 dBA 
(Översättningstabell https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp)

6. Conditional. En villkorlig rekommendation som kräver en 
policyprocess med väsentlig debatt och involvering av 
olika intressenter. 

7. Rekommendationer, vindkraft (Sida 77);
För genomsnittlig bullerexponering rekommenderar GDG (Guideline Development Group) 

Kontinuerlig minskning av ljudnivåer som produceras av 
vindkraftverk till under 45 dB Lden, då vindkraftsbuller över 
denna nivå är förenat med allvarliga hälsoeffekter.

Naturvårdsverket påstående att ”Det svenska riktvärdet 40 dBA också ligger i nivå med det 
hälsobaserade riktvärde för buller från vindkraftverk som tagits fram av världshälsoorganisationen 
WHO” är ovederhäftigt och missledande. 

https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp


Markvibrationer

Kraftig markstöt i sidled vid 2 Hz
Rymdobservatorium Skottland: Säkerhetszon 80 km.
Rymdobservatorium Onsala: Säkerhetszon 20 km.

Dessutom: Lågfrekvent ljud och infraljud
 ombildas delvis till markvibrationer 
 reflekteras från djupare marklager (berg och lerlager)
 reflekteras från atmosfärskikt på 2 – 8 km



Lågfrekvent ljud och infraljud förstärks inomhus, genom vibrationer i 
byggkonstruktionen.



Aunio Group Finland
https://syte.fi/2019/03/22/tuulivoimaloiden-infraaanen-leviamisalue-on-laajentunut-nopeasti-suomessa-vuosina-
2016-2017/

7 mätstationer. Kontinuerliga mätningar.
https://www.auniogroup.com/infrasound-on-map/

Hälsoeffekter upp till 15 km. 
Tredubbel ökning av diagnoser. 
200 familjer.
Senaste rapport: Kraftiga infraljud 40-60 km.



Infrasound generated by wind farms and its propagation 
in low-altitude tropospheric waveguides. 
60 vindkraftverk á 1,5 MW.
Omar Marcillo et al. 2014.
Utbredning 10-90 km
Olika samverkande faktorer: 
1. stabila atmosfäriska förhållanden
2. den stabila atmosfären genererar ljudvågledare i nedre troposfären
3. stabila atmosfäriska förhållanden vid mottagaren antyder lägre 
atmosfärisk turbulens och lägre atmosfäriskt brus som ökar 
detekterbarheten.



Blå linje: Bakgrundsljud på 2,5 km natt.
Röd linje: Stötar av infraljud vid drift (Peaks). 
Bör vara +5-7 dB högre vid mätsekvens 10 millisekunder. 
Steven Cooper

chrestfaktor



               

Långtidsmätningar Dragaliden 2014. Conny Larsson
Beräkning med WRF-NoiseMet      (Tycks säkrare än Nord2000)

Utbredning ca 2-3 ggr längre i medvind.
Vid jämförelser mellan olika gränsskiktsmodeller så visade det sig att de vertikala gradienterna av 
temperatur och vind representerades bättre i den s.k. WRF-modellen, Weather Research and 
Forecasting, se Skamarock et al., (2008), och den har därför använts i detta projekt.

Med utgångspunkt från NoiseMet eller andra mer komplexa ljudutbredningsmodeller finns 
möjlighet att ta fram underlag med fördelningar av ljudnivån, som visar effekterna av de lokala 
väderförhållandena. Detta kan nyttjas både vid planering, styrning och vid kontroll av en redan
igångsatt vindkraftspark.

Förslag: När ljudet är amplitudmodulerat skärps kravet med 5 dBA.
Avslogs av Naturvårdsverket utan sakskäl.



HÄLSOPÅVERKAN AV LÅGFREKVENT
BULLER INOMHUS

Kerstin Persson Waye, Michael Smith, Mikael Ögren

RAPPORT NR 3:2017
FRÅN ARBETS OCH MILJÖMEDICIN I GÖTEBORG

Sammanfattande kommentar- hälsopåverkan av lågfrekventa ljud
➢ Tydligt samband mellan ökad störning och exponering för lågfrekventa ljud. 
➢ Studier av tvärsnittdesign tillåter inte säkra slutsatser om orsak och verkan.
➢ Lågfrekvent buller kan påverka sömnens återhämtande inverkan, samt påverka 

hormonell dygnsrytm.
➢ Kunskap från andra sammanhang: Risken större för akuta stressreaktioner, störning, 

koncentrations-påverkan och sömnpåverkan av varierande eller transienta ljud. 
Därför svårt att se att det  inte skulle vara på likartat sätt för lågfrekventa ljud. 

➢ Möjligen är det så att kontinuerliga lågfrekventa ljud som också kan vara 
amplitudmodulerade.
Skulle kunna jämföras med varierande och transienta ljud. 

 Rimligt att anta att antalet händelser är av betydelse för hälsopåverkan. I synnerhet vid 
kontinuerlig exponering.

Kan lågfrekvent buller värderas utifrån A-vägd ljudnivå?
 A-filtret, togs fram i lyssningsstudier utförda under 1900-talets början och mitt. 
 Försökspersoner avgjorde styrkan på toner som presenterades under kort tid (sekunder).
 Förutsättningarna ligger således långt ifrån de situationer där människor exponerar 

för komplexa ljud under olika aktiviteter och under lång tid. 
 Två ljudspektra med samma dBA-nivå kan vara mycket olika störande
 Speciellt för ljud med dominerande låga frekvenser. 
 rekommenderade tersbandsnivåer (SOSFS 1996:7) fungerade bättre än tidigare A-vägd 

ljudnivå. 

Underskattning har studerats i två experimentella studier 
1. Kjellberg et al 1984 

undervärderad störning för ett buller med hög andel låga frekvenser med 

5 dB vid 50 dBA och 8 dB vid 86 dBA.
2.   Byström, Landström et al. 1991. Två grupper om 24 personer att ställa in den ”högsta nivå där det gick att
bibehålla prestationsnivån utan någon extra ansträngning”. Den acceptabla nivån var således

6 dBA lägre för det lågfrekventa ljudet.

En höjning av den lågfrekventa bullernivån vid bullerkällan (vingar, nav 
och eko mot torn) med 10 dB ger endast en mindre ändring av dBA-
värdet från 40 dBA till 40,2 dBA.



Bild ovan: Förtjockad pericarda 
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-  2017.pdf  

Bild ovan: Förtjockad lungvävnad (alveol). Normal till vänster. 

Patologiska effekter

Professor Mariana Alves Pereira. Lissabon University.

Även 
Blodkärl
Bronkit
Lymfa?

http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf


Hörtröskeln
Medelvärden beräknade för stort antal personer: 
= Individuella hörtrösklar och normalfördelning = 

avvikelse kring 5–6 dB. 
(Leventhall, 2007; Møller & Pedersen, 2004). 

= 50 % av utsatta upplever störningar <40 dBA
= 2 % har hörtrösklar 10–12 dB <genomsnittet 
= gäller också barn och ungdom

Sensibilisering: mycket tidigare.  +2-5 dBA.
Har man gång på gång blivit störd, reagerar man direkt, 

Synlighet: = - 2 dBA. Lägre hör/störningströskel.
Ägande: = + 2 dBA. Högre tröskel

Känsel och upplevelsetröskeln
Känd sedan1980. 
Kelley, NASA, USA. Salt/Hubbard USA. Steven 
Cooper Australien.
Ca 30-40 dB under Hörtröskeln.



dBA diskvalificerat som mätvärde 
WHO Environmental Noise Guidelines for the European

Region 2018, 

Konstaterar vindkraftsbullrets särart;

1. Detta skiljer vindkraftsbullret från andra bullerkällor 
och har inte alltid beskrivits korrekt
2. Standardmetoder för mätning av ljud, inklusive A-
viktning, fångar inte lågfrekvent ljud och amplitud-
modulering som är karaktäristiskt för vindkraftsbuller

Detta förstärks på sidan 85. 

3. Lden eller Lnight, är ett olämpligt sätt att beskriva 
vindkraftsbuller

Begränsar möjligheten att observera samband mellan vindkraftsbuller och hälsoeffekter

4. Ytterligare överväganden eller osäkerheter
Det finns allvarliga problem vid bedömning av buller- 
exponering relaterad till vindkraftverk

5. WHO rekommenderar riktvärdet 45 dBLden, vilket 
motsvarar 38,3 dBA 
(Översättningstabell https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp)

6. Conditional. En villkorlig rekommendation som kräver en 
policyprocess med väsentlig debatt och involvering av 
olika intressenter. 

7. Rekommendationer, vindkraft (Sida 77);
För genomsnittlig bullerexponering rekommenderar GDG (Guideline Development Group) 

Kontinuerlig minskning av ljudnivåer som produceras av 
vindkraftverk till under 45 dB Lden, då vindkraftsbuller över 
denna nivå är förenat med allvarliga hälsoeffekter.

Naturvårdsverkets påstående att ”Det svenska riktvärdet 40 dBA också 
ligger i nivå med det hälsobaserade riktvärde för buller från vindkraftverk 
som tagits fram av världshälsoorganisationen WHO” är ovederhäftigt och 
missledande. 

https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp


Infraljud - Ohörbara pulserande luftstötar <20Hz
Huvuddelen av vindkraftverkens ”ljud”-energi avges som kraftiga 
pulserande luftstötar inom det ohörbara frekvensområdet <20 Hz. 
Bildas vid 
- vingspetsarna. 300 km/tim.
- vingarnas tornpassage. Luftstötar/ekon mot tornet. 

Allt fler fakta tyder på att det får depressiva och patologiska effekter 
vid långtidspåverkan.
- Cesary Kasprzak
Dämpad aktivitet i hjärnan och andningscentrum efter 20 min 
exponering av ljud som inspelats från ett vindkraftverk på 750 m.
- Cristian Friedrich Vahl. Mainz universitet.
Försämrad hjärtmuskelkapacitet, 20 %. ”Ljudet slår som en 
hammare”.
-  Mariana Alves-Pereira. Lissabons Universitet.
Patologiska förändringar i hjärtsäck, lungor och blodkärl. 
Degenererande effekter på hjärnan. Dessa stötar komprimerar 
kroppsorganens elastiska vävnader som ständigt tvingas återta 
normalläget.
https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285
-  Eric Zou. Los Angeles.
Samkörning av offentliga databaser i USA, visade signifikanta 
samband mellan självmord och vindkraftsetablering (10-25 km). 
I synnerhet för äldre individer i förhärskande vindriktning.

Detta är alarmerande då tyska specialistläkare, Ärzte für 
Immissionsschutz, anger 60 dBZ som gräns för hälsoeffekter 
motsvarande 10 km från ett enda verk.



Klimat 
Vattenfalls livscykelanalys: Kärnkraft 4 g CO2/kWh.  
Vattenkraft 8 g CO2/kWh. Vindkraft 15 g CO2/kWh. 
➢ våtmarker innehåller 20 % av det globalt bundna biologiska kolet. 

Markvibrationer komprimerar torvskikten. Luft tillkommer och bildar 
koldioxid och metan.

➢ Markvibrationer komprimerar   humusskikten i skogen, som innehåller också
20-30 % av det globalt bundna biologiska kolet. Skall vara poröst och tillåta 
tillträde för syre och CO2. 
◦ Hårdgör marken. 
◦ Mindre upptagning av vatten. Uttorkning.
◦ Minskar kolupptagning i marken men också i träden. 
◦ Även metallkarbonater.
◦ Minskad nedbrytning av dött material. Näringsbrist. 

➢ Nedpressning av varm luft på natten. Ingen dagg. Uttorkning.
Lokal sänkning 0,7 – 3,7 0C. Totalt USA + 0,23 0C vid fossilfri produktion.
Vindkraft är inte klimatvänligt.

Ekosystemen 
➢ Försämrar mikroorganismernas viktiga symbios med träden. De har trådar som vävts 

samman med trädens rötter. De  hämtar sockerlösning och lämnar näringsämnen och 
vatten. 

➢ Stör ut de marklevande insekter vibrationella kommunikationssystem. 40-60 Hz. 
➢ Insektsskador på barrträd påskyndar utveckling av skadligt ozon. Ozolytprocessen.
➢ mindre rovfåglar = mer gnagare. 
➢ Maskar. Hypotes att maskar störs av vibrationer och går mot ytan.

Biologisk mångfald
➢ Fågelstudie Bökås, Fröslida. 20 % reducering på tre år. Alarmerande.
➢ Uppföljning fladdermöss, Bökås. Dödstal; 6,5 individer/år och verk. Ca 300 totalt.
➢ Tyskland 300.000 döda per år. Varav migrerande arter från Skandinavien.
➢ Norrland. Vadarfåglar försvunnit. 0,5 ripa dödas/verk och år.
➢ USA. Konstgjord bullernivå. 30 % flög vidare. Resten fick minskad kroppsvikt. 
➢ Tornseglare, svalor och fiskgjuse. Förluster vid flyttningar till och från Sydafrika.
➢ EUROBAT 2015. Dåligt regelverk. Internationellt avtal migrerande arter. Nationellt 

program 2024.
➢ grävlingar, UK. De som lever 1 km från verken har 3 ggr högre kortisolhalt än vid 10

km.



Tillväxt inom skogsbruket
➢ Markvibrationer stärker rotsystemet. Mindre stammar, grenar och 

blad.
➢ Rubbningar av humusskiktet kan störa symbiosen med träden, 

hämma näringsomsättningen och rotsystemens vattenupptag-
ningsförmåga. 

➢ Turbulens nattetid leder till varmare marktemperatur och mindre 
daggbildning. Uttorkning.

➢ Turbulens dagtid medför att kallare luft pressas mot markytan. 
Kylning av fuktigare luft kan medföra nedisning, knäckta grenar, 
frusna toppskott och turbulensvirvlar som träffar träden snett uppifrån 
och ökar risken för stormskador.

➢ Ökade insektsskador medför allvarliga hot mot klimatet och 
skogsnäringen. 

➢ Dödandet av naturliga predatorer, plus nya invasiva arter och dubbla 
svärmningar ökar skadorna. Insektsskadade barrträd avger terpentin 
som ombildas till frätande ozon, som tränger in i barrens och lövens 
öppningar och förstör fotosyntesen (Ozolytprocessen). Väl redovisad 
i Naturvårdsverkets CLEO-rapport.

➢ Arealförluster. Avverkning av skog för vägar och fundament (5-10 
ha/verk) medför minskad
skogsproduktion

➢ utebliven upptagning av koldioxid
➢ kinesisk satellitstudie visar minskad vegetativ tillväxt över 9 km.
➢ bioenergi är kontraproduktivt. Koldioxid har samma klimateffekt 

oavsett bränsleform. Areal behövs för livsmedelsproduktion. Skogen 
används inte för långtidsbindning av kol i virkesprodukter.
Den brutala segmenteringen av landets skogar och vildmarker strider 
mot EU:s policy för bevarande
av de sista skogarna och EU-biodiversity 2020.

➢ Enligt Januariöverenskommelsen punkt 27, ska ett nytt program fastställas för Sveaskog AB, där ”Staten ska
vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Detta mål bör omfatta;  
 stopp för industriella vindkraftsanläggningar på Sveaskogs mark, med hänsyn till vindkraftverkens effekt på 
hälsa, ekosystem, biodiversitet och tillväxt. Dessa effekter kräver även granskning av bolagets FSC-
certifikat.
 Enligt tidigare framförda förslag;
 Miljödepartementet 2014-11-23 och 2016-05-23. Framställan om vindkraftsfri och kulturminnes-skyddad 
zon i området Ängersjö-Ljusnan-Voxnan i gränsområdet Härjedalen-Dalarna-Hälsingland. 



Vattenskyddsområden 
Vattentäkter i Nyebro och Sennan

Vindkraftsplanen uppfyller inte nya krav enligt EU:s vattendirektiv.
Den svenska implementeringen görs av Havs o Vattenmyndigheten 
Göteborg  och  SGU, Sveriges geologiska utredningar.
Här finns stöd för att kraven ska skärpas avseende regionala och 
kommunala vattenplaner och vattentäkter samt vid planering av 
infrastrukturobjekt. 
Flera nya regelverk gäller eller ska omprövas;
Det nya grundvattendirektivet – inordning under 

Vattendirektivet. 2017. 
ändrad lagstiftning om miljökvalitetsnormer. 5 kap. 4 § MB. 

2019-01-01. 
Havs- och vattenmyndigheten. Vägledning om vattenskydds-

område. Remiss 2019-10-04.  
SGU. Kartläggning av grundvattentillgångar
SGU. Upprättande av regional och kommunala vatten-

försörjningsplaner.
Förslag till nytt dricksvattendirektiv. Beslut 2018. Revision 2019.
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God Livsmiljö Hylte
Stopp – nationell utvärdering 

Inga medicinska experiment i Hylte
Ingen börda på kommande generationer

Olagligt dokument?

➢ Moratorium, utlyftning ur vindkraftsplan
➢ Återkallande av Örken-projektet
➢ Utvärdering risker för grundvatten-

området i Örken

Krav på statligt agerande: 
● vetenskaplig  riskanalys av effekter på
➢ folkhälsa och sjukvårdssystem
➢ uppväxtmiljö
➢ klimat
➢ biologisk mångfald
➢ lokal och nationell skogsnäring
 nationell strategisk plan enligt 
➢ Kap 2 MB. Försiktighetsprincipen
➢ Kap 6 MB. Strategiska dokument
➢ EU-direktiv för strategiska dokument
 avvecklingsplan för befintliga verk
 skärpta arbetsmiljövillkor
 skärpt skydd för fladdermöss. Inter-

nationellt avtal för migrerande arter.
 



Politiskt läge 
1. S, L, M, KV: tre parker, max 150 m och 

minst 1000 m till bostadshus
2. C, V, Stena Renewable och Arise, LRF 

och lokala markägare; fri höjd då det 
hindrar teknikutvecklingen

3. SD. Moratorium för vindkraft. 
Utelämnas i översiktsplanen. 

4.  M. Ingen mer vindkraft i Hylte. 

Fri höjd = 290 m. 
Stena Renawable begär detta i Skäckarp, 
Ljungby kommun. Synfält 5-7 mil. 
Minst fem kommuner utnyttjat MÖD-dom 
om att vetorätt gäller begäran om ändrade 
höjdvillkor: Strömsund-Ragunda, Härjedalen ...
= Avslag begäran höjning

Statsmakten (MP) vill avveckla vetorätten.
C partistämma behandlade motion om 
avskaffande av vetorätten. Oklart.



https://
stopthesethings.com/2019/10/09/colossal-collapse-wind-solar-
investment-plummets-as-subsidies-subside/

Australien skär ned stödet för vindkraft 2019
Australiens Appelationsdomstol fastställer 
2017, samband mellan vindkraftsbuller och 
vaskulaär sjukdomar (blodkärlssystemet)



https://stopthesethings.com/2019/10/09/colossal-collapse-wind-solar-investment-
plummets-as-subsidies-subside/

Tenner
varder
Norge
rundt
mot
vind-
industri

Publisert: 08.10.19. vg.no ~~

[Bonfires show Norwegian opposition to wind industry – Norwegians against wind power mobilized on 
Tuesday evening for signal fires from Finnmark to Agder. According to the organization Motvind Norway, 130 
fires were to be lit.] 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EWEjJA/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/


Beskrivning Ekvivalent ljudnivå

Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist
2014-10-27



När kan man mäta vid bostad?
 Alltid, väderförhållanden enligt mätstandarden:

1. Vindriktning mot bostaden inom ± 45º

2. Vindhastighet. Helst 8 m/s. Kan blåsa mindre.

3. Temperaturgradient -0,05º C/m < dT/dz<+0,05º C/m.

En varm sommardag bör undvikas. På natten går 
det bra.
 Bakgrundsnivån är ofta ett stort problem, 

bättre mäta på kväll och natt. 
Infomöte Paul Appelqvist

2014-10-27



Heigthened zones + 8 dB
Bob Thorne

Numerical Model for Prediction of Sound
Propagation Emitted from Wind Turbines
Ljudskugga
Jasmin Hörmeyer
Institute of Structural Analysis, Leibniz Universität Hannover, Germany.
Raimund Rolfes



Institute of Structural Analysis, Leibniz Universität Hannover, Germany





Comparison between the indoor/outdoor power 
spectral density at H3 = hus 3 på 3 km från 35 verk.

Comparison of indoor-rms and peak one-third-octaveband 
soundpressure level at location H2 with the OHC threshold 
from Salt and Hullar.
Australien. Zajamcek et al. 






