
Egenintresset vindkraft och glesbygdsboendeutveckling - en målkonflikt.

Av Henning Theorell leg.läk. spec.invärtesmedicin, uppdaterad artikel 2023.01.22

Bakgrund: Jag är en pensionerad internmedicinare som sedan 2009 med oro följt expansionen av

vindkraft  i Sverige, där nu  söks plats för allt större parker och kraftfullare verk i syfte att tillfredsställa

ökat elbehov genom övergång från olja gas och kol till mixen   sol-,  vind- och vattenkraft. Vindkraft är

nu ett riksintresse som får företräde över   andra riksintressen, där glesbygdsbefolkningens  hälsa och

den  biologiska mångfalden får träda tillbaka Politiskt beslut är att påskynda vindkraftexpansionen

med kostnadslättnader i form av elcertifikat i syfte att motverka fortsatt temperaturstegring över 1,5

grader. Och att utöka elproduktion för fossilfritt stål, elbilar och vätgasproduktion  Nu vill man

dessutom snabba på beslut om vindparkprojekt genom att göra vetoprocessen så kort som möjligt.

Detta eftersom man märkt det styvnackade kommunala motståndet mot etableringar i så måtto att

under 2021 78 projektansökningar avslagits i kommunstyrelser. Förklaringar till detta hårdnande

klimat illustreras i min artikel.

Om insyn efter tillståndsgivning

Med förändring i Miljöbalken kan man nu efter ett första samråd, där kringboende informerats om

projektet och det prövats och godkänts av kommunen och i miljöprövningsdelegationen, vid tillkomst

av fler och större verk i samma projekt,(se nedan!) inte längre behöva inhämta kringboende och

berörda ortsbor synpunkter i förnyat samråd. Det vill säga att kringboendes demokratiska behov av

insyn försvåras.

Justeringar i SNV regelverk om buller från vindkraft:

Naturvårdsverkets vägledning om vindkraftbuller 2020 påpekar visserligen  på sidan 7 att beroende

på olika meteorologiska förhållanden och amplitudmodulation  ljudnivåer runt verken utomhus kan

stegras med 10-20 decibel A upp till 2 km bortom verken. Vilket mina praktikfall illustrerar.

Men: För att öka den areal där vindkraft anses ha lämpliga vindförhållanden enligt vindkartering har

dock riktlinjer för buller från vindkraftverk justerats så att man nu kan tillåta placering av verk 300 m

närmare än man fick 2002. Landvindkraftverk hade 2002 styrkan 2-3 mega-watt, nu är man uppe i 6-8

megawatt(,till havs, eller kustnära ur kostnadssynpunkt), à 10-15 MW, mer än 300m höga. Jämfört

med 2002 har man i 2020 versionen tagit bort krav på reduktion av bullergränsen nattetid till högst

35 decibel i tyst bygd, speciell hänsyn tas inte längre  till  vindskyddat läge Skärpningen för

vindskyddade lägen infördes 2002 då man bedömde att en mycket låg bakgrundsnivå kunde leda till

en högre grad av störning, men har i SNV 2020 version ansetts odemokratisk och borttagits! WHO:s

slutsats (Guidelines 2018) är att ljudnivå över 38,5 dBA innebär ”adverse health effects” Deutsche

Immissionsschutz föreslår 10 x tornhöjden som avstånd från vindpark till bostäder, underkänner

tydligt dBA som mätnorm och föreslår utveckling av nytt regelverk i samverkan med medicinsk

expertis. Man räknar dock i SNV2020 inte längre som tidigare med ljudets nedböjning som ju sker på

kvällen när nedkyld luft är tyngst nere vid marken, nu med sommartemperatur 15 grader, ej med

hårdgjord frusen mark eller kuperad terräng utan platta sädesfält. Betydelsen av klimatet för

bullernivå från vindkraftverk på slätmark ,( Gotland), platt skogsterräng (Småland) och i kuperad

skogsterräng (Norrbotten)utreddes 2014 av Conny Larsson och Ulf Öhlund på meteorologiska

institutionen Uppsala universitet med mätningar runt 12 vindkraftverk  under 11 månader



.

De uppmätta ljudnivåerna, som särskilt kvällstid dessutom förstärks av amplitudmodulation,

swoshljudet( som själv fluktuerar upp till +5-6 dB/ 10 minuter, se graf),visar klart att på stilla kvällar

nätter och morgnar när luften är kallast och tyngst vid marken, ljudnivån på grund av ljudets

nedåtböjning då är 10-15 dBA högre då än på dagtid,se diagram. Detta tas ej hänsyn till i SNV 2020,

vilket minskar konsulters   redovisade mätvärden. Se exempel på detta i tabell med data från

Ljungbyholm

Den mätmodell för att beräkna väggdämpning av inomhusbuller, som används av nu anlitade

konsulter och  har utvecklats av Hoffmeyer och Jacobsen är enligt professorerna Kerstin  Person Waye

och Henrik Möller så  felaktig,överdriver väggdämpning med upp till 30 decibel, att de varnat för dess

användning men trots detta användes den vid alla  tillståndsansökningar i Sverige. Trävillor i Sverige

byggs för värmeisolering, ej med sikte på bullerskydd, De har en väggstyvhet en tiondel av

betongväggars. Infra-och låga frekvenser dominerar vindkraftbuller och väggdämpas 10-20dB sämre

för vindkrafts- än för trafikbuller som överväger från 300 hz och uppåt Men  de   beräknas med

H&J-metoden vara lika ljuddämpande som betongväggar! En mätmetod enligt Shephard 2007  i USA,

utgående   från   frifält-mätning   mot   vindkraftverk   visar  vid 63-160 Herz  i jämförelse med

H&J-metoden upp   till   12   decibel   sämre  dämpning  av inomhus-buller i svenska trävillor än den

danska modellen.  Just de  frekvenser   som åstadkommer egensvängning i trävillors sovrum,  vanliga

mått 4x4 m.  Mätmetodskillnader vid tersband från 10-200 Herz mellan 3 typer av väggar enligt

danska EPA, H&J 2011,WSP mätning av flygplatsbuller och Shephards metoder fig. 4  Skillnaden störst

vid 80 Hz där FOHM:s riktlinjer för inomhusbuller över-skrids med 12 decibel,se fig. 1



Fig  1  Skillnader i väggdämpning med metoder enligt danska EPA, Hoffmeyer &Jacobsen, WSP och

Shephard 2007   ( originalartikel 1991)

Småländska Ljungbyholm, är ett exempel av många vindparker. Där gavs tillstånd för start av 8 st 4

megawattverk av Siemenstyp 2013 och det skedde med samrådsförfarande och inhämtande av

kommunmedlemmars synpunkter. I och med tillståndet från miljöpartidelegationen, som ej ledde till

start förrän 2021 kunde vindbolaget utan krav på nytt samråd byta dessa mot 8 st  4 MW Nordexverk

och tillades ytterligare 4 längst västerut, i själva verket enligt närmare granskning  nu 4,5 MW

Nordex-verk, på 200 m totalhöjd ,källbuller 108,1 från 12 m/sek.I stället för Gothia AB som gick i

konkurs, övertog och äger nu OX2 projektet

Folkhälso- och miljöaspekter:

För mig och läkarkolleger jag känner, är oron allt större för vad vindkraftexpansionen i glesbygd med

buller, lanternljus och skuggor från rotorblad med flera  in-trång får för konsekvenser för människors

och andra levande varelsers hälsa, den biologiska mångfalden, en levande landsbygd och vår

självhushållning. Inom några månader efter verkstart har jag fått följande berättelser från

Ljungbyholm, som var för sig illustrerar hur deras hälsa och livsmiljö påverkats av olika avsteg från

tidigare striktare bullerbegränsningar, avsteg från dessa som ändå bara hade 2-3 MW styrka! Stor vikt

har hittills  lagts på studier av den ogynnsamma effek-ten av  buller i samhället från väg-,flyg-och

tågtrafik samt övriga industriella bullerkällor på människors hälsa i form av  klart påvisad

översjuklig-het i hjärt- och kärlsjukdom, och barns nedsatta inlärning .(Babisch, Stansfeld, Bluhm,

Jansen m fl) vid långtidsexponering vid nivåer över 55 dBA Leq t.ex. i Danmark> 58dBALeq. Gräns runt

vindkraft där 45 dBALeq, Poulsens långtidsprevalensstudie på 711000 danskar kring 7800 verk från

1983-2013 ger liten men signifikant  ökad risk för insjuknande i hjärtinfarkt, tveksamt(litet

antalpersoner) utfall beträffande stroke. Navhöjd hos studerade verk  talar dock  för väsentligt lägre

megawatt-styrka än hos nu aktuella verk. WHO guidelines 2018 nämner att epidemiologiska studier

ännu ej gett samma evidens gällande buller från vindkraft, trots att det är känt att andelen mycket

störda vid 40 decibel A är högre från vindkraft(Jansen  2011,Bluhm 2011) än andra buller, och detta

uppträder nattetid och oregelbundet i tyst landsbygd, de andra huvudsakligen dagtid.I En studie från

ETH i Zurich 2018 (Schäffer, Pieren et al) mättes störningsgrad enligt ICBEN(ny,11gradig skala) och

sömnmönster hos 52 försökspersoner med normal hörsel av vid 40 dBaLeq inspelat vitt brus,

vindkraft ljud med eller utan periodisk eller oregelbunden amplitud-modulation  och separat LFNljud

med ökande amplituder. Det minst störande var vitt brus, mer vindkraft bullret och mest LFN-bullret.

Sömn mindre  än 6 timmar från 50 årsålder vs mer än 7 timmar ökar risken för demens med 30%

.Intressant och ett observan-dum på Gotland är att dödsfall i vasculär demens ökar påtagligt från

2009-2018 samtidigt som den installerade vindkrafteffekten i megawatt ökar kraftigt.



Källor: SCB  och Vindbrukskollen

De andra bullerkällorna har från och med 0-20000 Herz ofiltrerade  ljudamplituder  väsentligen

likstora och 70-100 decibel i hela frekvensspektret  medan för vindkraft amplituderna vid 0-10 Herz

ligger över 110-130 decibel för att avta med  stigande frekvenser  De lägsta 0-10 Herz av dessa har

högst genomträngnings-förmåga i biologiska vävnader, in på cellnivå i alla organ kan de som hittills

påvisats på cell- och djurförsöksnivå i t.ex. förändra cellmembranstruktur, gener, försämra vårt skydd

mot fria syreradikaler,ändra struktur hos kärlväggar och bindväv medan frekvenser ovan 4000 Herz

redan  absorberas i ytliga kroppsvävnader.

Praktikfall:

1) En familj, far 37, mor 38, dotter 6 och son 3 år, tidigare friska boende med 800 m avstånd från en

halvcirkel av 4 verk SO-SV om dem, får alla inom ett  par   månader  efter  starten,  alla  överkänslighet

mot buller. Vid   220 och 1760 Herz. Sonen tål ej längre barnskriken på fritis eller att pappa prasslar

med en papperspåse, alla sover sämre och är lättväckta, inne i sovrummet uppmäts med dBA/dBC

mätare 32 decibel A ( FOHM övre gräns 30 decibel),i ett hörn mäts upp till 49,8 decibel C, det vill säga

att differensen med decibel A  är 18 dB ,klart över skillnaden 15 dB där WHO riktlinjer kräver

tersband-mätning. Utanför huset har uppmätts 45-48 decibel A utanför huset vid blåst 5-6 m/s där

skogsbrus dock ingår men även när det bara blåst 4-5 m/s,  uppmättes  42-44 dBA.    Går far i huset i

riktning från ett verk i SV, nr 4, bort mot ett hus 300 m   längre   bort   i    NO,  bullrar det mer där än

utanför hans hus,  dvs bullret  böjs ner. Deras tidigare lugna hästar blir nu oroliga och frustar när det

blåser från SV och bullrar från  verken ,ej vid vindstilla. Älgar som setts på åkermark söder om huset

ses inte längre när verken är i gång. Blåst gjorde ej skillnad för hästarna förr!

2)Ett par i 60årsåldern bor1000 m VSV om det västligaste verket delvis dolt av en oregelbunden

grustäkt. Kvinnan hade mensrelaterad svår migrän med kräkningar fram till menopaús för 13 år

sedan, Efter verkstart har migränen återkommit. Sedan verken startades har hon på grund av buller

från verket haft svårighet att sova   2 - 4 nätter/ vecka, vaknar i 30 minuter flera gånger per natt och

sover 2 timmar åt gången, 5 1/2 timme totalt mot normalt 7 1/2. varje sömnstörd natt har hon fått

huvudvärk. Hon får utöver huvudvärken obehaglig tryckkänsla i kroppen, Hennes man, snickare med

tinnitus, blev av med tinnitus när han flyttade till området för 20 år sedan. Efter verkstart har tinnitus

återkommit. Värsta   bullerstörningarna   inträffar när det blåser från NO  i november 2021 då hela

huset vibrerade, men även vid VNV   eller OSO vindriktning, det vill säga med rotorplanet riktat mot

huset   ! Det vill säga bullret även i rotorplanet. Sovrum 4x4 meter. Mellan huset och verk 1 ligger en

grustäkt 100-400 m från verk 1. Dvs hårdgjord mark! Som inte tas hänsyn till i indata använda av

konsulten.  Av   intresse   är   att   de   haft   höns   i   10   år, 700 m från verk 1  i en bur med mått

1,5x5 m. Efter start av verken ruvar hönsen ej längre fullt 21 dagar utan slutar efter 10 dagar och



kycklingar är döda , okläckta i äggen. En son boende VSV om samma verk men 3 km från detta, har

sedan 10 år nu 20 höns av samma ras. De har under samma tidsperiod även fr o m maj 2021 ej haft

problem med värpning och har alltid ruvat i 21 dagar Efter flytt av en höna från sonen till modern

våren 2022 slutade även denna höna att ruva efter 16 dagar och lämnade döda kycklingar i äggen.

Observationerna har rapporterats till länsveterinär.Det är av intresse att redan 1990 Taggart et al i en

experimentell studie på hönsägg påvisade att vibrationafrekvenser 1,5 och10Hz i 15 minuter med

äggulans resonansfrekvens 1 Hz (0,6-1,7 Hz)klart hämmade ruvning och kläckning av dessa,citat:

“Chicken eggs were exposed to vibration frequencies of 1, 5, and 10 Hz for 15 minutes every 3 hours

during incubation. The amplitude of exposure was 0.25 Gz for the 1-Hz group and 3.00 Gz for the 5-

and 10-Hz groups. The resonant frequency of the egg yolk was 1.0 Hz, with no yolk motion observed

below 0.6 Hz or above 1.7 Hz. Hatch rates were 84 percent in the control group, 54 percent in the

1-Hz group, 0 percent in the 5-Hz group, and 12 percent in the 10-Hz group. The authors concluded

that vibration was lethal to developing chick embryos independent of the resonance motion of the

yolk (Taggart, Alem, and Frear, 1990).”En uppföljande undersökning av effekten på nykläckta

hönsembryos av vibrationsfrekvens och amplitud I en dimension vid USAARL I Alabama 1995 visade

att mortalitet upp till 100% vid  mer än 2,0 Gz rms vid frekvenser 5-50 Hz från ända ner till 15Hz.Och 0

misssbildningar hos kontroller jmf med 3/600 hos vibrationsexponerade Detta gav, då 17 dagar hos

hönsembryos motsvarar humangraviditetens 2 första trimestrar upphov till  rekommendation att

kvinnliga gravida helikopterpiloter avråddes från att flyga under  dessa! En kyckling uppfödare James

Wollmer i Malone Wisconsin, som ej haft uppfödningsproblem i  21 år observerar fr o m maj 2008

inom kort tid efter start av intilliggande  vindpark med 88 st Vestas V162 på 1,65 MW att:” Out of 150

chickens Jim lost 50 chickens and numerous birth defects which he never had before. The birth

defects included missing eyes, eyes sticking out of their head, twisted beaks, deformed heads and

malformed legs.” Författaren William G Acker refererar här till samma USAARL undersökning som jag!

I Ljungbyholm observeras sommaren  efter vindparkstart <1000 m från ett 4,5MW verk, utan att

kläckningsproblem tidigare förelegat, 100% döda kycklingar, dessutom reproduceras denna påverkan

när4  höns som tidigare ej haft problem med ruvning under sommaren flyttas från gård 2000 från

verket till <1000 m därifrån

3)En annan person   i området bor med sambo i ett trähus 2200-2300m  NNV ifrån 2 verk, (man avser

tillåta verk närmre än 800 meter från bostäder!) som enligt  konsulten exponeras för 34,1 dBA,.

Enligt uträkning med utnyttjande av SNV2002 med markdämpning av buller, Wind  Pro med

buller-databas från  1100 verktyper och statistikprogram får denne boende i stället mot bostaden

(trävilla) utsättas för 44,5 dBA. Konsulten har inte mätt vid detta hus!! 2 -3 nätter per vecka har han

utsatts för buller (som   flygplan)  i  sovrummet,( mått 4x 5m), sängen vid vägg. Han fick bullerskada i

granat-gevärsgrupp under militärtjänst och hade som barn flera öroninflammationer. De susningar

som följde försvann inom ett år då de flyttade dit 13 år sedan men har efter verkstart i mars 2021

återkommit.  Han känner framför allt vid sänggåendet vid 22-tiden allmänt obehag, det liksom

pumpar i kroppen han känner tryck i huvudet och illamående. Han sover då 1-2 timmar i taget 6-8

tim-mar per natt. Värst problem upplevs vid sydostvind från verk 1 och 2 och dimma. Sidoreflexion av

buller från en långsträckt grustäkt i SSO-NNV riktning vid denna vindriktning tillkommer! Även

sambon får samma obehag vid försök att sova. Huset är ett  gammalt timmerhus som dock renoverats

i omgångar. Öronproppar mot bullret snarast förstärker bullerobehaget. Logiskt, eftersom proppen

bara dämpar ljud i frek-vensområdet från 200 -3000 Herz,  ej  i det infra- och  lågfrekventa (0-200 Hz)

området och människoörat kan uppfatta till tröskeln 83 dB filterojusterat ljud ner till 25 Herz

(Landström et al 1985). Ingen av dessa 4 berörda var beredda på att migrän, tinnitus och

insomningsproblem skulle debutera!



4) En   fastighetsägare   som bor   1240m   rakt   väster   om   verk  1,   får  enligt konsulten 34 dBA,
enligt SNV  2002 med markdämpning 36,6, enligt SNV2002 utan markdämpning ( havsmodell)46,5.
Han har såväl   en   skogås, som   en del av en   grustäkt mellan sig och verk 1. Om det är helt vindstilla
och tyst framför huset, och   en cigarrettändarlåga därute inte  fladdrar, bullrar det innanför
burspråket i övervåningen, dvs det föreligger där vindskugga, ljudnedböjning, ljudreflexioner mot
hårdgjord mark samt egenresonans inomhus

Fig. 2: Flygfoto som visar grustäkt och skogås mellan verk 1 och huset 1240 m V om verket.

5) en familj om 3 personer bor i en trävilla från 1909 942 m norr om närmaste verk  nr 8. 4 verks

(7-10)avstånd från huset  är 942-1420 m. Decibelnivå utomhus enligt konsulten 38, enligt SNV 2002

med markdämpning 42,3, enligt SNV 2002 hav utan markdämpning som ej spelar roll vid 115 m

navhöjd 50,8 decibel A!! . De kan ej längre vistas utomhus framför huset och sommartid nu ej  sova

med fönstret öppet. Skog framför huset i riktning mot  verken, väl i överensstämmelse med att ljudet

kvällstid böjs ner på grund av positiv  inversion, samt summationsbuller från  4 verk

Dessa   praktikfall   belyser   att   de höga verken   inte bör bullerberäknas som om markdämpning

skulle spela roll då de   till rotorbladspets är 200 m höga. Ljudet böjer sig ner. Det är värre i

sovrummen på kvälls/ nattetid. Frekvenserna i  intervallet 63-100 Herz ger egensvängning, som

förstärks av så kallad amplitudmodulation som ytterligare ökar bullernivå   med    10  - 20 decibel.

Örat förmår uppfatta de bara 10 millisekunder varaktiga kraftiga amplitudvariationerna på 10 - 12

decibel, synliga vid kortregistreringar på 10 minuter men dessa registreras ej utan jämnas ut vid

bullermätning av ekvivalensbuller under t. ex. 8 timmar. Frekvenser 10 - 63 Herz luftabsorberas bara

0,02 - 0,5 decibel per kilometer jämfört med det hörbara områdets som dämpas 6 decibel vid sfärisk,

3 decibel/ kilometer vid cylindrisk utbredning, än mer vid hög luftfuktighet relativt de låga

frekvenserna. Besvär hos ovannämnda boende mer än 2000 m bort visar detta. Bullerobehagen är i

överensstämmelse med att olika kroppsdelar bringas i egenresonans.  Så t.ex har rotorbladen

vanligast en bladpassagefrekvens förbi torn-basen på 1,3 Herz, motsvarande hjärtfrekvensen,

bröstkorgen egensvängning vid 4-5 Hz, ryggraden 10-12 HZ och huvudet 20-30 HZ. Tre av fallen

belyser att ett antal sjukdomar bidrar till bullerkänslighet. Man har inte sett sig behöva mäta buller i

hus längre än 2000 m från verken. Trots detta får en fastighetsägare mer än 2000 m bort från verken

svåra insomningsproblem, värst vid dimma . Konsulten borde ha räknat  med  99%  i  stället  för 71%

fuktighet.  Tillkommer summations-buller från 3 verk med jämförligt avstånd till bostaden vid OS

vind! Ett antal vetenskapliga artiklar från professorer i akustik i USA, Canada Australien och Nya

Zeeland, finns inte med i SNV bullerriktlinjer från 2020. (Thomas Lagö, Colin Hansen, Wade Bray,



Stephen Ambrose, Robert Rand, Bob Thorne m fl) De visar hur t. ex mätplattor har fel placering, fel

vindskydd av mätplattor, att amplitudmodulering stör människor i hus mer än 3,5 km från vindpark,

att bullret vid 45 och 135 Herz är 10-15 dBA  kraftigare 60 grader sidledes än i vindriktningen!.

Instrument som registrerar vindkraftbuller utan justerande filter visar tidssamband mellan

sömnstörning och frekvenser i det lågfrekventa området och akuta symtom hos bulleranalyserande

akustiker (Ambrose och Rand 2011), men inget tidssamband, när samma buller registreras  med

decibel A-filter, som tar bort 70 decibel av 120 vid 1 Herz. Inomhus med registrering av

inomhusbuller med 10 min långa registreringar fångas 10 millisekundlånga amplitudvariationer på

upp till 15 decibel(Wade Bray) Redan Neil Kelley kritiserade 1985 användning av A-filter, som inte

speglar hela bullerexponeringen. Se A-filtereffekt i tabell! Referenserna finns inte med i SNV

bullervägledningar fram till 2020.Lagö undersökte en trävilla i småländska Hestra okt 2021  Från allt

starkare verk dominerar allt mer IFN och LFN. Från 14 st 3,6 MWverk i norr uppnås vid västlig vind

8-10 m/s 15.10 vid 40 HZ 74 dBlin inomhus!(FOHMgräns 49) ,lateralbuller och bergreflexioner!!

Dessutom visar sig i en  undersökning med mätning av dBA och dBZ 2021 i en trävilla i Hestra, att ett

tillbygge med trävägg ej uppfyller dämpningskriterier för minst 50 dBlin dvs ej har

standardutföran-de enligt Cstandard  STC-52. Med en högtalare utsändes inifrån övervåningsväggen

100 decibel och tersbandmätnning  med mikrofon på utsidan registrerade ljudnivåer i tersband.

Själva ytterväggen förstärker inomhusbuller vid 32 HZ  med 10 dB på grund av egenresonans.

Fig.3 Inomhusbuller maximum vid 40 Hz 74 dBlin(FOHMgräns 49!!)i trävilla i Hestra.

Fig 4  10 dBlin förstärkning av  inomhusbuller vid 32Hz på grund av egenresonans i träväggen!!

Långvarig exponering i 7 år  för infrabuller från t.ex. kolgruvebrytning och textilfabriksarbete har

visats sensibilisera ett par närboende dessa i Australien. Detta för helt  oförutsedd,  digitalt

registrerad  hjärtarytmi  och  andningspåverkan, när de gick på en toalett. Dessa fysiologiska

reaktioner inspelades samtidigt med ljudinspelade infraljudfrekvenser med maxima och harmoniska

övertoner  från 1,3-41 Herz som hade sitt  ursprung i en vindpark på 134 verk, dold av skog

3300-7300 meter bort    ( Pereira et al 2017).Vilket utesluter nocebo effekt! Det finns ett stort antal

rapporter om infraljudsexponering av djur, mest kinesiska om påverkan på samtliga cellsystem

inklusive hjärnceller (t.ex. aktivering av gliaceller, i sin tur astrocyter typ 1 som förstör neuron i

hippocampus), men även muskelkraften   hos människors hjärtmuskel påverkas av infraljud (Chaban,

Vahl) Den korta exponeringstiden på grund av försöksdjurskostnader  och därav betingade höga

styrkan 120 decibel ojusterat vid 5-16 Herz gör att data betvivlats vara överförbara till



långtids-påverkan av lägre infraljuds-amplituder under längre tid på människovävnad. Å andra sidan:

Lågfrekvensbuller under  1  månads  tid i styrka 70 decibel vid 100 Herz , alltså lägre styrka men

längre tids exponering, orsakade hos vita möss rubbad balans   vid gångprov och mikroskopiskt

synliga skador på de yttre hårcellerna i hinnlabyrinten, som reglerar vår balans. Medan 16 KHz ,

absorberat i  ytterhuden ej skadade mössens balans.Det är dock osäkert om  de ljudnivåer i infra- och

lågfrekvens-området i omgivningarna som boende intermittent exponeras för, uppnås  vad gäller

exponering runt  allt megawattstarkare vindparker. Intressant är dock att de 4 relaterade personerna

också uppger yrsel (balanspåverkan!) i samband med de andra symtomen när det bullrar i

sovrummen. En lång- tids kohortstudie av Jenny Selander et al på MMI KI på 1, 4 miljoner gravida i

Stockholm- Göteborgs och Malmöregionerna, under perioden 1986-2008 utsatta för industribuller

<75dBALeq, 75-85 dBAleq  och > 85 dBA leq. visade att risken för att de nyfödda barnen utvecklat

hörselpåverkan ökade med 80% i starkaste bullergruppen. Fullständiga adresser fanns ej (personlig

kommunikation J Selander) med  för gravida utanför tätorter varför de ej inkluderats i bullerstudien.

Även om det för närvarande inte har undersökts och vindkraftbullers även i moderna parker nivåer

inom LFområdet än så länge uppnår högst 50-60 dBSPL utomhus(pers. meddelande B Persson)

intermittent framförallt nattetid, bör även graviditeter hos mödrar boende inom 500 m från t ex i

Falbygden planerade 6 megawatt-verk uppföljas. Detta då för vuxna hörbara högre frekvenser

filtreras i bukväggen och bukhålan och en avsevärd expansion av vindkraft i glesbygd

planeras.Försiktighetsprincip!!

Ljungbyholm 2022: Bullerdata 12 vindkraftverk Nordex 4,5 MW källbuller 108,1 dB

Bullermätmetod dBA utomhus

Bost          Avst VK min N2000H&M(1) N2000 F/HvintBP(2) SNv2002landMD (3) SNV2002Hav(4) Hz dBAred dBCred(5)

AM           761-1151              40                         43,9                             43,9                       51,1 100 19           0

S                800                        40                         44,2                             44,5                       52 85    21           0

R                830                        40                         43,9 (jf AJ 42-44!) 44,2 51,2 63 25 0,5

AH             1000                      35                         38,3                             38,1                      47,3 50 30           7

AP             1240                      34                         36,3                              36,6                      46,5 20 45 13

CH             2028-2527            ND                        34,1                             33,5                       45 10 70 15

BG               942-1125             38                        42,1                             42,2                      50,7 1   150 55

● 1)Anlitad  konsults beräkning enligt Nord2000 och väggdämpning enligt Hoffmeyer &Jacobsen:

Indata:Temp 15gr,  luft fuktighet 71%. Sädesfält, klar himmel, ej inversion

2)Nord2000, beräkning enligt Bertil Persson:

Indata:Temp 0,1 gr, 99% relativ fuktighet, frusen mark, molnig himmel och inversion.

3)SNV 2002 land räknar med markdämpning,  God överensstämmelse med metod 2

4) SNV 2002 hav: Ingen absorption i reflexionsytor. Kraftverk med totalhöjd till bladspets i detta fall är

200 m

5) A- och C-filters reduktion av ljudstyrka vid  1-100 Herz

Om konsultbolaget hade använt indata enligt alternativmetod 2 skulle de varit i linje också med vad

bostadsägaren till R(AJ) själv mätt utomhus vid svag vind från SV med certifierad dBA/ dBC mätare

från Clas Ohlsson. Väl i överensstämmelse med metod 2!!  Men då hade inte tillstånd medgivits. De

bostäder där 40 dBA noterats är i många fall de där värdet som legat på 40,4 dBA avrundats till 40 för

att tillstånd skall kunna ges för driftstart! För att klara bullergränsen högst 40 dBA i förhållande till

nuvarande reella exponering för upp till 44,5 dBA , krävs här och snarast nedreglering dygnet runt



med 5 dBA. För varje decibel minskas dock vindenergifångsten med 5%. Alltså 25% minskad

lönsamhet! Dessutom minskar nedregleringen inte ljudnivåerna i IFN/LFN- områdena!

Om samsjuklighet  mellan bullerkänslighet/ljudintolerans/ hyperacusi och disponerande sjukdomar

Vad som avgör en persons bullerkänslighet eller hyperacusi  eller ljudintolerans har varit föremål för

ett antal avhandlingar från olika länder med förekomst varierande  mellan 8,6 och 22,6%. I en brittisk
metaanalys 2021 om hyperacusiförekomst utvaldes 42 arbeten som uppfyllde kriterier, studerades   totalt
34,796 personer, innefattande allmänhet (28,425st), yrkesarbetande   (2,746 st), och patienter med
samtidig sjukdom (5,093 st). Förekomsten var 0.2-17.2% I hel  befolkning, 3.8-67% hos yrkesarbetande,

och 4.7-95% hos patienter med  samtidig sjukdom. En färsk avhandling 2020 från  Umeå universitet på

3407 slumpvis utvalda personer( Johan Paulin) visade att  313 självrapporterade och 66 därav

doktorsdiagnos-ticerade med diagnos ljudintolerans i olika grader representerade en förekomst av 9%

i svensk befolkning. Doktorsdiagnosticerade är äldre än självrapporterade och har längre

symtomvaraktighet. Majoriteten är kvinnor. Ett antal sjukdomstillstånd visar samvariation med

ljudintolerans: Ångest, depression, utmattningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, ADHD,

hörselnedsättning, tinnitus, whiplashskada (tecken på pågående påverkan är ljudöverkänslighet)

ryggvärk, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, irritabel tjocktarm och migrän. 30% av kvinnor har

någon gång haft migrän. 14% rapporterar tinnitus= 1 miljon svenskar. Av de sistnämnda har 50%

hyperacusi. Bullerexponering med vitt brus i nivåer upp till 60 decibel visade skillnad mellan tre

grupper, de icke, de måttligt och de uttalat bullerkänsliga enligt Weinsteins och Borgs skattningsskalor

(NSS-SFskala med 11 variabler, resp. Grad 0-10)  i så måtto att i de två första grupperna kom

motreaktioner av stresstyp i form av hjärtrytmvariation, medan de mest bullerkänsliga inte hade

förmåga att reagera med förändring i hjärtrytmen. Det hävdades från Bolin,Nilsson  och Bluhm 2013 i

polemik mot Håkan Enbom i LKT, att  evidens för att infrabuller i nivåer från vindkraft påverkar

människohälsan, ej förelåg. Dock är det dokumenterat att även om hörseln med de inre hårcellerna,,

det klassiska hörandet 200-4000 Hz avtar efter  50årsåldern, varseblivningen av  infrafrekvenser

0,1-20 Herz  hos äldre har en tröskel som bara ligger 4-5 dBSPL högre än hos unga, vilket kan vara en

förklaring till att klagomål om vindkraftbuller är vanligare hos äldre. Helt döva har i området 4-25

Herz beträffande vibrotaktil, proprioceptiv perception exakt samma perceptionströsklar som hörande

(Landström,Lundström,Byström).Redan 1985 visade Ulf Landström  och medarbetare i Umeå att om

friska frivilliga personer exponerades för infraljud 5-16 Herz vid 95-105 dBSPL  i 30 minuter, stegrades

systoliskt och diastoliskt blodtryck signifikant. Ett tecken på perifer kärlsamman-dragning genom

adrenalin-utsöndring (Acta Medica Scandinavica  1985) Otoneurologiprofessorerna Alec Salt och T

Hullar har påpekat att hinnsnäckan och båggångarna, ansvariga för balans sinnesreception, förmedlar

sinnesintryck från yttre hårceller via typ II nervtrådar och är känsliga för 50Hz och lägre frekvenser

som får hinnsäcken att vibrera och kan skada hinnsäcken som svullnar, med följd i form av Menieres

sjukdom, (Se Alec Salt Timothy Hullar 2010) Särskilt Hippocampusregionen , ansvarig för

minneslagring och emotionell kontroll över amygdala, är känslig för minskat blodflöde och hög

cortisonhalt som i sig skadar neuron. Tydlig minskning av denna kärna i magnetröngen (fMRI) ses vid

demens. Sedan 2013 har vindkrafttätheten på landsbygd ökat avsevärt och samtidigt har dessa nu

källbuller upp  till 108,1 dBA, att jämföra med 103-104 dBA 2013! Samtidigt ökar andelen infra- och

lågfrekvent hos dessa ytterligare! Olika tolkningar har getts för  gruppskillnaden mellan bullerkänsliga

och okänsliga. men en förklaring skulle vara en minskad hämning av inkommande obehagliga

nervstimuli som svar på ljudstress. En faktor kan vara minskad mobilisering av cortison och  adrenalin,

vilket ju ses vid utmattningssyndrom Vissa studier stöder en minskad aktivitet i snabba typ I fibrer i

inre hårceller med kompensatorisk aktivering av  inkommande nerver närmare  centrala

hörselnervkärnor, andra för en minskad hämning av de uppåtgående nervimpulserna  i lång-samma

nervfibrer av typ II .Förhöjda halter i hjärnan av transmittorsubstanserna GABA och serotonin  har

observerats och diskuterats, som vid fibromyalgi.  Kärlvidgningen  vid migränanfall sker när serotonin



aktiverar jonkanaler ovan och  kan dämpas av serotoninreceptorantagonister (triptaner) En

gemensam nämnare är att det protein som underlättar transport av Calciumjoner in i nervceller och

utjämnar membranpotentialen så att nervimpulser lättare utlöses, vid t.ex. migrän är en genetiskt

särskilt effektiv  jontransportör. Det icke klassiska hörselsinnet har likt

lukt,-känsel-,vibrations-,smärt-och temperatursinnets receptorer fortledning till nervkärnorna i

förlängda märgen , limbiska systemet, amygdala och frontalcortex via långsamma typ II fibrer. Detta

till skillnad från det klassiskas snabba typ I fibrer  som går direkt till hörselnervskärnorna. Typ II

nervsystemet som är välutvecklat hos friska barn, och lär oss skilja mellan ofarliga och farliga

nervimpulser, reduceras i aktivitet hos äldre barn, men kvarstår hos bullerkänsliga  barn med ADHD

och Asperger, som förblir  brett impulsöverkänsliga . Mina ovannämnda praktikfall  stöder tidigare

observationer av betydelsen av samsjuklighet vid ljudintolerans. Bolin, Nilsson och Bluhm undersökte

2011 ljudupplevelsen hos 10 fältpersoner besvärade av vindkraftbuller i Sydsverige och 20

testpersoner med inspelade buller från deras bostäder, dels i deras hemmiljö men jämte

testpersonerna även i testlab. dBA och dBC filtrerat ljud användes, vitt brus och ljudstyrka och 6

psykoakustiska variabler. Sämst korrelation förelåg med psykoakustiska variabler utom s k sharpness,

bäst med dBA-nivå R2=0,95 hos båda testgrupper. Intressant nog uppfattade fältpersonerna samma

dBA styrka som 4 dB starkare än kontrollpersonerna gjorde, talande för ökad ljudkänslighet. Väl

överens-stämmande med förekomst i gruppen av såväl whiplashskada som tinnitus som

känslighetsökande tillstånd. Hur väl man sover i buller har även kartlagts av Dang Vu et al i ett belgiskt

amerikanskt arbete där man utsatte sovande personer för 4 vanliga bullertyper i ljudnivå successivt

stegrad till 60 decibel. Man studerade EEG under sömn och fann en klar skillnad mellan de oväckta

och de lättväckta. Detta gäller frekvens av skyddande så kallade sömnspindlar i den centrala

thalamuskärnan, vågor med frekvens 11-16 Herz, som fanns i klart högre förekomst hos de med god

sömn. Detta kan vara en av olika skyddsfaktorer som avgör hur mycket vi störs i sömn av nattligt

buller. Dessa EEG-remsor skulle även kunna ha studerats i den sk WITNES -studien från 2020, som

visar att amplitudmodulerat vindkraftbuller fördröjer inträde av REM-sömn med i snitt 16 minuter, (K

Persson Waye et al) men sömnspindeldata är ej bearbetade i studien. Vi har ingen klar uppfattning

hur länge vi kan tåla exponering för nattligt vindkraftbuller mot sovrum i trävillor. Det kan ta kortare

tid till symtom för dem med lägre hämmande förmåga i nervsystemet, antingen genetiskt, ålders-

eller samsjuklighetsbetingat. Det har hävdats av olika forskare ( van den Berg, Crichton, Chapman ) att

kognitiva betingningsmekanismer och s k  nocebo-effekter dvs suggestions-mekanismer och särskilt

hos personer med affektiv läggning som mest mottagliga, skulle ligga bakom det att det finns en

överlappning mellan personer med idiopatisk kemisk  överkänslighet, s k elallergi, doftöverkänslighet

och vad man kallar infraljud-överkänslighet, samt att dessa fenomen är underkastade

påverkansmekanismer (NIMBY)  och ej vara vindkraftrelaterat. Detta då man fann fler klagomål från

bosatta runt vindparker efter det motståndsgruppermot vindkraft  bildats än före dessas

tillkomst(Chapman 2013). I en finländsk exponeringsstudie( P Maijala et al JASA  April 2021) fann man

att i en jämförelse av besvärade och icke besvärade personer boende runt vindkraftpark utsatta för

inspelat vindkraft buller respektive vitt brus i laboratorium grupperna ej   skilde sig   åt och hade  lika

svårt skilja vitt brus från vindkraftljud . Dock var exponeringstider bara 10 minuter! Enligt Thomas

Lagös egna fallstudier för kort för att framkalla signifikanta skillnader. För  LF-ljud vid  25-40 Hz i styrka

70-80 dBSPL tar det i bullrig icke vindkraftindustri för kvinnor minst en halvtimme att utveckla

symtom som illamående, huvudvärk, yrsel t.ex. För män till liknande besvär dröjer ett par timmar.( T

Lagö, USA-professur i akustik medlem i bl.a. IEC bullerstandardiseringskommission, personligt

meddelande i mail)Man glömmer också att personers genetiska underlag och samsjukligheter  gör

det perifera och centrala nervsystemet mer lättretligt En NIMBY- förklaring tar inte bort faktum att

personer som här, som före vindkraftverkens start länge  varit utan migrän och tinnitus, återfått

mångårigt frånvarande besvär, samvarierande med vindstyrka och riktningar  vid start av dessa. För



dem helt överraskande! De har det gemensamt att de reagerar lättare på olika sorters impulser, som

friska   människor   inte   störs   av, ljud,  lukter,   beröring, värme, kyla, smärta, även utan att ha

indoktrinerats! Ej heller kan man bortse från Pereira-gruppens observationer att mångårig exponering

för industriellt infraljud påvisats ge upphov till generell förtjockning av bindväv runt blodkärl och

hjärtsäck,och förstörda hörselceller och lungalveolceller. påvisbara med elektronmikroskopi. Eller att

barn får näsblod, sömnproblem och blir aggressiva efter vindpark-start och förbättras när de vistas

långt bort från verken. Mångårig exponering för kolgruve- och textilfabriksbuller hos ett par i

60-årsåldern, följda med instrument för infra-ljuds- och lågfrekvenser med FFTinspelningar, samt

digital registrering av puls, systoliskt, diastoliskt blodtryck och andningsfrekvens, kom helt

överraskande till nytta under en bilresa t o r hemmet och ett samhälle ett par mil bort. Under

kisspaus på vägen på ett hotell-WC fick båda makarna våldsam hjärtklappning och subjektiv andnöd

på en offentlig toalett. Medhavd akustisk mätapparatur för inspelning av IFN och LFNfrekvenser

visade att detta kom som svar på samtidig infraljudsexponering av för samtliga obekant vindpark på

100 verk 3300-7200 m bort, dold av skog. En 2014 uppdaterad version med inklusions- och

exklusions-kriterier för symtombilder strikt relaterade till exponering för vindkraftbuller publicerades

2016 av Robert Mc Murtry och Carmen Krogh. I den listas alla ovannämnda predisponerande

sjukdoms-tillstånd!   I en brittisk studie av 8000 individer, följda från 1985 från 50års ålder publicerad

2021, har påvisats att risken för demens ökat med 30 % hos dem med högst 6 timmars sömn.  Boende

borde föra dagbok under längre tid under blåsiga månader , vad gäller vindriktning, vindstyrka,

temperatur, nederbörd och om upplevd störnings-grad  dagtid och nattetid, från 0 störning, till

outhärdligt i t ex 5 gradig skala enligt ICBEN Rohrmann 1998 sammankopplad med meteorologiska

observationer för att anmäla detta till kommunens miljöhandläggare och hälsovård.

Fig 5.Skattning av bullerstörning enligt Rohrmann.

Fig.6. XYZ-diagram(B Persson 2011) över vindstyrka, vindriktning och störningsupplevelsen i Hishult, S om Knäred under
mars-maj 2011, då verk 1-19   Vestas V90 2 MW var igång, Oxhult 12 st  väster, Kåphult 7st öster om bostaden.



Störningsgrad högst, 4-5  vid vindriktning V, SV, några   gånger   vid   O,  minst  vid  N,  O  och  S  riktning,  en  gång  grad 4-5
vid NV riktning på grund av bullerinterferens mellan 2 verk 400 m från varandra. Lägst störning från norr och söder där verk
saknas. En person bullerkänslig vid 1760 Herz (piano 20220501) efter whiplash 1995. Fr o m 2019 har hon   tinnitus! Under
2011 Systolisk och diastolisk blodtryckstegring 120/80-160/90 utomhus vid lamning  efter 2 -4 timmar när det blåser.
Blodtryck normalt utan medicin 120/80 vid vindstilla. I sovrum NB  mot V uppmäts 25.5.2011 kl 1530.(,vind V 12-14m/s)
Vägd  dBA =31,3 dBA. Vägd dBC= 51,5 dBC, klart mer än 15 dB differens. Dvs långt över FOHM värdet vid 80 Hz inomhus = 40
dBLeq! Svårt sova när det blåser SV upp till 4 ggr/månad.En natt med NV vind lät det som tvättmaskinen skumpade runt i
källaren, men den var inte i gång! Egenresonans i rummet!! Ångpanneföreningens mätning 2010 utomhus med Nord 2000,
sommarvariabler= 39,2 dBA, (12 2MWverk i V i gång.) i maj 2011( 12 verk i V, 9 verk i O))Akustikingenjör från
yrkesmedicinska kliniken SUS enlgt SNV2002 och WindPro41-45 dBA,55-69 dBC,inomhus 28-31dBA, 45-51 dBC,differens
16-18 dBC!!Alla verk hade  i förväg fått klartecken för driftstart!

OM det ej noteras, vet vi inte vad vi i längden utsätter glesbygdsbefolkningen för med allt
kraftigare verk och större vindparker, med SNV nu modifierade riktlinjer allt närmre bostäder.
Stresshantering   med   eliminering   av   utlösande   konflikter, fysisk träning, tillvänjning med
KBT behandling, medicinering mm, kan påverka ljudintolerans, vid migrän också aminreducerad
kost. Men det kan inte vara en utväg för samhället att få glesbygdsbor att acceptera det dem
(med löfte om ersättning i form av arrende eller kommunbidrag) påtvingade allt kraftigare
nattliga vindkraft-bullret in i sovrummen, svårighet vistas utomhus och stressen i form av
värdeförlusten!! Och få dem att stanna kvar på landsbygden! Den  vårdkostnad  och minskande
svenska självförsörjningsgrad denna ökande bullerexponering kan komma att vålla, beaktas  än
så länge inte! De drabbade representerar hittills en väljarminoritet! Tersbandsmätning i trävillor
omkring vindkraftverk, i frånvaro av  de  boende, med beaktande av FOHM regler för
inomhus-buller bör  vara  regel  vid klagomål om inomhusbuller  efter drift-start. Konsultfirmor
som nu mäter buller, får fram mätvärden som ej speglar omkringboendes verkliga
bullerexponering. Se tabell och fig.3 ovan! Det är sedan länge känt att såväl flyg-, som enligt en
färsk utredning av 2680 skolbarn 7-12 år i Barcelona även vägbuller negativt påverkar deras
cognitiva utveckling. Att växa upp i lantbrukarfamilj  omgiven av vindparkbuller kan påverkar
individen redan i känsliga barnaår, se praktikfall med 3åringen o ovan!

Effekter på djur och natur:

Välbekanta sedan länge är risker för fladdermöss och termikflygande rovfåglar att dödas av

vindkraft-rotorblad   eller av tryckvariationer runt dessa.  Landsbygdsbor med mångårig naturkunskap

obser-verar t. ex. som en hemmansägare i Pajala, att älgar flyr från vinterutfordringsplatser med hö

och ej återkommer efter det vindparken norr om Pajala startats. Ej heller har han noterat återkomst

av simfåglar i området. Sedan vindparken Storrotlidens i Västerbotten 40 verk Vestas 2 MW, 2,5 km

NV om en 80årig markägare, startades 2010, har denne ej längre fått fisk i vattendrag som rinner ner

från flatfjället där verken står. 5 år efter starten har han själv drabbats av tinnitus som ytterligare

förvärrats när Fäbodbergets 34 st  4 MW verk 1000 m öster om bostaden kommit i drift! Älgar som

före verkens start 2010 ofta synts på åker-mark NV om hans hus , ses nu där först efter 1 veckas

vindstilla. Observationer om hästar och höns i Ljungbyholm bör följas upp och ses som

varnings-signaler.Redan 1990 visade Taggart et al att om hönsägg utsattes för 1 5 och10 Hz uteblev

ruvning helt vid 5 Hz (kläckningsfrekvens hos oexp kontroller 84%,vid 1 Hz 52 ,5 Hz  0% och 10 Hz

12%!!)0ch fostren var döda. Det är känt att vibrationer från vindkraft kan fortledas flera mil via

marken. I detta fall ligger hönshuset bara 700 m från ett 4,5 MW verk.Med en grustäkt emellan.

Dessutom är blade-pass-frekvensen 1,3 Hz och en kraftig boom uppkommer och fortleds luftledes

lateralt när rotor-bladet passerar tornbasen. Infraljudmätningar i hus intill vindpark om 37st  3 MW i

Waterloo, Australien utfördes av Hansen et al redovisade 2015 De högsta infraljudamplituderna,

55-60dBSPL registreras som motsvarande 1:a-6:e övertonerna till 1,3 Hz såväl utom- som inomhus   i

hus 1 3,5 km och hus 2 2,5 km på var sida om mitten av en lång rad av 37 verk a 3MW!!  JMF icke

uppmätt nivå i Ljungbyholm 700 m från 4,5 MW verk!



De  Värsta bullren upplevs i Ljungbyholmshuset vid NNV eller SSO vindriktningar.dvs rotorplanet

riktat mot huset!  En   polsk    forskningsrapport   2013   har   visat  att  gäss  tillväxt  hämmas,  honors

mest, och de får högre blod-cortisol ju närmare de placeras vind-kraftverk med 99-103 dBA

expone-ring. Med minskande påverkan från 50 - 500 m bort! Brittisk studie visar att grävlingar i gryt 1

km från vindpark får 2,6 ggr högre cortisol i blod och hår jämfört med de som bor i   gryt   10 km bort.

Danske minkfarmaren Kaj bank Olesen rapporterar i juni till  AOH i Hörning i en online-artikel 23.juni

2014 att sedan 4 Vestasverk 145 m höga a 3 MW startade i september 2013 femdubblades minkars

missfall från 6% normalt till 30%, 1600 st  och ett flertal dödfödda hade missbildade extremiteter.

Efter begärt temporärt driftstopp normaliserades missfalls-frekvensen. I maj2014 när vinden låg på

från sydväst gick honor till attack   mot sina ungar så att 40/60   friska   nyfödda   fick   avlivas.

Gräs-ätande markbundna däggdjur som rådjur och harar undviker enligt spårstämpelstudier vintertid

(lopucki 2016) i Polen till ytan och antalet verk stora vindparker, möjligen då ljud från rovdjur kan

maskeras av vindkraftbuller. Dessutom är det enligt Klich et al  2017  klart  att faecescortisol ,även hos

rådjur en stressindikator, är signifikant stigande ju närmre vindparken rådjur vistas .För dessa djur är

vindparker således en habitatbegränsning. Tyvärr ger dessa arbeten ingen uppgift om

mega-wattstyrkor hos verken. En uttömmande rapport på 49 sidor täckande biologiska effekter av

vind-kraftbuller på människor, vilda och tama däggdjur och fåglar över hela världen från 2015- 2019

gjordes av William G Acker, se denna länk: https://docs.wind-watch.org/Acker.pdf. Innefattande

aborter och missbildningar hos våra tamdjur av betydelse för självhushållningen världen över.

Så t ex hos  höns, får, getter, hästar, kor.

Om fastighetsvärdens påverkan av vindkraftnärhet.

Enligt en av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson på KTH 2021 gjord kartläggning av

försäljningspris för 100000 bostäder 2008 - 2013, är fastighetsvärden 20% lägre inom 2 km från

planerad vindpark och om fler än 10 verk i parken, 30% lägre. En successiv ytterligare

värde-minskning synes ha skett under tiden 2013-2018  Boende i Smedjebacken t.ex.  har   nyligen av

detta skäl, här 50% halvering av marknadsvärdet, ej beviljats lån för tillbyggen på grund av minskad

banksäkerhet. Hur går det med Sveriges självhushållning, som köttkor, spannmål när lantbrukare

fördrivs från bostäder de ej längre kan sova i? Barnen vill ej överta, eventuell köpare behöver bygga

om boningshuset  etc. Hur kommer djuren att må? Folk   flyttar,   om de ens har råd med ny bostad.

Ett omätbart psykiskt trauma. En epidemiologisk undersökning i USA  ( Erik Zou 2017), visar en klar

korrelation mellan närhet till vind-kraft i vindriktningen och självmordsfrekvens inom 2,5 km från

verken.

I Näsbyholm i Skurup har efter de 4 verkens 800-1000 m väster om samhället Lindsmölla

igångsättning 2010  3 husägare sålt sina hus på grund av bullerstörning. Privatpersoner,

fastighetsmäklare eller bolag som köper upp dem kan sedan höja priserna för dessas uthyrning

sommartid när det inte blåser, å andra sidan är husen tomma under blåsmånader vår- och senhöst.

Vad händer då med naturvården, då   observanta lantbrukare med naturkunskap inte längre bor kvar?

https://docs.wind-watch.org/Acker.pdf


Vi ser nu ett medvetet politiskt åsidosättande av äganderätt i områden som utretts som lämpliga för

satsning på vindparker. Motiverat av ambitionen att motverka pågående temperatur-förhöjning med

en massiv närmast ensidig satsning på vindkraft med dess oregelbundna elleverans . Någon

skadeståndslag vid liden egendomsskada eller uppkommet sjukdomstillstånd likt den i Danmark finns

inte i Sverige. I Danmark utgår skadestånd relaterat till bostad på mindre än 6 tornhöjders avstånd

från vindpark. Rättstillämpning bör grundas på bevis-börda från den sökandes sida att verksamheten

ej är skadeframkallande, ej som nu är fallet att den drabbade skall bevisa verksamhetens

skade-vållande. Kommunen skall i detaljer vara   informerad av sökanden om verksamhetens   möjliga

risker och ha det som grund före beslut efter det att kommunmedlemmar informerats och deras

synpunkter i samråd inhämtats. Om värdepåverkan eller sjukdom hos boende inträffar med påvisbart

samband med vindparkstart, är rent rättsligt den sökande skadestånds-skyldig.  Hur   vet   vi   att med

expansion av vindkraft bullerkänslighet ej ökar? Som observerats i Umeåstudien samvarierar olika

typer   av   psykiatrisk   sjukdom   och   annan sjukdomsbelastning  med  ljudintolerans. Jämfört  med

den nu aktuella svenska prevalensundersökningen visar andra utredningar förekomst av

ljudöverkänslighet upp till 23% i olika befolkningar. Väsentligt högre än den acceptansgräns på  10%

mycket störda av vindkraft som nu  tillämpas. Att inte kunna råda över sin bullermiljö med

sömnstörning på grund av ett oregelbundet nattligt buller är en klar stressfaktor, redan erkänd men

mer påtaglig än för andra buller. Som borde tillämpas på vindkraftbuller också. Miljödomstolar som

gett tillstånd till driftstart   kan   ju   inte   utdöma   skadestånd   till    de som drabbats av de tillstånd

dessa myndigheter själva gett samtycke till!!

Om vindkraft, svårighet  på grund av sömnbrist bo kvar på landsbygd för att bedriva lantbruk och

påverkan på Sveriges självförsörjningsgrad

Fig. 7 och 8: Av 75000 nybyggda enfamiljshus 1998-2020 byggdes i genomsnitt 67% i trä. Med 1/10 av

väggstyvhet i förhållande till tegel- och betongväggar

Fig 9 SCB2015. Av 10 miljoner svenskar bor 300000 i glesbygd med största tätort med mindre än 200

invånare,

Det vill säga de områden som är intressanta för vindkraftindustrin. Och samtidigt där vårt lantbruk i

huvudsak är beläget. I lantbruk sysselsätts nu c:a 150000 män och kvinnor hel- eller deltid med en

trend till minskning från topp vid 2005.Hur skall det gå till för dessa att t.ex. sköta 100 mjölkkor

digitalt om de ej får sova på grund av amplitudmodulerat buller  i sovrum 4x4 med egenresonans vid



85 Herz??På grund av etablering av allt fler och starkare och allt längre bort bullrande vindparker? De

som skall stå för vår självhushållning vid isolering?

Tablå B. Företagens driftsinriktning i Lantbruksregistret, år 2016 och 2020

Slutsats:
Vilka viljor drabbar landsbygdsbors ekonomi och hälsa och landsbygdens natur?   Jo:
Vindbolagens egennytta, utländskt ägande av vindkraft, myndigheters politiska direktiv  som
regeringens regleringsbrev till länsstyrelser, successiva lättnader i bullerregler, direktiv om vilka indata
som nu rekommenderas  vid bullerkartläggning för att utöka landområden lämpade för vindkraft.
Tillämpas SNV2002 regler kan inte vindkraftområden utökas i den omfattning som nu sker, men
skärptare regler kan skydda människohälsan och biologisk mångfald. Eller är det nu så att om karta
och terräng ej stämmer överens, gäller kartan??I stället för att vara bundna att när det blåser för lite
ändå leverera 45% av vår balanskraft(vattenkraft) till kontinenten med åtföljande effektbrist i
Sydsverige. Bör stamnätet utbyggas. Restriktiv avcertifiering av vattenkraftverk i Syd-  och
Mellansverige. Ökad satsning på småmodulär 10 MW kärnkraft med borttagande av laghinder
omöjliggörande deras lönsamhet.Med betongåtgång/TWh 1000 ton i stället för 9000 ton per TWh
vindkraft! Återgång till bullerregler SNV2002 land. Mer Solkraft på tak, hänsyn tagen till brand- och
elsäkerhet. Återplantera 2 träd / 1 fällt träd. Gröna planteringar på höghusytterväggar.
Värmekraftverk via vattenreservoarer. Regeringen, länsstyrelser, domstolar, Energi-myndigheten,
Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen m fl bör beakta att allt kraftigare vindkraftverk innebär
ökande omgivnings-exponering nattetid för lågfrekvent men även infrabuller, skuggor, solflimmer,
lantern LED-ljus nattetid etc för alla levande varelser. Alla skall spara el!! Försiktighetsprincip! Bättre i
stället för sämre möjligheter till insyn om ansökansprocess och tillståndsgivning.Verksamhetsutövaren
skall deklarera att vindparken ej medför hälsopå-verkan och om sådan med läkarundersökning kan
dokumenteras, är vederbörande skadeståndskyldig. Den  bullerdrabbade är för  närvarande i ett klart
rättsligt underläge.
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