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Nej till industriell vindkraft
i Köpings kommun!
Föreningen : Nej till storskalig vindkraft i Köpings kommun

Ljusgrön siluett= granskog

Bild: OX2s samrådsunderlag till inledande samråd, juni 2021
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Budskap
I den här texten bemöter vi flera av branschorganisationen Svensk Vindenergis egna frågor
och svar som de presenterar via sin hemsida.
Det handlar om att sätta sig in i och ta ställning till svåra och stora frågor. Vår förhoppning är
att denna sammanställning, med länkar till mer material och källhänvisning till aktuell
forskning, kan vara en hjälp på vägen till att ta ett klokt och genomtänkt beslut.
Storskalig vindindustri är idag ett enormt och oförutsägbart experiment som pågår parallellt
över hela Sveriges landsbygd, med konsekvenser som ännu inte går att överblicka. På flera
håll i landet upplever lokalbefolknngen att stad ställs mot land i en konflikt som i
förlängningen inte gynnar vårt demokratiska system utan i stället gynnar odemokratiska
vindar och krafter som vill splittra istället för att bygga upp.
Idag har Sverige som land byggt ut vindkraft på de lägen som hittills betraktas som just bra
vindlägen. Vi har också redan byggt ut vindkraften så mycket som vattenkraften klarar av att
reglera och balansera. I brist på områden med bra vindlägen börjar nu områden med skog
komma i fråga, dvs områden som tidigare ej betraktats som bra vindlägen och därför skonats
från utbyggnad. Vi ser med oro på hur omfattande geografiska områden det handlar om bara
i vår Mälardalskommun. För Köpings kommun handlar det alltså om ett större
sammanhängande skogsområde som kan komma i fråga. Ett område som idag har många
naturvärden vi borde värna.

Bild tagen från Köpings kommuns hemsida, augusti 2021. Numera har kommunen tagit bort kartan.
Belysningen tillagd.
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Ett beslut i frågan gällande vindindustri i Köpings kommun kommer för lång tid framöver ha
stor påverkan inte bara på Köpings kommuninvånare, utan även på många boende i
Skinnskattebergs kommun och Lindesbergs kommun.
En framtida hållbar miljö vilar på stabila ekosystem med förmåga till resiliens. Resiliens är
ett systems förmåga att motstå olika störningar och sedan återhämta sig. Belastas den
biologiska mångfalden med till exempel ljud- och ljusföroreningar, utsläpp av mikroplaster
och dessutom berövar djurlivet dess livsmiljöer börjar det ekosystem vi är beroende av att
svaja och tippa över till vår nackdel. Vi riskerar tappa oåterkalleliga värden i både djur- och
naturliv på land och i vatten, mista unika kulturvärden men framför allt aktivt hindra
människor i vindindustrins omnejd från god hälsa och välbefinnande, hindra dem från att
utveckla sin ”fulla potential” enligt det tredje av FNs globala mål för hållbar utveckling.
Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se).

Att även mål nr 6, 15 och 16 berörs i detta fall blir tydligt längre fram i texten.
Snabb orientering om några av målens innebörd:
Mål 6 innebär att säkra tillgången på rent vatten och sanitet för alla och är grundläggande för
människors hälsa och utveckling.
Mål 15 betonar hållbara ekosystem och biologisk mångfald som grunden för vårt liv på
jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och
råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande
ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.
Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för
miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder
till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.
Mål 16 visar på vikten av inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner som grunden
för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika
inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och
ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Globala målen – För hållbar utveckling
(globalamalen.se).
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Nej till industriell vindkraft
i Köpings kommun!

Denna faktasamling är ett bemötande av de frågor och svar som branschorganisationen för
vindkraftsbolagen i Sverige, Svensk Vindenergi, presenterar och som exploatörer inom
vindkraftsbranschen många gånger hänvisar till när det gäller vindkraft. Den innehåller även
utökad information om vindkraft i allmänhet och information om det specifika
sammanhängande skogsområdet i vår kommun.

Vindkraft är en areellt krävande energiform som ger…hushållsel
För att anlägga t ex 25 moderna vindkraftverk på 10 MW styck med en ungefärlig höjd av
300 meter per kraftverk åtgår i runda slängar ca1 900 hektar vilket är en yta lite större än
Köpings stad. Jämför staden med det med gult inringade området nedan.

Bild över 1900 hektar=18,7 km2

På denna yta vill exploatörerna sedan producera el de dagar det råkar blåsa som skulle kunna
motsvara ”hushållsel” för villor. Hushållsel brukar statistiskt motsvara ca ¼ av ett hushålls
sammanlagda elförbrukning och används till kyl och frys, ugn och spis, dammsugning, städ,
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disk och tvätt. I hushållsel inräknas inte el för uppvärmning eller ventilation dvs de stora
elförbrukarna.
El från vindkraft är en oplanerbar kraftkälla och duger till just det som exploatörerna själva
anger som hushållsel. Hade elen kunnat användas till annat hade exploatörerna förmodligen
redan annonserat detta i sina samrådsunderlag och reklamutskick.
El som krävs för att säkerställa industrier och arbetstillfällen i en kommun, el som krävs för
att säkerställa att sjukvård och omsorg kan garanteras behövande i trygga former och el som
kan säkerställa att boende har värme och vatten årets alla dagar behöver vara planerbar och
tillgänglig på människans villkor, inte sporadiskt tillgänglig när det blåser.
Höjdfakta och jämförelse
Köpings spannmålssilo är 100 meter hög. Vi vet alla hur bra silon syns på långt håll när man
närmar sig staden. Tre silos staplade på varandra skulle motsvara moderna vindkraftverk som
kommer i fråga om det söks tillstånd i dagsläget.

Köpings spannmålssilo sedd från norr.

Privat foto. Fotomontage
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Kaknästornet är 155 m högt. Två kaknästorn på varandra skulle motsvara moderna
vindkraftverk som kommer i fråga om det söks tillstånd i dagsläget.
Örebro vattentorn, kallat ”Svampen”, är 58 meter. Drygt 5 vattentorn på varandra skulle
motsvara höjden på moderna vindkraftverk som kommer i fråga om det söks tillstånd i
dagsläget.
Vindkraftverken längs E20 söder om Örebro är bara upp till 150 meter höga. Det dubbla
skulle motsvara moderna vindkraftverk som kommer i fråga om det söks tillstånd i dagsläget.

Arbetstillfällen?
När en profitör ansöker om att få exploatera ett område inom vår kommun ansöker de om
tillstånd för detta enligt Miljöbalken §6. Om de får tillstånd kommer de sälja projektet till en
investerare och därefter låta bygga allt. Ibland driftar de själva anläggningen ibland säljs
denna tjänst ut till ett tredje bolag. (Källa: OX2 informationsmöte på Kolsva Herrgård den 23
juni 2021). Fler och fler vindindustrier inom landet ägs idag av utländska bolag. En debatt om
detta finns från 15 februari 2020 i följande länk Kinesiska staten storägare av svensk
vindenergi - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Autentiskt exempel på reklam: I informationsbladet som OX2 skickade ut till en del
närboende till Tretjärnsberget i juni 2021, menade företaget att Vindkraftcentrum har
uppskattat att en vindkraftsanläggning om 25 verk vid Tretjärnsberget skulle föra med sig ca
230 årsanställningar, varav ca 105 skulle vara regionala. Vi menar att detta kan bara vara
giltigt under byggnationen och den regionala delen högst troligt överdriven. Det regionala
inslaget handlar främst om viss ökning bland serviceyrken, till exempel inom hotell och
restaurang och till viss del ökat lokalt behov av transporter i samband med förstärkning och
nybygge av vägar. Alla tungtransporter, varje rotorblad, generator, växellåda och torndelar,
hanteras av specialister som sköter denna typ av transporter på nationell och internationell
nivå. Anläggningen kommer sedan att byggas av inhyrd personal som bygger anläggningar
över hela Sverige och i övriga Europa. Lokala och regionala arbetstillfällen kommer därmed
att vara mycket få.
De arbetstillfällen som idag finns i vårt sammanhängande skogsområde är bland annat i form
av välrenomerad vildmarksturism, besökande och turister till våra fina kulturmiljöer och
herrgårdar som i dagsläget har varierande verksamheter; konferensanläggning och SPA i
Färna, behandlingshem i Karmansbo och historiska guidningar i Bernshammar. I området
finns även ett antal mindre aktörer i form av caféverksamheter, B&B och Airbnb, utöver en
mängd små, lokala entreprenör- och hantverksfirmor.
De riskerar alla att drabbas av drastiskt minskad besöksverksamhet och kundunderlag då
området blir mindre attraktivt med en utbredd vindindustri istället för tilltalande landsbygd
och natur, och detta bör tas i beaktande. De arbetstillfällen som idag finns i omnejden är
sådana som skapar goda livsmiljöer för boende och sprider gott rykte för bygden och
kommunerna.
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Påverkan på fastigheters värde
Påverkan på fastigheters värde beskrivs väldigt lättläst och tydligt av professorer i en artikel
publicerad i Svenska Dagbladet lördagen den 26 juni 2021. De visar på att fastighetsvärdena
sjunker med i medeltal 30 % i närheten av ett industriområde med vindkraft. Denna aktuella
rapport grundar sig på verkliga förhållanden i dagens mer och mer vindindustritäta Sverige.
Läs artikeln från Svenska Dagbladet, publicerad lördag den 26 juni 2021.
https://www.svd.se/vindkraftverk-sanker-fastighetsvarden
Signerad Hans Westlund (professor i urbana och regionala studier, Kungl. Tekniska
Högskolan, professor i entreprenörskap, Internationella Handelshögskolan Jönköping)
Mats Wilhelmsson (professor i fastighetsekonomi, Kungl. Tekniska Högskolan)
Det kan också bli problem med banklån för utbyggnad eller renovering av befintliga
fastigheter i närheten av vindindustrier. Får detta fortgå har vi snart utarmat landet och
Sverige kan inte längre sägas ha en levande landsbygd. Varumärket Sverige förlorar sin
glans. Janne och Anna får inget banklån – vindkraften sätter stopp - P4 Östergötland |
Sveriges Radio
Sjunkande fastighetsvärden utgör ingen bra grund för framtidstro och gynnar därför inte
nyinflyttning. Familjer som i pandemitider sökt sig ut på landet vittnar om att de söker
naturen, skogen och lugnet, de vill låta sina barn växa upp på en frisk och harmonisk plats
med närhet till bra skola. Med dagens digitala teknik kan man bo i området, njuta av naturen
och jobba i Stockholm, Västerås eller var som helst. Köpings industrier är dessutom i akut
behov av kompetent arbetskraft. Ska kommunen kunna locka dem till sig och i förlängningen
säkra en stabil ekonomi behöver kommunen kunna erbjuda just vild natur, skog och lugn
samt en barnvänlig frisk och harmonisk plats med närhet till bra skola. Det är människor som
skapar skatteintäkterna till kommunerna. Att skapa attraktion för inflyttning är alltså en
hållbar strategi. Vindindustri i våra skogar tar bort de värden som idag utgör grund för
inflyttning och en livsmiljö som gagnar god hälsa och gott välbefinnande.

Attityder till vindkraft
Vår inställning till vindkraft var från början inte negativ. Men efterforskningar, källkritiskt
tänkande och med en bred yrkeskompetens inom vår förening kan vi nu konstatera att med
insikt kan attityder ändras.
Precis som ett flertal människor på Sveriges landsbygd har vi sökt information om vad in
vindindustri i vår närhet skulle innebära. Vi har ägnat många timmar åt faktasök,
rapportläsning, sökning efter tidningsartiklar, iakttagande av vittnesmål från närboende till
vindindustrier, studiebesök vid närliggande vindkraftsanläggningar, samtal med ingenjörer,
biologer, yrkesmän och -kvinnor, var och en experter inom sina områden, kontakter med
fågelföreningar, botaniska föreningar och statistiksökning. Vi har läst och lyssnat på
människor som varit med om samma sak tidigare. Dagens sociala medier gör det lätt att få
kontakt med människor i hela landet, ja även ute i Europa.
Vi har fått ett uppvaknande när vi tvingats läsa på. Nu kan vi med fog säga: NEJ, vi är INTE
längre intresserade av satsningar på vindkraft, inte alls faktiskt! Ju mer kunskap, desto mer
förstår vi den katastrof som Sverige som land huvudstupa är på väg in i.
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Se gärna serien om Ett liv nära vindkraft där människor från hela Sverige lämnat sin egen
berättelse runt erfarenheterna av vindkraft nära sitt hem.
https://www.youtube.com/watch?v=5_BtaA_5RO0
https://www.youtube.com/watch?v=VLeMfjqmlOs
Konsumentverket gjorde 2020 en granskning av miljöpåståenden (Marknadsföring av elavtal
med miljöpåståenden. Dnr: 2020/1301) som elavtal ibland omgärdas av. Det handlade om
formuleringar som: grön el, miljövänlig el, hållbar och klimatsmart el. KO säger att
marknadskommunikation ska vara utformad så att konsumenternas oro och känsla för miljö
inte missbrukas och att konsumenternas brist på kunskap i miljöfrågor inte utnyttjas. Vidare
säger de att marknadskommunikation inte får innehålla påståenden eller framställningar som
är ägnade att på något sätt vilseleda konsumenten om produktens miljöaspekter eller
miljöfördelar. Vaga eller ospecificerade påståenden om en viss miljöpåverkan får endast
användas om de utan reservation kan vara giltiga under alla förutsägbara förhållanden.
Granskningen gjordes på nio företag. I deras sammanfattning skriver de:
Marknadsföring som innehåller vaga och ospecifika miljöargument och där
kvalificering saknas strider mot god marknadsföringssed enligt 5 §
marknadsföringslagen och är vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen. Då
miljöpåståenden kan ha en stark påverkan på konsumenten får marknadsföringen
anses i märkbar mån sannolikt påverka eller påverka genomsnittskonsumentens
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 och 8 §§
marknadsföringslagen. Sådan marknadsföring är därför att betrakta som otillbörlig.
(s.7-8)
Dagligdags uppmanas alla göra miljömedvetna val och begreppet vindkraft förekommer
förvirrande nog i media i samband med ord som förnybart, grönt, miljövänligt, hållbart och
klimatsmart. Det förekommer alltså tydliga paralleller till hur vindkraft marknadsförs med
samma formuleringar som kritiserats av KO vid marknadsföring av elavtal.
När vindkraftförespråkare bemöter människor som bär på oro används ibland ordet NIMBY
(Not In My Back Yard), som föraktfullt kastas som en våt trasa i ansiktet.
Vi vill ärligt talat ta ett steg längre. I vårt fall handlar det inte längre om nej till vindturbiner
som ”vår granne”. Vi anser inte att vindkraft är en lämplig energikälla alls, med tanke på de
omfattande negativa effekter vi funnit i forskningen och absolut inte vindindustri i områden
som fortfarande bara har naturliga ljud och som idag utgör en viktig kolsänka med livsmiljöer
för biologisk mångfald. Trots att det inte är politiskt korrekt att yppa detta i dagens politiska
läge så gör vi som barnet i sagan om Kejsarens nya kläder och ropar: STOPP! Kort artikel i
Bbl/AT, torsdag den 8 juli 2021:
Vindkraft oroar och upprör: ”Vi hoppas att Köping säger nej” – Bbl/AT (bblat.se)

Biologisk mångfald, rovfåglar, insekter och fladdermöss
Skog skövlas för att göra plats åt industriområden
Områden för vindkraftverk kallas ofta förskönande för ”vindpark” men bör kallas just
industriområde och kommer i samband med byggnation, och sedan som färdigställt under
stora tider av året, att stängas av för allmänheten. En orsak till avstängning är risken för iskast
vintertid. Moderna verk kan komma att bli 300 meter höga med runt 90 meter långa

2022-02-06

12

rotorblad. Två sådana blad gör att diametern på varje verk uppgår till runt 180 meter. Dessa
kan komma att snurra med en hastighet som i vingspetsarna uppgår till över 300 kilometer i
timmen. Om en bit isbark släpper i denna hastighet kommer den att fortsätta i tangentens
riktning en ansenlig bit ut från själva pelaren. Det blir alltså livsfarligt att vistas i området.
Därav betraktas detta område som ett industriområde, ej lämpligt att beträda.
Avverkad skog binder ingen koldioxid. 19 juli 2021 publicerades en artikel som förenklat
förklarar hur mycket kol en skog faktiskt kan binda. Ser man till både trädens förmåga att
binda kol och det växtliv runt trädens rötter som också binder kol i en samverkan med träden,
så tappar skogen dubbelt så stor kolbindande förmåga som varje enskilt träd besitter.
Klimatpolitik som förstärker kolsänkorna genom att förhindra avskogning är därför ansvarfull
politik. Ersätt inte skog som binder koldioxid med industriområden. Överraskning i skogen:
Avverkning försvagar kolsänkorna mer än Etlas forskare hade trott – Inrikes – svenska.yle.fi
Vad är då skog, förutom träd?
Naturligtvis kommer inte alla träd inom ett planerade området att avverkas, men
livsbetingelserna för djur och natur på en stor yta kommer drastiskt förändras då en skog är så
mycket mer än bara de träd som står där. En skog är ett myller av liv som i olika näringsvävar
är sammankopplade enligt ett sedan länge finjusterat och känsligt system. En skog är
beroende av de träd som står där, och en skog är något man kan gå in i. När man vandrar i
olika typer av skogar, slås man av både hur rikt och hur fattigt ett område kan vara.
En skog såsom den ser ut i norra delen av Köpings kommun kan kallas låglänt Bergslagsskog
och här finns våra barrträd, gran, tall och en samt ett flertal lövträd, varav vanligast är björk,
rönn och sälg/vide. Där finns också områden som har träd i olika åldrar. Längs myrkanter och
mossar finns skvattram och ljung som sprider sin ljuvliga doft mellan tallarna. På mossarna
finns hjortron, tranbär samt odon och många spelplatser för såväl orre som tjäder. Där finns
flera olika arter av kärlväxter, alger, mossor och lavar. Där finns också orkidén Jungfru Marie
nycklar med sina prickiga blad och orkiden knärot som är beroende av tjocka mosstäcken för
sin överlevnad. Blåbär och lingon finns i mängder vilka många ortsbor har lyckan att plocka.
Området nyttjas även flitigt av hobbyplockare som sedan säljer vidare till boende i Köping
och Kolsva med omnejd. I området finns flera tickor och förutom matsvampar, som
framförallt närboende plockar, även en mängd (för oss människor) oätliga svampar. I området
sker föryngring av varg och lodjur och Grimsö forskningsstation, SLU, bedriver unik
forskning i omgivningarna. Här finns även räv, örn, älg, rådjur, vildsvin, hare, utter, bäver
och en mängd fåglar. Björn, framför allt ungbjörn, passerar området då och då. Allt detta har
funnit sin plats i näringsväven. Skogen från Näverkärrsvägen i norr förbi Västra Skedvi och
vidare till Himmetas gränsande åkrar är alltså sett till sin naturtyp en artrik Bergslagsskog.
Det är vår lokala vildmark som ännu kan bjuda både tystnad, magi och myllrande liv och är
det enda området i sitt slag inom Köpings kommun.
Att skogen med drastiska metoder huggs ner och förändras betyder att både fågelliv och
andra djurs livsmiljöer kommer skadas av både avverkning och att sedan befinna sig i
närheten av dessa vibrerande, bullrande och blinkande torn. När skogen töms på liv rubbas
den finjusterade näringsväven som byggts upp under mycket lång tid. Är en skog tömd på liv,
är den skövlad, även om en tom kuliss av träd står kvar.
Juni 2020 publicerade Naturvårdsverket en rapport om läget i den svenska skogen gällande
den biologiska mångfalden. De konstaterar:
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Idag publicerar Naturvårdsverket en sammanfattande rapport som visar status för
arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige. Resultaten visar att
läget är allvarligt, endast 20 procent av Sveriges naturtyper och knappt hälften av
Sveriges arter i direktivet mår bra. Fler åtgärder behövs för att hejda förlusten av
biologisk mångfald. Arter och naturtyper i dålig status – ytterligare insatser behövs |
SLU Artdatabanken
De träd i våra Bergslagsskogar som står inom kommunens gränser idag är så få i sitt
åldersspann jämfört med riket i stort att det bör få stå kvar för att på så vis upprätthålla en på
nationell nivå spillra biologisk mångfald. Mer ingående fakta för den som vill fördjupa sig
finns här: Sebastian Kirppu talar om skogen, klimatet och biologiska mångfalden - YouTube
I ett vindindustriområde kallat Maevaara i Pajala kommun, som startade 2015/2016, kan
ortsbor i byn Kulmungi via SVT Norrbotten berätta om hur djurlivet både till land och sjöss
flytt ur området. De berättar även hur de tvingats byta fönster på husen för att kunna stå ut
med oljudet nattetid, men att ljudet ändå stör. De ger också exempel på verksamheter och
företag i bygden som fått lägga ner.
Läs hela artikeln: Vindkraftsparken förändrade Pajalafamiljens liv – tvingades lägga ner
camping | SVT Nyheter
Planetens hållbara gränser
Vill Köpings kommun måna om vårt klimat bör man i första hand satsa på att bevara
förutsättningarna för biologisk mångfald eftersom det är en av de nio identifierade processer
som styr jordens stabilitet. (Stockholms universitet, SU, länk nedan.)
Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för dagens och framtida
samhällen. Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av
försurning och övergödning. Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket
att det hotar jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare
en konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar
tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som mänskliga samhällen är beroende
av…. En konsekvens kan bli att hela jordsystemet, det vill säga de komplexa
sambanden mellan mark, hav, atmosfär, inlandsisar, biologisk mångfald och oss
människor, destabiliseras. Ytterst kan det driva jordsystemet in i ett nytt tillstånd.
– När vi väl har passerat en viss tröskel kan det bli väldigt svårt att vända eller
ens sakta ner förändringarna i jordsystemet även om vi lyckas bromsa utsläpp
av växthusgaser, förlusten av biologisk mångfald, eller förändrad markanvändning,
till exempel. Detta får potentiellt katastrofala följder, säger Will Steffen.
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Bild från SU, 14 juli 2021

Fyra av planetens hållbara gränser bedöms ha överskridits (de ligger utanför det
gröna området i mitten): klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald,
förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor.
Källa: Steffen m.fl., Science, 16 januari 2015.
På bilden syns gränserna som ringar utanför jordklotet. De gröna områdena längst in är där vi
bör försöka hålla oss. De gula är inom en osäker zon och de röda är utanför gränserna.
En av nio identifierade miljöförändringar som drivs på av oss människor och som ligger
sämst till vad gäller planetens gränser är just bevarande av biologisk mångfald. Att bevara så
mycket skog och så många förutsättningar för biologisk mångfald som möjligt är alltså
viktigt och en process som kan hjälpa de andra processerna att hålla sig inom gränserna för
vad vår planet klarar. Att låta skogen stå är alltså i allra högsta grad vettig
markanvändning.
Informationen om dessa planetära gränser är hämtade från följande lättlästa länk:
Fyra av nio planetära gränser överskrids - Stockholms universitet
40 sekunder som introduktion till detta med jordens planetära gränser finns förklarat av
klimatforskaren Johan Rockström i länken nedan:
Planetära gränser - Johan Rockström - YouTube
I samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivningar vi läst från olika vindkraftsexploatörer
tas ofta frågor om fåglar och fladdermöss upp. Vi resonerar därför även vi om detta nedan.
Artrik Bergslagsskog ur ett fågelperspektiv:
I vårt sammanhängande skogsområde i norra delen av kommunen finner man följande arter,
välkända i området av Hedströmsdalens ornitologiska förening, HOF: flertalet skogsmesar,
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olika hackspettar, de flesta av våra svenska ugglor, havsörn, kungsörn, fiskgjuse och smålom,
trana, orre, tjäder, järpe, nattskärra, våra vanliga trastar och tättingar.
Där finns flera observationer av hotade arter såsom fiskgjuse som både flyger över området
för att födosöka men även väljer boplatser i vår skog. Fiskgjusen väljer boplats i höga gamla
träd och behöver sammanhängande skogsområden för sin överlevnad.

Fiskgjusebo

Privat foto, 2021

Fiskgjusen flyger runt till sjöarna i området mellan Iresjön och Svansjöarna för att fiska. Ett
vittnesmål om detta beteende kommer från lokala jägare i ett av de 4 jaktlagen i området.
Jägaren säger: I många år häckade fiskgjusen på Kaxmossen mitt i området och jägare har
berättat att de tidigare år hittat kastflöte i närheten av det dåvarande boträdet. Kastflöte är
en liten del av ett enkelt fiskeredskap som ibland lossnar från fiskespöt efter att ha fastnat på
fisken i fråga. På så vis kommer fisken ifråga undan människan, men är dekorerad med ett
minne från tillfället. Att flötet sedan hittats långt ute i skogen, vid Tretjärnsberget innebär
alltså att fågeln rört sig över ett stort område för att hämta sin mat. De löper därför särskilt
stor risk att krocka med vindkraftverken som utgör en stor fara för fågeln. Fiskgjusen äter
endast fisk, är en skyddad art och har enligt EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG) ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden, Natura 2000-områden, behöver utses där arten
förekommer. Källa: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den
30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar
Över området sträckar (det vill säga flyger förbi under flytten) tranor, svanar och gäss från
rastplatsen vid sjön Tysslingen utanför Örebro upp mot Gävlebukten på våren och motsatt
riktning på hösten. Vindkraftverken utgör alltså fara även för dessa flyttfåglar.
Lite mer om varför smålommen är så känslig:
Smålom häckar i området runt Tretjärnsberget, gärna undanskymt i småtjärnar, vilka finns
flera i området. På grund av sin tyngd behöver smålom långa startsträckor för att flyga från
häckningsplatsen och nå tillräcklig höjd för att ta sig över omgivande skog. Den flyger därför
ofta i cirklar. Vidare har den ett socialt beteende under häckningsperioden då den besöker
andra häckande smålomspar. Detta beteende skapar komplexa rörelsemönster som ökar
risken för kollision med vindkraftverk. Smålom har svårt att hitta nya passande
häckningsplatser då den kräver en speciell häckningsmiljö med relativt små tjärnar och
anslutande öppen myrmark i tillräcklig omfattning så att den kan lyfta. I området finns sådana

2022-02-06

16

kvaliteter vilket måste skyddas. Smålom är en skyddad art och har enligt EU´s fågeldirektiv
ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden, Natura 2000-områden, behöver utses
där den förekommer. Källa: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den
30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar
För just lom, föreslås i faktabladet Fåglar och vindkraft – om avstånd (naturvardsverket.se)
en kilometers skyddszon från vatten där lommar häckar, och en fri flygkorridor som är en
kilometer bred, mellan häckningsvatten och betydelsefulla fiskevatten. Samma
rekommendation ger Svenska naturskyddsföreningen på sidan 77 i sin rapport om just
Vindkraft. Rapport: Vindkraft – en viktig del i framtidens energiförsörjning Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)
Fågeldöden
Svensk Vindenergi medger att vindkraft dödar fåglar. På sin hemsida Faktabank – Svensk
Vindenergi skriver de att dödligheten uppgår till 7,3 fåglar/år/vindkraftverk vilket motsvarar
totalt 33 000 fåglar per år. Men de undanhåller att det i många fall rör sig om just de fåglar
som i någon grad redan är hotade, de som finns i små populationer.
De fåglar som flyger så pass högt över marken att de riskerar dödas, eller skadas dödligt, av
rotorblad är i många fall våra rovfåglar. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss
(naturvardsverket.se)
Det var inte så många år sedan samma grupp utsattes för DDT och höll på att dö ut eftersom
deras äggskal var så tunna att skalen krossades när den vuxna fågeln ruvade. Det betyder att
vindkraften hotar en redan känslig länk i fågellivet. Vindkraftförespråkare pekar gärna på det
mycket stora antal fåglar som årligen dödas av tamkatter. Detta är förstås mycket sorgligt,
men rättfärdigar förstås inte vindkraftens del i fågeldöden. Man bör också veta att de fåglar
som tyvärr tas av katt vanligtvis är småfåglar såsom lövsångare och bofink, Sveriges
vanligaste fågelarter.
Beakta nu att det ofta är rovfåglar som utsätts för rotorbladen. Enligt viltolycka.se har under
år 2021 totalt 54 stycken örnar dött p g a krock med bil, om man ser till hela landet.
Viltolyckor för respektive viltslag (viltolycka.se) I detta perspektiv står vindkraften för en
stor andel jämfört med trafiken.
Fördjupande fakta om både fåglar och fladdermöss finns i Naturvårdsverkets egen rapport.
Följande text är direkt klippt ur sammanfattningen och slutsatserna av VINDVALs
RAPPORT 6740 om Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Syntesrapport 2017
Vindkraft är generellt sett ett större problem för fladdermöss än för fåglar. Detta
beror dels på att fler fladdermöss dödas, men också på att dödligheten koncentreras
till några få arter som därmed riskerar att påverkas kraftigt. Samtidigt kan vindkraft
också innebära problem för, och populationspåverkan på, vissa typer av fåglar.
Gemensamt för de fåglar och fladdermöss där det finns risk för negativ påverkan på
populationsstorlekar är att de har låg reproduktionspotential, vilket innebär att de
kan förväntas få svårt att kompensera för en kraftigt ökad dödlighet.(s.7)
Åtgärder för att minska negativ påverkan på fåglar från vindkraft handlar fortfarande
i första hand om att undvika att bygga vindkraftverk på särskilt fågelrika platser,
speciellt sådana som används under häckning, övervintring eller rastning under
flyttningen. Det handlar också om närområden kring förekomster, häcknings- eller
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boplatser av arter och grupper av fåglar som visats löpa högre risker för negativ
påverkan från vindkraft. Exempel på sådana är större rovfåglar. Så kallade
skyddsavstånd, zoner där inga vindkraftverk bör byggas, är ett sätt att minska
riskerna i sådana fall. Vi går i denna rapport igenom tidigare föreslagna
skyddsavstånd, ger nya förslag på sådana, samt diskuterar på vilket sätt och med
vilken faktabakgrund man skulle kunna komma fram till mer vetenskapligt grundade
skyddsavstånd, särskilt för våra örnar. Vår utgångspunkt här är att skyddszoner är ett
bra sätt att minska risker, men samtidigt ska man vara medveten om att det inte är
och aldrig har varit avsikten att skyddszonerna ska eller kan ta bort riskerna helt och
hållet. Samtidigt som vi anser att skyddsavstånd är ett verkningsfullt och praktiskt
användbart redskap för att minska risker för negativ påverkan på vissa typer av
fåglar, lyfter vi och ett ökande antal forskare också frågan om att detta kanske inte är
tillräckligt för att bevara eller skapa livskraftiga bestånd av de arter vi vill ha.(s.9)
Fladdermöss
Att fladdermöss kring vindkraft drabbas av död har forskare vetat, men de kan nu konstatera
att fladdermössen drabbas hårdare än vad man tidigare trott. Detta framgår redan i
inledningen av ovan nämnda rapport:
Vindkraftverk gör skada på fladdermöss i första hand genom att djuren träffas av
kraftverkens roterande vingar när de rör sig på den höjden. Detta sker ibland i
ganska stor omfattning och problemet har ökat under senare år eftersom fler
vindkraftverk har byggts över en allt större del av världen. Vi har också fått bättre
kunskaper om skadeverkningarnas magnitud särskilt i ett internationellt perspektiv.
Däremot har det inte hänt mycket i sen tid när det gäller kunskapen om andra
effekter som vindkraftsutbyggnad kan tänkas ha på fladdermöss, som exempelvis den
fragmentering av deras jaktmarker som uppstår genom vägdragning och liknande.
Undersökningar och föreslagna åtgärder fokuseras fortfarande helt på
problematiken med att fladdermöss riskerar att dödas när de vistas nära
vindkraftverkens rotorer. De siffror på hur många fladdermöss som dödas per
vindkraftverk som vi publicerade tidigare (Rydell m.fl. 2011) var alldeles för låga.
Det finns farhågor att vissa fladdermuspopulationer, särskilt i Kanada och USA, har
tagit kraftig skada genom vindkraftens utbyggnad. (s.90)
Fladdermöss som omkommit vid vindkraftverk har antingen träffats av kraftverkets
roterande vingar eller hamnat i turbulensen bakom en vinge och utsatts för ett
kraftigt tryckfall som lett till att blodkärl, lungor, trumhinnor eller andra vitala
organ skadats allvarligt, så kallad barotrauma (Baerwald m.fl. 2008, Rollins m.fl.
2012, Brownlee & Whidden 2011, Grodsky m.fl. 2011). Spetsen på ett vindkraftverks
vinge rör sig med hög hastighet, långt över vad som fladdermöss är skapta för att
hantera och det finns strängt taget ingen möjlighet för en fladdermus att hinna
undan en vinge som närmar sig även om den upptäcks. Detta betyder också att det
inte finns någon möjlighet för en fladdermus att lära sig att undvika
vindkraftverkens vingar. (s.93)
För att läsa hela rapporten: Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss
(naturvardsverket.se) ISBN 978-91-620-6740-3
På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att det finns 19 arter av fladdermöss i Sverige
varav 8 är hotade. Naturvårdsverket uppger även att:
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Det är förbjudet att fånga, döda eller flytta fladdermöss och man får inte heller
förstöra deras boplatser.
Fladdermössen i Sverige är skyddade av artskyddsförordningen (fjärde paragrafen)
och i vissa fall av jaktlagstiftningen (3 paragrafen i jaktlagen).
Fladdermössen är även skyddade av den europeiska konventionen Eurobats. Den
omfattar skydd även av fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir
(nyckelbiotoper).
Den stora vindkraftsutbyggnad som har skett i Sverige under de senaste åren är ett
hot mot flera fladdermusarter. Insektsansamlingar vid rotorbladen kan locka till sig
fladdermöss, som sedan riskerar att träffas av rotorbladen eller drabbas av
tryckfallssjuka i baksuget. Felplacerade vindkraftverk kan därför påverka lokala
populationer negativt. Andra hot är fragmentering av landskapet till följd av
utbyggnad av infrastruktur som vägar och järnvägar, samt ljusföroreningar i
samband med att landskapet blir allt mera upplyst. Sveriges arter och naturtyper i
EU:s art- och habitatdirektiv (naturvardsverket.se) ISBN 978-91-620-6914-8

Vi är många som bor på landsbygden i vår Mälardalskommun och som på sommarkvällar ser
och hör fladdermöss svischa förbi. I Valbricka, Åland, bor ett par av dem inkilade mellan
brädorna i altanens bärande takkonstruktion (och bajsar förvånansvärt mycket för att vara så
små). I Alvestaboda flög en liten rackare in i vardagsrummet av misstag en sommarkväll och
fick lov att motas ut. I Rotmossen händer det att fladdermöss flyger in genom ett öppet
vädringsfönster och får motas ut från övervåningen. Från Svansboda, Svansbo och Gisslarbo
kommer liknande berättelser. Vid Mellanvålens Camping ses ofta fladdermöss mellan
husvagnar och förtält. Det är dock inte så vanligt att man diskuterar arter av fladdermöss på
samma sätt som man diskuterar om det var en bofink, bergfink eller annan tätting man såg
vid fågelmatningen. Artkännedomen inom fladdermusfaunan är alltså inte lika omfattande
som inom fågelfaunan, vilket delvis kan bero på att vi har olika dygnsrytm.
Vid en slumpmässigt utvald natt för övernattning i skogen, 1 augusti 2021, kunde vi som
glada amatörer under några timmar pejla in och spela in ljud från flera individer av
fladdermus mitt i det sammanhängande skogsområde där det enligt SMHI statistiskt sett
blåser dåligt. Visst finns det fladdermöss, även om lokalbefolkningen inte vet exakt art eller
har rapporterat in dem i Artportalen.
Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige.
Artprotalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl
som privatpersoner. Kanske är sidan inte så välkänd bland gemene man, men artportalen är
viktig för svensk naturvård och drivs av Statens Lantbruksuniversitet, SLU. Välkommen till
Artportalen - Artportalen
Vid telefonsamtal 16 juli 2021 säger Länsstyrelsen Västmanlands fladdermusexpert att för att
få en bra bild av läget bör ett flertal inventeringar göras under året, så väl tidig
vårvinterinventering innan utflygning efter vinterdvalan, sommarinventering efter att honorna
fått sina ungar vid så kallade yngelplatser samt även en miljöinventering av boplatser som
exempelvis gamla ihåliga träd. Hur och när görs vindkraftsexploatörens
fladdermusinventering?
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Vid ett möte med Köpings kommuns tre kommunalråd, 17 augusti 2021, visades ett bildspel
som är 12 minuter långt med bilder tagna i det vackra området för att på så vis ge en
möjlighet för människor som inte dagligdags känner skogen att bekanta sig med området.
Bilderna tagna av Mats Bentmar ligger idag på youtube och hittas när man söker på namnet
Tretjärnsberget eller genom denna länk: Tretjärnsberget - YouTube
Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för dagens och framtida samhällen. En
framtida hållbar miljö vilar på stabila ekosystem med förmåga till resiliens. Resiliens är ett
systems förmåga att motstå olika störningar och sedan återhämta sig. Desto större biologisk
mångfald desto större, starkare resiliens. Berövar vi växt- och djurlivet dess livsmiljöer börjar
de ekosystem vi är beroende av att svaja och tippa över till vår nackdel. Vi riskerar tappa
oåterkalleliga värden i både djur- och naturliv på land och i vatten. Det vore helt enkelt galet
att låta denna naturtyp, en artrik Bergslagsskog gå till spillo. Det är vår lokala vildmark som
ännu kan bjuda både tystnad, magi och myllrande liv och är det enda området i sitt slag inom
Köpings kommun. Säg stopp till storskalig industriell vindkraft.
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Buller, lågfrekvent ljud, toner och infraljud från vindkraft
Hur ljud upplevs beror mycket på förekomsten av områdets normala bakgrundsljud. I
Kolsvas omnejd är ljud från omgivningen i stort sett bara ljud skapade av naturen själv,
naturligt förekommande landsbygdsljud. En bäck som porlar, trädens blad som rör sig i
vinden, otaliga fåglar som sjunger, en rovfågel som ropar, grannens tupp som gal, råbocken
som skäller om kvällen, vargen som ylar över sjön, korna som ibland råmar till varandra
mellan hagarna, lodjuret som i mars månad jamar på sitt skäll-sätt. Visst finns det även ljud
skapade av människan: någon enstaka bil som kör förbi, ett flygplan på himlen, en granne
som klyver ved eller klipper gräs. Med långa mellanrum händer det också att en
verksamhetsutövare spränger grus i en bergtäkt norr om samhället, men detta ljud är mycket
kortvarigt. I denna fantastiska miljö bor vi, söker vår tillflykt och vårt andrum efter hektiska
arbetsdagar.
Vad ljudföroreningar från vindkraftverk är åskådliggörs i följande länk:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VLeMfjqmlOs
Filmen visar ljud från betydligt lägre gårdsverk än vad som söks tillstånd för i Köpings
kommun.
Att ljud upplevs olika beroende på bakgrundsljud beskrivs tydligt i denna länk: Buller från
vindkraft - YouTube
Idag söks tillstånd för 300 meter höga verk runt om i landet vilka generar hörbart svischande
ljud. Vindsnurrorna spelar dessutom i otakt. När exploatörerna söker sitt tillstånd behöver de
inte basera sina beräkningar på verkliga situationer utan de använder programvara med
förutbestämda värden, medelvärden och begränsar sin beskrivning av buller till dB(A).
OX2:s inhyrda konsult, från firman Structor som ansvarar för upprättande av
miljökonsekvensbeskrivningen, förklarade detta noggrant vid träffen på Kolsva Herrgård
onsdagen den 23 juni 2021. Representanter för Eolus Vind förklarade exakt samma sak vid
sitt samrådsmöte i Ramsberg, Lindesbergs kommun i november 2021. Konsulterna var
tydliga med att det just handlade om beräkningar, inte reella mätningar.
Vi önskar här komma med en aktivitet hämtad ur skolans värld som är lätt att relatera till och
som är jämförbar med exploatörernas sätt att ensidigt bara se till en sida av aspekten med
buller i relation till något.
Bullerberäkningarna kan jämföras med den situation som råder när det gäller
kunskapsbedömning av ämnet matematik med efterföljande betygsättning. Kommunen
behöver ett ärligt underlag att utgå från precis som läraren behöver ett brett och verkligt
underlag att utgå från vid kunskapsbedömningen.
Att göra en rättvis bedömning har att göra med en helhetsbild av kunskaperna och hur de
yttrar sig hos eleven. Precis som kommunen har att bedöma graden av seriositet vid
anläggning av industriområden i kommunens natur, då det är stora värden som står på spel. I
lärarens bedömning bör vägas in ett stort antal områden och förmågor för att betyget ska
spegla en rättvis bild av elevens kunskaper i förhållande till kursplanerna. MEN detta görs
inte i en handvändning utan grundas på flera tillfällen och flera olika former av handling i
ämnet. Skulle läraren göra det enkelt för sig skulle hen göra det som är snabb och lätt att mäta
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till det som gränssätter betygen. Detta skulle förslagsvis kunna innebära att läraren väljer att
ge högsta betyg till dem som snabbast kan rabbla multiplikations- och divisionstabellerna.
Detta kriterium är ju både lätt att mäta och föräldrar hemma kan med enkelhet hjälpa sitt barn
till automatisering inom tabellkunskaperna och därmed högsta betyg. En lärare skulle kunna
få betydligt mer fritid om det räckte att mäta snabbhet i tabellkunskap men utelämnar övrig
metodförmåga, utelämnar förmåga till logiska resonemang, utelämnar
problemlösningsförmågorna inom geometri, statistik och sannolikhet, algebra, utelämnar
elevens förmåga att redovisa sina uträkningar som går att följa för någon utomstående osv.
MEN läraren begår samtidigt ett tjänstefel.
Här kommer vårt resonemang väldigt nära det sätt som vindkraftsexploatörerna idag tillåts
agera med sina bullerberäkningar. Förmodligen har de tillåtits fortsätta agera så ensidigt på
grund av kommuner som inte ställt krav för sina medborgares räkning.
Vindkraftsexploatörerna har valt ut enbart en lätt räkningsbar aspekt av buller och redovisar
endast och allena hur det beräknade bullret som mäts i dB(A) eventuellt kommer att påverka
närboende. De berättar inget om dB(Z), de redovisar inget om hur infraljud och lågfrekvent
buller uppstår, sprids eller påverkar djur och närboende men framför allt missar de redovisa
hela det kvalitativa ljudlandskapets förändring. Exploatören behöver inte mäta faktiskt ljud
som uppstår efter en etablering heller. Detta kan vi tycka är närmast att likna vid uppsåtligt
tjänstefel och anmärkningsvärt nära ruffel och båg för egen ekonomisk vinning.
Detta ruffel och båg kan varje kommun undanbe sig och samtidigt värna invånares hälsa och
välbefinnande (Det tredje globala målet för hållbar utveckling) genom att ställa rättmätiga
krav.
Det borde självklart krävas att varje exploatör som vill anlägga vindindustri inom
kommunens gränser skall ta hänsyn till närboendes förlust av ett kvalitativt ljudlandskap, det
vill säga de närboendes förlust av naturliga ljud som riskerar bli konsekvensen av storskalig
vindkraft. Denna hänsyn tas enkelt genom att exploatören beskriver hur den kvalitativa
ljudmiljön kommer förändras, vilka ljud som försvinner och vilka som tillkommer, alltså
även dB(Z). Företaget ifråga borde naturligtvis också kunna uppvisa relevant oberoende
forskning som kan garantera att ljudet inte innebär fara för hälsa och välbefinnande. Denna
beskrivning av den kvalitativa ljudmiljön och i forskning belagda garantierna ska finnas med
både i inledande samrådshandlingar och slutgiltig miljökonsekvensbeskrivning, MKB för
tillståndsansökan hos aktuell myndighet. Det borde sedan självklart krävas att varje exploatör
som vill anlägga vindindustri inom kommunens gränser ska göra faktiska mätningar både
innan och efter en eventuell etablering med krav på åtgärder om gränsvärden överskrids.
Genom att kommunerna kräver detta av exploatörerna kan kommunerna verka för mer
långsiktiga hållbara värden inom sina gränser. De kan också undvika efterföljande merarbete
när invånare klagar över sömnproblem, stressrelaterade sjukdomar som följd av ljudterror
som kommunen eventuellt tillåtit byggas.
Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om buller från vindkraftverk. vagledning-ombuller-fran-vindkraftverk.pdf (naturvardsverket.se) . Under rubriken Buller utomhus anger de
riktvärden för buller från vindkraftverk -ljudnivå som inte bör överskridas till att vara 40 dBA
vid permanent- och fritidsboende. De anger riktvärdet 35 dBA utomhus inom
friluftsområden. De motiverar inte varför permanentboende ska uthärda högre ljudnivå än
personer som besöker ett friluftsområde. Riktvärdet 40 dBA accepterar dessutom att känsliga
personer kan uppleva störningar. Människosynen i detta borde ifrågasättas
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Naturvårdsverkets tidigare rekommendationer om 35 dBA för områden med lågt
bakgrundsljud, som är fallet i Köpings kommuns föreslagna områden, borde enligt oss vara
gällande för de personer som ska uthärda ljudet året runt, dygnet runt. Fysiska realiteter som
kännetecknar den pulserande ljudutbredningen från extremt höga vindkraftverk i kallt
nordiskt klimat borde också tas i beaktande.
Personer runt redan etablerade vindkraftsindustrier rapporterar hörbarhet och störningar som
upplevs på 5 gånger längre avstånd än vad som beräknats. Verken släpper ifrån sig infraljud
och markvibrationer som kan uppmätas 10 - 25 km från verken. Detta rapporterades redan
februari 2019 av personer som berörs av vindkraftsparkerna Örken och Örken-Munkabol i
Hylte och Halmstads kommuner. Ö_Skrivelse till insynsrådet.pdf (vindkraft-hylte.info)
Största oroskällan för boende inom två mils omkrets är framförallt gällande lågfrekvent
buller, toner som uppstår vid rotation och infraljud som plockas upp av örats hörselceller och
registreras av hjärnan som vibrationer. Forskning runt detta finns att läsa av bl a professor
Alec Salt. Salt´s specialområde är öron- näsa- hals vid Washington University School of
Medicine i St. Louis och han har jobbat inom området sedan 1979. Han har skrivit otaliga
publikationer inom sitt område och är ofta citerad av andra forskare världen över. Salt
berättar att örat reagerar på väldigt låga herz med de yttre hörselcellerna och detta registreras
av hjärnan som elektriska signaler, trots att vi inte tycker oss höra något. (Salt, A. N Salt, J.A
Kaltenbach (2011): Infrasound From Wind Turbines Could Affect Humans). Salt´s
forskningsresultat är inte populära hos den mycket väletablerade vindlobbyn!
Hälsoproblem relaterade till infraljud och lågfrekvent buller är kända sedan länge.
Exempelvis kan följande läsas i Socialstyrelsens allmänna råd 1996:7 under rubriken 5.8
Speciella effekter av lågfrekvent buller och impulsbuller.
I jämförelse med högfrekvent buller ger lågfrekvent buller upphov till andra typer av
effekter och upplevs ofta om tröttande och koncentrationssänkande. …exponering
för lågfrekvent buller ge upphov till symptom/besvär redan vid nivåer strax över
normal hörtröskelnivå då trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, en
tryckkänsla över trumhinnan, samt i vissa fall yrsel och illamående kan uppkomma.
När det lågfrekventa bullret väl upplevts som störande tycks tillvänjningen vara
obefintlig. (s.15)
Det lågfrekventa bullret och infraljud upplevs starkast på kvällar och nätter uppger
Naturvårdsverket i sin skrift vagledning-om-buller-fran-vindkraftverk.pdf
(naturvardsverket.se) Det lågfrekventa bullret och infraljuden upplevs alltså starkast när vi
behöver vila och återhämta oss.
Semihörbara ljud kan man inte medvetet ignorera som man kan med hörbara ljud, men
troligtvis kan alla relatera till den lättande känslan när ventilationsaggregatet slås av på
jobbet, eller en ständigt snurrande fläkt plötsligt stängs av. Skillnaden med vindkraftsljud är
att detta inte går att stänga av, de som bor i närheten har ständig ljudpåverkan. Blir
vindkraftverken dessutom så höga att de kan rotera även vid vindstilla lägen på marken
kommer ljudet bli än mer påtagligt för de boende genom så kallade inversionseffekter.
Inversion är den effekt som gör att viskningar och prat som kommer från en eka ute på sjön
hörs lätt och tydligt även för den som befinner sig på land.
Svensk Vindenergi skriver: …”evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från
vindkraftverk och att vindkraftsbuller är idag ett relativt litet problem i Sverige i förhållande
till hur många som berörs ” Ljud från vindkraftverk – mycket låg risk för ohälsa – Svensk
Vindenergi
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Detta håller vi inte med om. Vi anser dessutom att ingen människa ska behöva offras att
beröras ofrivilligt. Vi tycker oss också funnit evidens för motsatsen:
En grupp svenska forskare har kommit fram till följande:
5 Conclusions Physiological measurements indicate that nights with low frequency
band amplitude modulation and LAEq,8h=45 dB, slightly open window
(LAEq,8h=33 dB indoors) impacted sleep the most. In particular, amplitude
modulation and the presence of beating were important constituents of the wind
turbine noise contributing to sleep disruption.
M.G. Smith, M. Ögren, P. Thorsson, E. Pedersen, K. Persson Waye. (2016):
Wind Farm Noise: Paper ICA2016-440 Physiological effects of wind turbine noise
on sleep
Enligt Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet och en av
som kom fram till ovan citerade slutsats för 6 år sedan, finns nu i april 2021 ytterligare
tydliga forskningsresultat för att sömnen och återhämtningen tar skada när man utsätts för
ljud från vindkraftverk. Forskarna blev i studien förvånade över att denna sorts ljud
påverkade människan mer vid lägre volym än vad trafikbuller gjorde i jämförande studier
och samma antal decibel.
Ny studie: Ljudet från vindkraftverk påverkar sömnen negativt | SVT Nyheter
Naturvårdsverket har tidigare bara behandlat frågor om buller utomhus men konstaterar i och
med studien ovan följande: Slutsatsen vi drar av studien är att man inte kan utesluta att det
kan ske en viss påverkan av sömnen när det gäller vindkraftsljud, säger teknisk handläggare
på Naturvårdsverket.
En kort personlig beskrivning av hur det är att bo nära ett industriområde med vindkraft
utanför Ludvika i Dalarna finns att läsa och lyssna till här:
Lars bor granne med vindkraftverk: ”Självklart att det påverkar” | SVT Nyheter Klippet är
från maj 2020.
Läkartidningen hade redan 2013 uppmärksammat farorna med infraljud för hälsan.
Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk (lakartidningen.se)
Det finns alltså uppenbara akuta faror för hälsan förenat med vindkraftsindustrier. Effekterna
av dem borde utvärderas innan Sveriges kommuner tar fler oåterkalleliga beslut. Besluten får
konsekvenser för lång tid framöver, berör människor ur flera åldersgrupper och ansvaret är
långtgående. 15 minuter in i denna intervju med professor Mariana Alves-Pereira förklarar
hon att problemen kommer fortare och är mer allvarliga desto högre och större vindturbinerna
blir. Professor Mariana Alves-Pereira explains vibroacoustic disease - YouTube
En kommun som insett faran och agerar i enlighet med kommunallagens mening att värna
sina medborgare är nu Norrköping som börjar dra i handbromsen för att efterlysa en
oberoende utredning innan fler vindkraftsindustrier byggs. Stoppa allt byggande av vindkraft
– utred riskerna (expressen.se)
Buller väntas också öka med tiden då framkanten på rotorbladen eroderar, förkortat LEE.
Omfattningen av denna erosion har överraskat de forskare som skrivit följande text där de
även ser stora ekonomiska konsekvenser samt stor effektförlust av slitaget:
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Leading edge erosion of wind turbines: Effect of solid airborne particles and rain on
operational wind farms - Law - 2020 - Wind Energy - Wiley Online Library
Faktiska problem runt buller för närboende uppmärksammades av tidningen Dagens
Samhälle 11 juni 2015:
Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)
I Finland har man också byggt ut vindkraftsindustrier i stora delar av landet. Där börjar man
nu märka av kumulativa buller-effekter av flera vindindustrier inom en region. I en studie
gjord av The Finnish Association for Environmental Health (SYTe) våren 2016, grundad på
50 familjer, totalt 200 människor i norra Österbotten kan de konstatera:
The pilot study does not show any significant reduction in damage caused by
infrasound until over 15 kilometers from wind farms…
– It has been noticed from experience that after the construction of wind power
plants, usually within a few months, people in the surrounding area have begun to
get a wide range of symptoms, says Markku Mehtätalo, Chairman of the Finnish
Association for Environmental Health.
– Based on the analysis, it seems strongly that, after the construction of wind power
plants, the majority of people in the surroundings of wind turbines are having
concomitant symptoms. Most of the symptoms are typical stress symptoms, says
Mehtätalo.
– Later in 2017, based on infrasound measurements made in different parts of
Finland, it has been found out that 15–20 km is a typical distance where the
infrasound pulses of wind turbines can be detected by measurements to travel in
almost all circumstances, says Mehtätalo [1–4]. According to an American study,
infrasound travels under favorable conditions to a distance of 90 km from wind
farms [5]. If the sample of the pilot study is representative, about 400,000 of the
Finns suffer from symptoms due to wind turbines.
Studien grundas på människor boende inom vindindustriers närhet, alltså verkliga
förhållanden. Den grundas inte på inprogrammerad data gällande enskilda vindkraftstorn ett i
taget, vilket vindorganisationernas beräkningsprogram gör.
En sammanfattning av studien med hänvisning till hela finns i denna länk:
Microsoft Word - SYTe Pilot Study 2016.doc (wordpress.com)
Efter att ha läst ovanstående länkar kan de akuta farorna sammanfattas enligt följande:
insomnia, dimkänsla, en känsla av tinnitus fast utifrånkommande, svårigheter hantera
vardagsstress, ökad psykisk ohälsa, uppmärksamhets- och inlärningsproblem samt ökat
blodtryck.
Låt oss bevara både möjligheten till tystnad och de naturliga ljuden. Inte överrösta dem med
buller från vindindustrin. Försiktighetsprincipen bör tillämpas! Säg nej till storskalig
vindindustri i Köpings kommun.
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Ljusföroreningar
Problem vår omnejd riskerar att drabbas av är vandrande skuggor, ljusreflexer och
varningsljus så kallade ljusföroreningar, vilka startar kroppens stressystem. Varningsljuset är
hindermarkeringen för flygplan som pelare över 150 meter måste utrustas med enligt
Transportstyrelsens regelverk och består i högintensivt vitt blinkande ljus, dygnet runt. Detta
resulterar i en blinkande ljuskupol på himlen i vår omnejd, ibland kallat ”Himlaglim”.
Det låter kanske vackert med himlaglim, men närboende till vindindustriområdet Målarberget
nordost om Norberg, i Myrsjö och i Avesta kommun håller inte med. När vi åker dit och
träffar dem får vi höra att de inte längre kan se stjärnhimlen, att det dagar med dis, dimma
och molnighet blir ett surrealistiskt ljussken utomhus och att det nattetid ständigt blinkar, som
på ett diskotek. Knappast något naturlig ljus kvar där alltså.
Ljusföroreningar av detta slag påverkar flera ekosystemfunktioner, djurs och människors
biologiska processer, hormoncykler, samt dygn- och årsrytm enligt SLU (november 2020).
Ljusföroreningar – ett underskattat miljöproblem | Externwebben (slu.se)
Hur ljusföroreningar kan upplevas åskådliggörs i följande länk:
Hos Morgan i Krokek - YouTube
På energimyndighetens hemsida, uppdaterad januari 2020. Skuggor, reflexer och ljus
(energimyndigheten.se) berättas att:
Navhöjd, rotordiameter, solstånd, avstånd, väder, siktförhållanden, vindriktning och
topografi har betydelse för om skuggorna som bildas är störande för omgivningen.
Risken för skuggstörningar är störst då vindkraftverken placeras sydost-sydväst om
störningskänslig bebyggelse/plats.
När de gjorde sin utvärdering av skuggeffekter redovisar de att vindkraftverken var upp till en
navhöjd på 125 m med en rotordiameter på 120 m. Enligt deras tabell som redovisar
skuggutbredning från vindkraftverk bildas de mest störande skuggorna på vertikala ytor och
är märkbara på 1 650 meter om sommaren och 2 700 meter om vintern (pila höger så ser du
även de sista kolumnerna i tabellen).
Energimyndigheten går ut med att ju högre verken är desto längre bort påverkas människor
av problematiken. De verk som nu söks tillstånd för runt om i Sverige är dubbelt så höga, och
rotordiametern är avsevärt större, vilket betyder att betydligt fler hus och boende kommer
påverkas negativt av skuggor, reflexer och ljus från vindindustrin.
Energimyndigheten berättar vidare att Mark och miljööverdomstolen (MÖD) har slagit fast
att skuggbildningen inte får överstiga 8 timmar per år. Om risk finns att detta villkor
överstigs ska verken styras så att det inte inträffar. Myndigheten själv skriver att det enklaste
sättet att undvika störning är att placera verken i väderstreck och på ett sådant avstånd att de
inte ger störningar.
Området Tretjärnsberget ligger för boende i Västanhed, Alvestaboda, vid Mallanvålen, i
Karmansbo, Hed, Nyhammar, Bernshammar, Valbricka, Bubbarsbo exakt i det värst tänkbara
väderstrecket med tanke på just problem med skuggbildning och reflexer enligt
Energimyndigheten. Vi tror att boende väster om Tretjärnsberget i Ulbo, Ire, Billingbo,
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Näverkärret och Brattfors kommer uppleva samma problem fast på morgonen och
förmiddagen. Har en fastighet en ås bakom huset, kommer dessa onaturliga och vandrande
skuggor synas mycket tydligt eftersom skuggorna blir mer påtagliga på vertikala ytor än
horisontella.
Området där Rabbaldshede önskar exploatera ligger för boende i Valbricka, Jönsarbo, Jäxbo,
Ersbo, Segelsbo och Svensbo, Gisslarbo, Ibbarbo, Kolsva samhälle exakt i värsta tänkbara
väderstreck med tanke på just problem med skuggbildning och reflexer enligt
Energimyndigheten. Har en fastighet en ås bakom huset som fallet är med hela Kolsva
kommer dessa onaturliga och vandrande skuggor synas mycket tydligt eftersom skuggorna
blir mer påtagliga på vertikala ytor än horisontella.
Vi tror att boende väster om området alltså i Rotmossen, Rönningen, Orsta, Västlandaholm,
Västra Skedvi, Laksta, Alvesta kommer uppleva samma problem fast på morgonen och
förmiddagen.
Energimyndighetens fortsatta råd om åtgärder för att komma till rätta med störande skuggor
är att utrusta anläggningen med avkopplingsautomatik. I exempelvis Valbricka kommer solen
att stå i det läge där skuggbildning antas uppstå från klockan 17 till och med när solen går ner
en vanlig vardag i juli dvs cirka 5 timmar varje dag, ännu fler i juni månad. Det betyder att
hela anläggningen med vindkraftverk ska stängas av ca en fjärdedel av dygnets timmar för att
undvika skuggbildning. Det betyder också att anläggningen tappar en fjärdedel i effekt under
den perioden. Utöver detta skriver Energimyndigheten på sin hemsida att störningar runt
ljusproblematiken är värre vintertid!
Ovanstående beskrivna ljusproblematik drabbar givetvis boende runt områden med
vindindustri oavsett var i kommunen exploatörerna önskar bedriva verksamhet.
Det är inte hållbart att utsätta människor och djur för denna stressproblematik och man kan
som lekman fråga sig hur exploatörerna kan räkna hem en vinst när de av Energimyndigheten
uppmanas stänga ner verken så mycket som det faktiskt handlar om.

Balanseffekten, de dolda CO2-utsläppen
Reservkraften
Vid prat om koldioxidutsläpp hänvisas ofta till Vattenfalls undersökning av energikällors
utsläpp baserat på livscykelbasis. Se rapport i källan:
Kärnkraft lägst koldioxidutsläpp över en hel livslängd (vattenfall.se)
Svensk Vindenergi skriver sedan på sin hemsida själva: ”Eftersom vindkraftverk utnyttjar
energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen blir det inga utsläpp till mark, luft eller
vatten. Inte heller behöver bränsle utvinnas eller transporteras.”
Detta påstående är fel och tar inte hänsyn till den backup-plan som behöver finnas för att
säkra el de vindstilla dagarna, eller de dagar det blåser storm och verken behöver stängas ner
för att inte skadas. Denna back-up, reservkraft, består idag i första hand av vattenkraftverk
som behöver stötta vid vindbortfall, balansera upp så att behovet täcks. Om det inte räcker
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till behöver man starta oljekraftverket i Karlshamn och importera polsk och tysk kolkraft. Om
el som produceras av olja och kol kan Vattenfall i samma rapport berätta:
Det analysen visar är att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per
producerad kWh. Det jämförs med drygt 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för
vattenkraft. Kärnkraften ger alltså hälften så låga koldioxidutsläpp som det näst
bästa alternativet.
– Men det som är viktigast att titta på är ju jämförelsen med gaskraft, som
producerar cirka 500 gram, och kolkraft som ger 850 gram koldioxid per
kilowattimme. Om vi har två och ett halvt, fyra eller tolv är inte det mest relevanta
om vi jämför med 500 – men vi vill ju alltid bli bättre, säger Anders Johansson.
Dessa stora koldioxidutsläpp per kilowattimme, dessa ”back-upkoldioxidutsläpp” som krävs
för att vi ska ha reservkraft, räknas märkligt nog inte in på vindkraftens konto. Detta verkar
tyvärr inte vara politiskt korrekt att tala om. Läggs kärnkraften ned helt kommer vattenkraften
inte längre kunna användas som en reservkraft utan av förståeliga skäl gå för fullt hela tiden,
som baskraft. Idag används vattenkraften även som balanskraft för att balansera vindens
otillförlitliga leveranser av el, var ska denna balanskraft tas sedan? I ett scenario utan
kärnkraft ökar behovet av fossil effektreserv ytterligare. Debattörer: Kostsamt misstag att
avveckla kärnkraften | SvD
Efter sol och vind kommer elbrist och smutsiga utsläpp (expressen.se)
Vi borde värdera vår inhemska elförsörjning högre och se till att vi har planerbar el även vid
höjd beredskap. Hur skulle det bli om vi som land t ex inte törs stå upp för de mänskliga
rättigheterna i Ukraina och protestera mot Rysslands intrång där bara för att vi är rädd att
samma land skulle strypa gasen till vår uppvärmning? Ohållbart och en situation vi inte får
försätta oss i. Vår totalförsvarsförmåga hänger nära sammankopplad med ett stabilt elsystem
som kan leverera el när vi behöver den, dvs vara planerbar. Generallöjtnant och
produktionschefen Johan Svensson vid Försvarsmakten ser att vårt numera instabila elsystem
gör oss sårbara för en eventuell antagonist. Instabiliteten kommer av den stora andelen
okontrollerbar vindkraft i systemet. Försvarsmakten: Sveriges elsystem hotar rikets säkerhet |
Peter Wennblad | SvD Ledare
En artikel med sitt ursprung från Tyskland om hur man ska klara elförsörjningen med vind
och sol förklarar tydligt hur vi inte kommer från reservkraften och dessa dolda
koldioxidutsläpp och hur varje EU-land behöver garantera sin egen baskraft. Detta beror på
följande enkla fakta:
…vädersystemen (lågtryck respektive högtryck) täcker större delen av Europa
samtidigt. Det innebär att om det blåser lite i ett land är det med största sannolikhet
detsamma i större delen av Europa. Detsamma gäller solenergi, lite sol i ett land
betyder oftast att det är lite sol i många andra Europeiska länder. Dessutom är det
mycket stora överföringsförluster (motsvarande 60 % av den total
vindelproduktionen inom EU) om el skulle behöva föras över länder med elöverskott
till andra länder med elunderskott. Vindproducerad el är en återvändsgränd Klimatupplysningen
I diskussioner om hur vinden varierar i Europa hörs ofta vindkraftsivrarna hävda att det alltid
blåser någonstans inom Europas gränser och att vi på så vis med utbyggt nät skulle kunna
täcka elbehovet. Nedan en graf som visar hur vindens hastighet och styrka korrelerar i 14
Europeiska länder.
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Källa: Schuster, R, 2018. Data from ENTSOE-e and the European Energy Exchange AG.
Graphical display by R. Schuster, op. cit. Leipzig, Germany.
Som Per Fahlén, professor emeritus i energi och miljösystem samt ledamot i IVA (Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin) skriver:
This means that when wind-power output is high in one country and this country
tries to export its surplus this wind power will be competing not with fossil fuels but
rather with the excess wind power from another country. The large dips in the
output will still have to be covered by some other type of balance power and/or
storage. P. Fahlén, 2021: ENERGY AND POLITICS IN THE WAKE OF THE
CLIMATE DEBATE. Report EN-R2021:01 rev3 EntroNova Österrå 327 SE-880 31
RESELE Sweden
Vindkraft är inte ett alternativ i dagens samhälle som kräver leveranssäker el. För en
jämförelse kan följande tankeexperiment göras: Vi själva hemma eller våra industrier kan inte
planera verksamheten utifrån förutsättningar som liknar dem att ha tillgång till rent vatten två
av fem dagar i veckan, men vi/de får inte i förväg veta vilka dagar eller hur mycket vatten de
får använda då. Flyttar industrierna till länder som kan leverera el när den behövs riskerar vi
förlora svenska jobb och svenska skatteintäkter. Att fabrikerna dessutom flyttas till länder
med lägre krav på utsläpp och sämre krav på arbetsmiljö är globalt sett en förlust i flera
avseenden.
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Isbark på rotorblad
Svensk Vindenergi nämner inte heller problemet med is på vingarna. Isbark på vingarna
uppträder oftast, som OX2 själv uttryckte det i det undermåliga underlaget för inledande
samråd under avsnitt 4:13 ”Förhöjda risker för isbildning förekommer under vissa
väderleksförhållanden, vanligtvis vid temperaturer runt nollstrecket.”
Här i vår region har vi många nollgenomgångar höst, vår och vinter (Nollgenomgångar |
SMHI). OBS LÄnken
Denna isbark kommer skapa mer ljudbuller och minska effektuttaget. Vid mailfrågor till olika
vindkraftsexploatörer har de i dagsläget inte kunnat redovisa hur isbark bekämpas. Däremot
finns uppgifter om att man bekämpar isbark med antingen glykol som flygs upp med
helikopter och sprutas över vingarna (för att sedan droppa ner i landskapet och så småningom
landa i våra grundvattenbrunnar och Köpings vattentäkt) eller med hett vatten som en lastbils
oljeaggregat får värma till kokpunkten för att sedan flygas upp med helikopter och sprutas
över vingarna. Källa: Artikel från tidningen Ny Teknik, 2015-01-21 om helikopterstrålen.
Helikopter-strålen är nya vapnet mot isen (nyteknik.se)
Dessa koldioxidutsläpp tillkommer alltså under drift, när Svensk Vindenergi påstår sig inte
göra några utsläpp alls. Detta kan uppfattas som tydligt undanhållande av fakta.
Koldioxidutsläpp under byggtiden?
Ett fundament till ett vindkraftverk med totalhöjden 200 meter förbrukar 550 kubikmeter
betong för att garantera stabilitet. Markbygden: Högre vindkraftverk kräver starkare
fundament | Cementa AB De vindkraftverk som söks tillstånd för runt om i Sverige är 50%
högre med större generator, växellåda och rotorblad, vilket ger att fundamenten behöver ta
upp betydligt högre moment och därmed behöver bli ungefär dubbelt så stora som de i
exemplet Markbygden. På hemsidan Svensk Betong kan vi läsa:
Tillverkning av cement innebär utsläpp av koldioxid vilket idag utgör omkring 3-4
procent av världens totala utsläpp. Utsläppen från cementindustrin uppstår dels från
förbränning av de bränslen som krävs för tillverkningen dels från
kalcineringsprocessen där koldioxiden som finns bunden i kalkstenen avgår vid
upphettning. Ungefär 60-65% av det totala utsläppet av koldioxid härrör från
kalcineringsprocessen och resterande del från användningen av bränslen.
Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid
cementtillverkningen…. (Vår understrykning)
De berättar också att de på 20 år minskat koldioxidutsläppen i sin produktion, men bara med
12 procent. Varje tillverkad ton cement släpper fortfarande ut 700 kg koldioxid i vår
atmosfär. Alltså skapar tillverkningsprocessen nästan lika mycket koldioxidgas som färdig
cement! Koldioxidutsläpp - Svensk Betong
Hur mycket koldioxid kommer släppas ut bara av de fundament som behövs till ett av de
planerade områdena i Köpings kommun? Säg nej till storskalig vindindustri i Köpings
kommun och låt skogen stå kvar som en effektiv kolsänka istället för att bidra till större
utsläpp.
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Transporter i samband med bygget av anläggningarna
Väg 250 klassas enligt Trafikverket med en bärighetsklass 4, Bk 4 vilket innebär att fordon
upp till 74 ton får transporteras på just denna väg NVDB på webb (trafikverket.se). Samma
bärighetsklass gäller för vägen mellan Karmansbo och Näverkärret samt Kolsva och Västra
Skedvi.
I Energimyndighetens skrift om Vindkraftens Resursanvändning Vindkraftens
resursanvändning (energimyndigheten.se) står att läsa följande:
Vestas vindkraftverk av modell V90-2.0 MW, som är ett vanligt vindkraftverk i
Sverige. Beroende på, framförallt, tornhöjd varierar totalvikten för vindkraftverket
V90- 2.0 MW mellan 240 ton och 303 ton. Utöver själva vindkraftverket tillkommer
runt 750 ton betong och 40 ton stål och järn i vindkraftverkets fundament. I Sverige
idag installeras allt större vindkraftverk. Materialsammansättningen är liknande
den för Vestas V90, men totalvikten ökar betydligt. T ex väger ett vindkraftverk från
Vestas på 4,2 MW och en navhöjd om 155 m runt 700 ton.
I Köpings kommun vill exploatörerna söka tillstånd för vindkraftverk på 300 meter och med
10MW effekt. Detta betyder att ovanstående siffror från Energimyndigheten dels är gamla
och långt under vad som blir fallet hos oss.
Verken i Markbygden ovan krävde 550 kubikmeter betong per fundament vilket motsvarar
1320 ton i vikt. 1320 ton fördelat på lastbilar som tar 74 ton styck innebär 18 lastbilar bara
betong per fundament och i norra området där det planeras 25 verk alltså 450 lastbilar med
bara betong. Till detta kommer armeringsjärnen i fundamentet som också ska köras ut.
I texten från energimyndigheten framgår att själva tornet för ett lägre verk än de som planeras
i Köping väger runt 300 ton vilket är material av framförallt stål och järn. Även denna
ytterligare vikt ska transporteras ut i skogen. Därefter tillkommer de dispenstransporter som
krävs för att frakta ut själva vindturbinen och därtill rotorbladen. Inte att förglömma är
transporterna av elektronik och kablage för att bygga ihop verken med varandra och befintligt
nät. De vägar som behöver anläggas i nuvarande befintlig vacker skog behöver även dessa en
mängd materialtransporter bara för att byggas innan hela karusellen startar.
Långa lastbilsekipage med torndelar och rotorblad, grävmaskiner, mobila bergskrossar,
cementbilar och transportfordonen för tunga mobilkranar? Det är inte okej att bidra till både
ödeläggelsen av nuvarande skog som faktiskt just nu binder koldioxid och sedan tillåta dessa
extra utsläpp. Säg nej till storskalig industriell vindkraft i Köpings kommun.
Detta för oss in på nästa konfliktområde.

Olämplig störning i område av riksintresse för friluftsliv,
natur- och kulturmiljö
Rekreations- och naturmiljö
Området ligger i eller i direkt anslutning till flera områden av riksintresse för friluftsliv,
naturvård och kulturmiljö. Utbyggnad av vägnät och byggplatser kommer att skada känsliga
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områden. I Köpings kommuns översiktsplan, Köping i framtiden (koping.se) under rubriken
5. Kulturmiljö står som en punkt av tre att läsa följande mål:

• Kommunen ska verka för att värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer behålls och
utvecklas, även sådana områden som har potential för besöksnäring eller betydelse
för kommunens invånare.
Att säga nej till industriell vindindustri i Köpings kommun, ligger helt i linje med
kommunens egen intention att verka för att värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer behålls
och utvecklas.
Företag som Nordic Safari med säte i Surahammar och det mer välkända WildSweden
WildSweden - wildlife adventures in Sweden bedriver idag verksamhet baserad på att de
säljer den unika tystnaden samtidigt som besökare från hela världen kan uppleva vilda djur
som varg, älg, bäver och lo. År 2015 utsåg National Geografic resan ”Wolf Tracking in
Winter” till en av de bästa i världen. Ett av många reportage går att läsa i
Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur nr3, 2021 där man även kan höra vargar yla.
https://www.sverigesnatur.org/natur/vargar-bjuder-pa-ylande-konsert/
Även Matilda Molander, ledarskribent i VLT och Bärgslagsbladet skriver om sin största
naturupplevelse som just den att besöka de Västmanländska skogarna och få uppleva den
påtagliga tystnaden och vargarnas närhet. Detta ska vi verka för att behålla. Det är något
unikt för vår kommun och snart utrotningshotat globalt sett.
Vargen är en del av Västmanland – Bbl/AT (bblat.se)
Köpings kommun har alltså ett vildmarksområde de kan vara stolta över och göra reklam för
idag. Besökare i den sammanhängande Bergslagsskogen och Köpings kommun, tar idag med
sig en bild av storslagenhet och vildmark hem. Grundaren till WildSweden, Marcus Eldh
förklarar i följande film varför skogsområdet kring Tretjärnsberget är unikt och viktigt att
bevara.
WildSweden Tretjärnsberget - YouTube
Till området strömmar människor från Kolsva, Köping, Mälardalen och Stockholm på helger
och ledig tid för att fiska, plocka bär och svamp, vistas i naturskön miljö. Kanske har ni själv
besökt det välkända Krampenområdet? Denna tillströmning är mest påtaglig för boende i
Karmansbo som ser karavanen med husbilar och husvagnar från påsktid varje år och till långt
in på senhösten. Många av besökarna stannar till för att proviantera inför vistelsen i skog och
mark och gynnar på så sätt handeln i Kolsva och macken i Bernshammar som är ”sista
utposten innan vildmarken”. Som Marcus Eldh förklarade ovan gynnas många andra
verksamheter i området av nuvarande karaktär på den större sammanhängande
bergslagsskogen. Låt även mångfalden av verksamheter som finns idag i norra delen av
Köpings kommun få fortsätta blomstra.
Kulturmiljöer
Karmansbo smedja och bruksmiljö
I Karmansbo, i den södra delen av Ekomuseum Bergslagen, där Bergslagens vilda skogar
möter Mälardalens slättmarker finner man Karmansbo Bruk. Bruket räknar sina anor från
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sekelskiftet 1500-1600 och var i drift till 1958. Avgörande i val av plats för dess uppkomst
var Hedströmmen. Här fanns skog, järnfyndigheter och den så viktiga vattenkraften.
Som ett pärlband växte bruken fram längs Hedströmmen och lade grunden för vårt lands
välstånd. Kronan på verken finns kvar; Skinnskatteberg, Uttersberg, Karmansbo, Nyhammar,
Bernshammar, Jönsarbo samt Gisslarbo Herrgårdar. Karmansbo Bruksmiljö är en genuin
sammanhållen bruksmiljö med Lancashiresmedja, arbetarbostäder, kolhus, klensmedja,
brukskontor, lantbruk, disponentbostad och herrgård.
Lancashiresmedjan, med sina fungerande härdar, ägs av Skinnskattebergs kommun och drivs
och visas ideellt av hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö. Smedjan, med fungerande
ugnar, mumblingshammare, vattenhjul och valsverk är en av landets, för att inte säga
världens, mest välbehållna.
Än idag hålls kulturarvet levande och processen med förädling av kolhaltigt tackjärn till
prima stångjärn visas årligen för stora skaror besökare från många olika länder.
År 2013 utsågs Karmansbo Bruk av Länsstyrelsen Västmanland till byggnadsminne på grund
av det kulturhistoriska värdet hos Karmansbo Bruk, med följande motivering av
Västmanlands dåvarande landshövding Ingemar Skogö:
”– Den här speciella miljön är värd att bevara för framtida generationer. Dessutom
hoppas vi att beslutet ska bidra till att fler tar del av historien och verksamheten som
har funnits på platsen. Det är en viktig del av Bergslagens teknik och kulturhistoria.
Att bruket blir ett byggnadsminne innebär att det inte får rivas, flyttas eller byggas
om.”
Mer information om utmärkelsen och Karmansbo smedja: Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.
Det vore skamligt om denna unika pärla solkas av ljud- och ljusföroreningar från storskalig
vindindustri.
Bernshammars herrgård
Bernshammars unika kulturmiljö har anor som järnbruk från sent 1500-tal. Den nuvarande
herrgårdsmiljön skapades av Brukspatron Fredrik Otto Hassel/Lorichs med byggstart 1787.
Här ingår även den från 1790 anlagda engelska parken. Förbipasserande på väg 250 kan se
den klassiska och välkända vyn med de två gyllene urnorna. Här finns ett svanhalsorangeri
(ett av tre i Sverige), spannmålsmagasin, persikohus, kinesiskt utformad åttkantigt avträde
och en tempelbyggnad.

2022-02-06

33

Bernshammars herrgård

Privat foto, augusti 2021

Det är med stolthet och glädje man kan konstatera att hela den sengustavianska 1700talsmiljön fortfarande är nära nog intakt. Att Bernshammar både utvändigt och invändigt
bibehållit sin utformning beror i grunden på att gården ägts, använts och vårdats privat av
Brukspatron Lorichs familj. År 2021 representerat av generationer i 5, 6 och 7:e led. Varje år
arrangeras mycket uppskattade guidade visningar.
På samma fastighet och i direkt anslutning ligger även ett av de mest skyddade
naturområdena i Hedströmsdalen. Idag klassat som naturreservat och av
Riksantikvarieämbetet utsett som Riksintresse för kulturmiljövården samt omfattas av Natura
2000. WWF utsåg dessutom 2015 Hedströmsdalen till en av “Sveriges 21 naturpärlor”.
Herrgården har även fått uppskattning och stöd av länsstyrelsen i Västerås som ansett miljön
vara av stor betydelse. Man skriver i motivering till beviljade bidrag att:
“Bernshammars herrgård ligger inom kulturmiljövårdens riksintresse
Hedströmsdalen (U4). Byggnaden ligger inom en del av brukssamhället
Bernshammar. Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till de åtgärder ansökan
omfattar då det bidrar till att långsiktigt skydda och bevara byggnaden. Den
aktuella delen av byggnaden ingår i de museala delarna av Bernshammars
herrgård.”
Det är också slående att uppleva det skifte i naturen och miljön jämfört med stora delar av
länet, som vidtar efter Kolsva samhälle. Hedströmsdalen och topografin som blir alltmer
kuperad på väg 250 och vidare upp till Skinnskatteberg och Färna. Herrgårdar på rad som
representerar århundraden av svensk kulturhistoria.
Efter avfarten i Bernshammar västerut mot Valbricka och vidare förbi Vålensjöarna och
fortsatt upp mot Rysstenen och Krampen har man plötsligt färdats upplevelsemässigt till
närmast norrländska naturupplevelser med myrmarker, sjöar och skogar med bara naturens
egna ljud och ljus. Helt sagolika naturupplevelser som synligen uppskattas av de många
husbilar och campare som njuter av stillheten och skönheten i den orörda naturen. Den
närmaste vildmarken vi har i den här landsdelen.
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Svenska och internationella besökare som får uppleva denna naturskatt, helt nära den
tätbefolkade Mälardalen, häpnar av att detta finns här, bara 18 mil från Stockholm. Och med
början bara några hundra meter västerut från väg 250.
Om det är någonstans man INTE ska anlägga en storskalig vindkraftsindustri så är det här.
Både sett ur länets och kommunens synvinkel så är Hedströmsdalen och kringliggande
kultur- och naturmiljöer det mest unika vi har. Riksintresset för både naturen och den
kulturhistoriska miljön, är redan konstaterat och dokumenterat av samtliga berörda
myndigheter.
Tretjärnsberget är inte platsen för den här typen av storskaliga gigantprojekt i kulturhistoriska
miljöer.
Christer Lorichs, Bernshammars herrgård.
Jönsarbo herrgård
Jönsarbo herrgård och tidigare järnbruk ligger vid Hedströmmen i Skinnskattebergs kommun
och gårdens marker ingår i den södra delen av Hedströmmen naturreservat.
Den första hammarsmedjan i Jönsarbo anlades på 1540-talet på östra sidan om Hedströmmen.
Här genomfördes Sveriges första kända försök att industriellt framställa stångjärn med en
vattendriven hammare. Järnframställningen vid bruket avslutades 1861 efter nästan 350 år
oavbruten drift. Lämningar efter hammarsmedjan och kvarnen finns kvar i det som idag är
Hedströmmen naturreservat. Området blev skyddat 1995, med reviderat beslut 2009.
Hedströmmen är ett omtyckt utflyktsmål och många sportfiskare besöker årligen Jönsarbos
marker för den fina naturen och fisket. Området besöks också ofta av ornitologer som spanar
efter ovanliga fåglar som kungsfiskare och mindre hackspett som bygger bo i området. I det
strömmande vattnet kan man också se flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan är en hotad och
fridlyst art som behöver klart, strömmande vatten och rena bottnar för att överleva.
Jönsarbos nuvarande herrgårdsbyggnad uppfördes på 1690-talet och ligger på en höjd med
mer än 180-graders utsikt över Hedströmsdalen. Gården har genom åren renoverats av
skickliga hantverkare och interiören har bevarats i sin 1700-talsdräkt. Sedan 2019 har gårdens
nya ägare öppnat upp gården för besökare. Hus med 1700-tals inredning hyrs ut och lockar
årligen många besökare från Stockholmsregionen och kontinenten. Gården har på kort tid
blivit omtyckt med återkommande gäster och husen är bland annat fullbelagda från april till
september och under jul/nyår. Uthyrningen genererar intäkter som säkrar ägarna möjlighet att
upprätthålla gårdens unika standard. Gästerna skriver offentliga recensioner efter sina besök
där de främst lyfter fram kulturmiljön, utsikten och lugnet som avgörande för att de ger
boendet fem av fem stjärnor. Ägarna önskar att satsa vidare på verksamheten och
iordningställer nu fler hus till uthyrning och renoverar det gamla stallet och vinkällaren till
festlokaler som också ska hyras ut.
Utsikten från Jönsarbo kommer förstöras av vindkraftsinstallationerna som kommer nå långt
över trädtopparna. Med Jönsarbos höga placering över Hedströmmen kommer ljud- och
ljusföroreningar vara mycket störande och därmed reducera uthyrningsmöjligheterna.
Annica Fiedler
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Gisslarbo bruk
Gisslarbo har ett bruksmiljövärde med tanke på smedjan och dess närmiljö. Gisslarbo
hammarsmedja anlades 1547 av Köpings borgmästare Truls Bonde och var även den en
lancashiresmedja i drift fram till maj 1963.
Länsstyrelsen har i samarbete med Mälarenergi och Sportfiskarna nyligen färdigställt en
faunapassage i Gisslarboån för att återskapa en naturlig vandringsväg förbi
kraftverksdammen för fisk, speciellt öring, och andra vattenlevande djur. Idag säger besökare
i området att det är otroligt vackra omgivningar och i dessa vackra vyer passar faunapassagen
in som ett smycke. Ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk - Blogg (malarenergi.se)
Faunapassagen som ska gynna den biologiska mångfalden i vattendragen knutna till
Gisslarboån har blivit uppmärksammat på flera håll men också nimonerat till Västmanlands
miljö och klimatpris 2021.
Fritt fram Gisslarboån – nominerad till Miljö- och klimatpriset 2021 - YouTube
Det vore skamligt om denna unika pärla solkas av ljud- och ljusföroreningar från storskalig
vindindustri. Det vore galet om mikroplaster tillåts kväva de bottenlevande organismerna i
våra vattendrag.
Värna våra kulturmiljöer och säg nej till industriell vindkraft i hela kommunen.

Mikroplaster
Vid drift av alla sorters maskiner blir det slitage. En lättläst artikel från januari 2021 om den
erosion som uppstår på främre bladkanten av rotorbladen på vindkraftverk med bilder på hur
det kan se ut finns i följande länk:
Leading Edge Erosion: Why We Keep Failing To Solve It (weatherguardwind.com)

Vindkraftverkens rotorblad består i stor utsträckning av glasfiberkomposit (glasfiber och
härdplast). Vindkraftens resursanvändning (energimyndigheten.se) s.18
En av tillverkarna av rotorblad är företaget Siemens. I Siemens egna uppgifter 2016 syns att
viktförlusten på rotorbladen efter tre år är ”signifikant”, dvs en faktor att räkna med. Efter tre
år är ytskiktet borta och därefter nöts material från själva rotorbladet bort. Denna förslitning
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av rotorbladet är linjär över tid. PO078g (windeurope.org) Ovanstående fakta bekräftas
också av följande artikel: https://res.mdpi.com/d_attachment/energies/energies-1401959/article_deploy/energies-14-01959-v2.pdf
Att ytskiktet slits bort ger förluster i kraftgenerering och högre ljudnivåer plus ökat slitage av
själva rotorbladet när det skyddande ytskiktet är borta. Vi vill i detta avsnitt fokusera på det
material som slits bort och blir en del av vattnets kretslopp. Från grundskolan vet vi att
”Ingenting försvinner, allt finns kvar.”
När ytskikt och rotorblad eroderar sprids små partiklar av mikroplast i omgivningen och
landar i vår odlingsmark, i våra grundvattenbrunnar och även i sjön Stora Vålen och
Hedströmmen. Stora Vålen, ligger knappt 250 meter från projektörens uppritade område för
vindindustrin och mynnar genom Vålbäcken i Hedströmmen. Hedströmmen ligger bara en
dryg kilometer öster om tänkt industriområde och förser genom konstgjord infiltration
invånare i Kolsva och Köping med dricksvatten. Betänk att man inte ens får ha kor närmare
än 50 meter från Hedströmmens tillrinnande bäckar, då man är orolig att vattnet ska
förorenas.
VD:n för branschorganisationen Svensk Vindenergi sedan december 2020, bemöter
människor som har oro runt rotorbladens viktminskning och plastförorening genom att svara
att det är ingen fara att ytskiktet nöts bort, det är bara målarfärg! Frågan är väl då bara om
man inte målar en epoxyyta med just målarfärg av plast? Det handlar alltså fortfarande om att
det är just plastpartiklar som faller ner i omgivningen. Bilden ovan visar också tydligt att det
verkar handla om mer än ytlig målarfärg.
Partiklar av mikroplast återfinns idag över hela jordklotet och i många länder höjs nu
varningsflagg för dess effekter och plastrestriktioner införs, man vill "plastbanta". I samband
med vindkraftsutbyggnad med rotorblad av glasfiberkomposit har vi alltså ytterligare en ”ny”
utsläppskälla som borde begränsas.
När man läser Naturvårdsverkets, NV, rapport från 2017, Mikroplaster- Redovisning av
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i
Sverige ISBN 978-91-620-6772-4 (naturvardsverket.se) bör man ha i åtanke att NV fick
uppdraget att utreda källor till mikroplaster av regeringen 2015, det vill säga före
energiöverenskommelsen som gjordes 2016. Energiöverenskommelsen utgjorde startskottet
för den massiva utvecklingen av vindindustrins utbyggnad. Överenskommelse om den
svenska energipolitiken - Regeringen.se . Det ingick inte i Naturvårdsverkets uppdrag att
utreda vindindustrins plastutsläpp. Vid den tidpunkten var det också svårt att se effekter av
storskalig vindindustri eftersom Sverige bara var i uppstarten av detta. Resultatet som
Naturvårdsverket redovisade tillbaka till regeringen 2017 är enligt följande:
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Denna lista hänvisar ofta vindkraftsbolagen och deras branschorganisation Svensk
Vindenergi till i frågan om mikroplaster och utsläpp från vindindustrin. Naturvårdsverket
skriver själva att kunskap om mikroplastutsläpp från olika källor behöver kontinuerlig
uppföljning och att en källa som inte är identifierad idag, mycket väl kan vara det imorgon
(s.28). Mikroplaster- Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag
på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige ISBN 978-91-620-6772-4 (naturvardsverket.se)
Länsstyrelserna instämmer i denna bedömning vilket framgår av deras remissyttrande över
Naturvårdsverkets rapport och formuleras under punkt 3 så här:
” bedömningen av ”viktigare källor” behöver revideras över tiden i takt med att kunskapen
om mikroplast ökar.” Brev (regeringen.se)
Nu är vi i ett läge där kunskaperna om mikroplasterna ökat, samt de faktiska utsläppen verkar
hittat en ny utsläppskälla i form av erosion av material från rotorbladens ytbeläggning och
även slitage på själva rotorbladen. Senaste rapport om utsläpp från rotorblad är från april
2021, gjord i Norge och baseras på undersökningar gjorda vid universitetet i Strathclyde,
Skottland och för ovanlighetens skull inte betald av vindindustrins förespråkare. I
sammanfattningen får vi lära att rotorblad består av resin och hårdgörare varav en del av
dessa är bisfenol. De berättar vidare att 1 kg bisfenol förorenar flera miljarder liter vatten.
Utsläppen av mikroplaster är beroende av vindhastigheten och storleken på rotorbladen på så
vis att utsläppen ökar exponentiellt med längden på rotorbladen och hastigheten på
vingspetsarna. Utsläppen av mikroplaster är MYCKET större än tidigare befarat. Detta
sammanfattas på lättförståelig engelska av en av författarna i denna film:
About pollution from rotors on Windturbines.Video Presentation - YouTube
Hela rapporten kan läsas via följande länk: Rain Erosion Maps for Wind Turbines Based on
Geographical Locations: A Case Study in Ireland and Britain | SpringerLink
I Köpings kommuns översiktsplan, vattenplanering står att rent vatten är livsnödvändigt och
att goda vattenmiljöer är nödvändiga för ett rikt växt- och djurliv. Det betonas även att vattnet
ingår i ett tydligt kretslopp och att det i kretsloppet renas och förorenas beroende på
förutsättningar i den omgivande miljön. I målen står att alla kommunens invånare ska kunna
ta del av de fina vattenmiljöerna och att vattenförsörjningen ska skyddas för framtiden.
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Kommunens alla naturliga vattendrag ska uppnå god ekologisk status och kommunens
naturliga vatten ska skyddas mot förorenat dagvatten. Köping i framtiden (koping.se)

En del av den sammanhängande skogen väster om Kolsva som Rabbaldshede kraft kikar på.

Här framgår tydligt hur nära Hedströmmen det område ligger som Rabbaldshede kraft önskar
använda. Från Hedströmmen tar kommunen vatten för att infiltrera åsen varefter man pumpar
upp grundvatten för att förse boende i kommunen med dricksvatten.
Mikroplaster är en negativ miljöaspekt. Det är alltså dags att även i detta fall åberopa
försiktighetsprincipen och säga STOPP till vindindustri inom kommunens gränser.
Oro för att olämpliga ämnen frigörs ur mikroplaster
Vi återvänder till ovan nämnda rapport från Naturvårdsverket från 2017. I inledningen av
rapporten, avsnitt 2.3. Effekter av mikroplaster på djurliv står följande:
Det finns många möjliga risker med plast, vilket bidrar till problemets komplexa
natur… Intag och ackumulering av makro- och mikroplaster har påvisats för ett
brett spektrum av filterorganismer, ryggradslösa djur, fiskar, däggdjur och fåglar...
Partiklar i nanostorlek har visat sig tas upp från mag- och tarmkanalen. Effekter
från intag av plast har konstaterats för växt- och djurplankton, musslor, marina
maskar, kräftdjur, fisk och fåglar. Biologiska effekter kan också orsakas av att
tillsatskemikalier, som används för att ge vissa egenskaper till plasten, läcker ut och
tas upp. På samma sätt kan monomerer och biprodukter som finns kvar i plasten
från framställningsprocessen läcka ut. Dessutom så kan även kemikalier från den
omgivande miljön, såsom långlivade organiska föroreningar ofta med hög affinitet
till plast, adsorberas till partikelytan. (Vår understrykning)
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Vår oro för att tillsatskemikalier, som används för att ge vissa egenskaper till plasten, läcker
ut bekräftas alltså av Naturvårdsverket och av den norska studien. I epoxyplaster finns
tillsatskemikalier, bland annat Bisfenol A som används som hårdgörare. Bisfenol A är ett
namn som är lättare att säga än originalnamnet 4,4-isopropylidendifenol. Ämnet är enligt
Kemikalieinspektionen att betrakta som särskilt farligt. EU listar bisfenol A och PFDA som
särskilt farliga ämnen - Kemikalieinspektionen
Ämnet har liknande form som hormonet östrogen och tar sig lätt in i kroppen och har där
många icke önskvärda effekter (Naturvårdsverket, 2004: Persistent Organic Pollutants. Fälth
& Hässler, Värnamo). I februari 2014 beslutade regeringen kartlägga användningen av detta
ämne och lämna förslag till hur användningen kunde minskas och få kunskap om hur man
kunde fasa ut användningen. Bisfenol A Kartläggning och strategi för minskad exponering
SOU 2014:90 (riksdagen.se)
Ska ämnet fasas ut bör man inte etablera vindindustri med rotorblad på flera ton av plast. Här
nedan följer fakta om vad ämnen med liknande funktion och struktur visat sig potenta till.
Påverkan på människor
En länk från Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala beskriver forskning
gjord mellan 2015 och 2019 som visar på koppling mellan perfluorerade ämnen och ökad risk
att drabbas av diabetes (nu publicerat), vänsterkammarhypertrofi, leverpåverkan, även
associerat med ökad risk för åderförkalkning i kvinnor men inte i män, samt hur dessa ämnen
är associerade med störda blodfetter. Mer att läsa finns på: Påverkar exponering för
perfluorerade ämnen risken att drabbas av kardiometabola sjukdomar ? | ammuppsala.se
Nu i februari 2021 skrev Norges miljövärnförbund(NMF) till ECHA, Europeiska
Kemikaliemyndigheten, för att göra myndigheten uppmärksam på den ökade användningen
av hårdgöraren Bisfenol A och andra kemikalier med liknande strukturformel. Förbundet
pekar på hur mikro- och nanopartiklar som eroderar från epoxybaserade produkter
innehållande hormonstörande ämnen förpackar farliga kemikalier. På så vis bidrar
plastpartiklar till att farliga ämnen kan färdas långt med vatten och vind innan den kommer in
i ett matsmältningssystem och börja göra skada. Förbundet påtalar också fakta om hur dessa
svårnedbrytbara hormonstörande ämnen påverkar reproduktionen hos t ex regnbågslax. NMF
larmar om den snabbt ökade användningen i nya installationer av dessa kemikalier. Exempel
på en sådan installation är alla våra vindkraftverks rotorblad som nu driftsätts i en hastighet
som saknar motstycke.
Lättläst artikel som beskriver det ovan nämnda: Miljøvernforbundet sendte høringssvar på
miljøverstingen Bisfenol A til EUs kjemikalieregister ECHA/REACH | Norges
Miljøvernforbund (nmf.no)
För hela skrivelsen: https://www.nmf.no/2021/02/18/miljovernforbundet-sendte-horingssvarpa-miljoverstingen-bisfenol-a-til-eus-kjemikalieregister-echa-reach/
En lättläst länk till hur lägre IQ hos barn nu tros relatera till ökad halt av bisfenoler i barn:
Studie: Ny bisfenol kopplas till lägre IQ hos barn (omni.se) och hela studien finns här
Prenatal exposure to bisphenols and cognitive function in children at 7 years of age in the
Swedish SELMA study - ScienceDirect
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Med PFAS-skandalen i Kallinge, Ronneby, Blekinge i färskt minne ber vi Köpings kommun
som ansvarig och naturligtvis förståndig part i denna karusell att tillämpa Miljöbalkens
försiktighetsprincip och säga STOPP för vindindustri i hela kommunen.

Påverkan på vattenlevande organismer.
I ån Hedströmmen finns sedan 1995 länsstyrelsens naturreservat Hedströmmen.

Privat bild. Hedströmmens flugfiskesträcka

Reservatet upprättades eftersom man där funnit den starkt hotade flodpärlmusslan. Så här
skriver vår lokalt anknutna fiskeribiolog:
Plastpartiklar som regnar ner över ett avrinningsområde och som sedan sprids ut i
vattendrag och sjöar sedimenterar och lägger sig över både fisk-, grod- och
salamanderrom med flera. Detta kan kväva romen, och reproduktionen riskerar att
slås ut. I Hedströmmens avrinningsområde finns den rödlistade flodpärlmusslan som
är mycket känslig för utsläpp samt beroende av öring-yngel för att kunna överleva.
Därmed kan utsläppen av plastpartiklar bli förödande för den hotade musslan både
direkt av giftiga ämnen i plasten men också indirekt genom att öringens
yngelproduktion försämras av sedimentering över rom. Samtliga arter i
avrinningsområdet har unika gener som har evolverat under en mycket lång tid och
har gett dem unika egenskaper som gör att de klarar av HS avrinningsområde på
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bästa sätt. Skulle till exempel flodpärlmusslan eller öringen eller båda slås ut av
dessa utsläpp riskerar dessa unika gener att dö ut och kan aldrig återetableras med
utplanteringar från andra bestånd eftersom de bestånden har en helt annan
genuppsättning som inte är anpassad för Hedströmmen. (Johan Rudin, fiskeribiolog
7 juli 2021, Sportfiskarna).
I Hedströmmen finns även allmän dammussla, flat dammussla och spetsig målarmussla. Två
av dessa stormusslor är rödlistade, varav flodpärlmusslan även är fridlyst. Stormusslor i
Västmanlands län (upplandsstiftelsen.se)
Musslorna lever i vattendrag, sjöar och dammar där de sitter nedgrävda med
bakänden uppstickande ur bottensubstratet. … Dammusslor sitter ofta i dy och sand
emedan flodpärlmusslor aldrig sitter i dy utan föredrar grus och sand. En
flodpärlmussla kan bli 80 - 200 år gammal.... Tack vare sin långa livslängd och
speciella reproduktion är stormusslor bra miljöindikatorer.
Mikroplaster som släpps ut från vindkraftverk absorberar miljöskadliga kemikalier (s.26.
Mikroplaster- Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på
åtgärder för minskade utsläpp i Sverige ISBN 978-91-620-6772-4 (naturvardsverket.se))
vilket har visat sig ha synergistiska effekter i vattenmiljöer. Ny teknik har en lättläst artikel
från augusti 2016 på området: Mikroplast kan göra fisken giftig (nyteknik.se)
Flugfiskeklubben Mullsorken FFKM som bedriver verksamhet inom det område där
vindkraftsexploatören nu funderar på att anlägga en vindindustri, har nära samarbete med
Länsstyrelsen och aktiva i klubben berättar att det är ytterst noga varifrån de tar sin fisk de
planterar in i tjärnen. Tjärnens vatten ingår i ett sammanhängande system av mossar vars
vatten mynnar i Hedströmmen. (Se kartbild under rubriken mikroplaster.) Skulle fisken de
planterar in ha någon sjukdom med sig, riskerar fisken i Hedströmmen att smittas.
Hedströmmens öringar är värddjur för flodpärlmusslan under en del av dennes tidiga
livscykel och således en väldigt känslig länk i bevarandet av vår fridlysta stormussla.
Vilken kvalitet på vattnet som tillförs Hedströmmen kommer eventuell vindindustri att bidra
med? Köpings kommunpolitiker bör värna sina kommuninvånares hälsa och välmående i
enlighet med det tredje globala målet om hållbar utveckling och säga Nej till vindkraft.
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Brandrisken och Köpings räddningstjänst brist på beredskap
Räddningstjänsten i Mälardalen säger idag att de har begränsade resurser för att hantera en
brand på ett vindkraftverk på hög höjd. Onsdagen den 7:e juli påtalade
Förbundsdirektör/Räddningschef vid Räddningstjänsten i Mälardalen att…
…det troligtvis inte finns en möjlighet att släcka en eventuell brand 300 m upp i
luften. Räddningstjänsten får i stället försöka begränsa spridningen om det inte finns
liv i fara. En brand i maskinrummet som kan var på väldigt hög höjd är komplicerad
och troligtvis måste vi därför välja en metod att låta branden fortgå tills bränslet tar
slut och branden självslocknar. Vår insats blir därför att spärra av och begränsa
eventuella bränder som kan uppstå när brinnande delar från maskinrummet ramlar
ner på marken.
Maskinhuset som kommer sitta längst upp på sin pelare, balansera rotorbladen och göra el av
vindens rörelse väger flera hundra ton. Ett 3MW kraftverk har ett maskinhus som innehåller
mellan 500 och 1 000 liter olja för kylning och smörjning av växellådan. Utöver det
innehåller maskinhuset 200 liter hydraulolja för att styra rotorbladen. Tretjärnsbergets
kraftverk ska kunna ge 10MW per styck när det blåser och planeras således vara lite större än
exemplet på 3 MW.
När upp mot 1 000 liter olja inuti ett maskinhus tar eld, när delar från rotorblad och turbinhus
börjar falla isär från ett vindkraftstorn kan de med vindens hjälp falla en ansenlig bit och
spridas ut på en stor yta i omgivningen. Minns att rotorbladen består av epoxyplast som
brinner mycket effektivt och är svårt att släcka. Man släcker heller inte olja och epoxyplast
med naturligt vatten utan här måste det till släckskum som innehåller perfluorerade
kemikalier likt de som visade sig skada grundvattnet i Kallinge. Det är otroligt lätt att finna
fakta i fallet med Kallinge grundvatten på internet, men här är en artikel från tidningen Ny
Teknik 2015: Kallinges vatten 3 000 gånger mer förorenat än nytt riktvärde (nyteknik.se)
Avslutet på miljökatastrofen sammanfattas i följande länk: Dom i tingsrätten: PFAS-drabbade
i Kallinge ska kompenseras | SVT Nyheter
Omges vindkraftverken av träd och annat lättantändligt material som i fallen i Köpings
kommun är det lätt att elden sprider sig. Hälleskogsbrännan 2014 tog fart på grund av en
gnista från en skogsmaskin och ett enormt område ödelades när elden spred sig utan
motstycke och i en hastighet som de närvarande i området (både boende, hjälparbetare och
räddningstjänst, hemvärn) och resten av Sverige chockades av. Skogsbränder i Sverige har
varit mycket vanliga de senare åren då vi haft så torra somrar och förödelsen är stor. Hur
mycket koldioxid släpper en skogsbrand ut? På vilket konto räknas detta eventuella utsläpp
av koldioxid in?
Artikel från 2017 om ett brinnande torn en femtedel så litet som de tilltänkta Tretjärnstornen
finns här: Brand i vindkraftverk strax söder om Vara i Skraborg (expressen.se)
I augusti 2018 publicerades följande artikel som belyser att Sverige vägrar att föra statistik
över olyckor. Engelsk statistik visar 28 brinnande verk 2016, och 24 under 2017.
Debatt: Omöjligt att släcka brinnande vindkraftverk – Ekuriren
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Demontering och efterbehandling
Svensk Vindenergi uppger enlig nedan att de återvinner 80 till 90 procent av varje verk.

Ingår borttagning av fundamenten i demonteringsplanen?

Den tekniska livslängden på vindkraftverk uppges av vindkraftsbrenschen idag vara 30 år och
att de återvinner i möjligaste mån. Energimyndighetens bedömning idag säger att den
certifierade tekniska livslängden på rotorbladen är 20 år.
Följande citat är hämtat ur aterbruk-och-atervinning-av-vindkraftverk_webb-final.pdf
(energimyndigheten.se)
Ett vindkraftverk kan återvinnas till 85 – 90 %. Fundamentet, tornet, växellådan och
generatorn, är återvinningsbara och behandlas därefter. Turbinbladen återvinns
helt eller delvis genom cementbearbetning eller kemisk finfördelning av
glasfibermaterial som används i nya produkter. Det pågår ytterligare forskning om
just återvinning av kompositmaterial, vilket används även i andra stora sektorer,
såsom flyg- och båtindustrin. (Vår understrykning)
Tänker man efter vad man läser ovan inser man att det idag inte finns teknik för att återvinna
alla delar. Det pågår forskning om hur det ska gå till! I februari 2020 kom bilder från hur det
kan se ut i USA:

Fragments of wind turbine blades await burial at the Casper Regional Landfill in Wyoming.
Photographer: Benjamin Rasmussen for Bloomberg Green
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Vi vet att vindkraftsexploatörerna säljer anläggningen till en investerare innan de bygger, vi
vet att den investeraren på så vis köper en viss mängd el under ett säkerställt antal år via ett
PPA-avtal. Men sedan, vem äger då industrin, vem är då verksamhetsutövare? Ingen vill väl
förmodligen ta över en vindindustri som befinner sig i slutet av sin livscykel om det bara
innebär att montera ner den. Då kommer vi kanske ha vindkraftskyrkogårdar framöver.
Svensk Vindenergi skriver:
Tillstånd till vindkraftsverksamhet enligt miljöbalken förenas med krav på
ekonomisk avsättning för nedmontering och efterbehandling av platsen,
där verksamhetsutövaren är ansvarig efter att parken tas ur drift. Avsättningen
ligger i intervallet 300 000 – 1 500 000 kr per verk, oftast kring 500 000 kr per verk
och skall ske i samband med driftstart.
Var i Sverige ska dessa blad tas om hand? Har Köpings kommun resurser eller plats för att ta
hand om vindturbinblad? Vill kommunen vara med och bidra till deponering av plaster i
marken? Det är allt för många obesvarade frågor och okända risker för såväl människa som
djur och natur runt denna industri i dagsläget.

Alternativ
Alla människor vill så klart vara med och bidra till minskad global uppvärmning, minskade
koldioxidutsläpp. Låt oss göra det med energikällor som inte samtidigt skapar ljud- och
ljusföroreningar, sprider mikroplaster och ytterligare försämrar möjligheten för att behålla en
spillra biologisk mångfald.
Att energieffektivisera redan befintliga system kan dels minska behovet av löpande
förbrukning av el men även vara ett alternativ som är kostnadseffektivt och INTE skapar
behov av ett utbyggt överföringssystem av kraft. Energieffektiviseringar i befintliga
byggnader och industrier sker så att säga på plats, ser bara till att använda upphandlad el på
ett bättre sätt (P.Fahlén, 2021-07: Energy and Politics in the wake of the climate debate.
EntroNova, Österrå 327, Resele, Sverige). Ett exempel, som på intet sätt gör anspråk på att
vara fullständigt men belyser vad det handlar om är 70-talsvillan som går från oljepanna till
värmepump, till att tillföra en ackumulatortank, bättre element, isolerade rör för överföringen,
mer energisnåla fönster, återvinning av värme i ventilationssystemet och så småningom bättre
och effektivare delar i själva värmepumpen osv. Varje steg i denna process kräver en
investering men den dagliga förbrukningen av el minskar. Liknande ”tänk” gällande
effektiviseringar kan göras inom industri och inom offentlig verksamhet. Enligt Fahlén finns
betydande vinning av att konsekvent driva den tanken politiskt. Ett lokalt exempel där
energibesparing kan göras är Malmaskolan i Kolsva som med sina 40 ofantligt stora
tvåglasfönster i instabila fönsterbågar i expeditionslängan skulle kunna minska sin
uppvärmningskostnad en hel del på vintern och ventilationskostnad lika mycket på sommaren
med nya fönster.
En artikel från VVS-forum, oktober 2019, kan förklara vad det kan handla om i ett
flerbostadshus med exempel från Dalarna. Ny teknik kapade 90 procent av
energianvändningen - VVS-Forum (vvsforum.se)
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Avslutningsvis vill vi föreslå en alternativ väg att gå för kommunen gällande förnybar energi;
solenergi. Den förespråkas av bland annat Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens
högskola och sammanfattas i följande artikel från tidningen Land Lantbruk, 29/6 2021:
Solel ger tio gånger större skörd än energiskog | Land Lantbruk
Vi vill också påminna om att tak på redan befintliga byggnader inom kommunen borde
utnyttjas för solenergiproduktion i större omfattning än idag. Runt dessa tak finns dessutom
redan befintlig infrastruktur. Kommunens egna lokaler har idag redan solpaneler i stor
utsträckning, men incitament för att privatägda tak förses med solpaneler i större utsträckning
än idag är kanske värt att arbeta fram. Låt Köpings kommun bli en föregångare inom
förnybar el genom att satsa på tyst teknik som lätt monteras på befintliga tak.

Slutligen
Det handlar om att sätta sig in i och ta ställning till svåra och stora frågor. Vår förhoppning är
att denna sammanställning har varit en hjälp på vägen till att ta ett klokt och genomtänkt
beslut.
Uppförande av storskalig vindindustri leder till konsekvenser som inte går att överblicka
men får effekter många generationer framledes. Det är allt för många obesvarade frågor och
okända risker för såväl människa som djur och natur runt denna industri i dagsläget.
Riskerna handlar om biologisk mångfald, ljud- och ljusföroreningar som påverkar människor
och djur både fysiskt och psykiskt, utsläpp av ämnen som samhället i andra avseenden
försöker begränsa, risk för brand och osäkerhet med frågor om återvinning och demontering.
De negativa konsekvenserna av eventuell etablering kan dessutom komma att förstärkas med
intilliggande projekt, planerade av andra aktörer. Kommunens natur, vattendrag och
livsmiljöer är inte värda att offras för en oförutsägbar och miljöförstörande industri.
Vi uppmanar Köpings kommuns politiker och tjänstemän att säga nej till industriell vindkraft
i hela kommunen. Vi vädjar återigen till Köpings kommuns politiker om att använda sig av
försiktighetsprincipen och säga STOPP till vindindustri inom Köpings kommun.

Tack för uppmärksamheten!

