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Om ansvar i vindkraftsfrågan

Bästa partiordförande och näringsminister Maud Olofsson !

I enlighet med Era egna, Ert partis och Er miljöminister An-
dreas Carlgrens direktiv pågår just nu en skenande etablering 
av vindkraft runt om i Sverige. I takt med denna utbyggnad 
växer också motståndet. Så även i det lilla landskapet Dals-

land, knappt en procent av Sveriges yta.  De verk som diskuteras i en reviderad ny plan 2011  är mellan 
150 – 200 meter höga och Dalslandskommunernas kommunalförbund lämnar plats för ytterligare 200 
verk. Landskapet har redan berett plats för 69 verk och därigenom väl överskridit sitt nationella åtagan-
de. Märk också att tidigare energirådgivare till regeringen Persson, Stefan Edman, anser 150 verk vara 
rimligt för hela Västra Götaland. Den största delen av vindkraften finns i södra Dalsland men flyttar nu 
upp på skogshöjderna där de blir ett markant och störande element i hela landskapet.

2009 är Sverige det land i Europa som har störst andel förnybar el (62,1%) i sin elproduktion (48,8% 
vattenkraft, 11,4% värmekraft och 1,9% vindkraft) och vi har ingen klimatförstörande elproduktion 
eftersom resterande 37,9% är el från våra kärnkraftverk.  (Se bifogade PDF sid 4). Varför skall vi då 
förstöra vårt land med vindkraft. Det vore bättre om man subventionerade energisnåla vitvaror och 
lampor. Det skulle på riksnivå spara mängder av energi.
Visst vore det bättre att vi här uppe i Sverige försökte att hjälpa till med klimathotet genom att reducera 
våra CO2-utsläpp i större utsträckning. I de delar av Europa där man saknar vattenkraft och kärnkraft, 
där kan man bygga ut vindkraften och kanske få den accepterad. Där har man ju en klimatförstörande 
energiproduktion med hjälp av kol- och oljekraftverk, men inte här i Sverige. 
Vi anser inte att man skall förstöra vår landsbygd för att exportera el som vi inte behöver. Nu pågår en 
veritabel huggsexa från projekteringsföretag och markägare som vill få sin del av bidragen.

I Åmåls kommun har Centerpartiet haft majoritet i 12 år under kommunalrådet Kurt Svensson. I sam-
band med föreslagna etableringar i Edsleskog och Ånimskog under 2010 :s planförslag för Dalsland, 
opponerade sig de boende, dels mot den rådande canterpartisktiska åsikten att etablera vindkraft i 
dessa naturkänskliga områden, och även mot samma partis politikers arrogans gentemot medborgarna 
i kommunen. Detta resulterade i att Centerpartiet i Åmåls kommun rasade från 40 till 20 procent och 
kommunen fick ett socialdemokratiskt styre. 

Nu kommer rapporter från människor runtom i Dalsland som hamnat i vindkraftetableringars skugga. 
Det är här inte fråga om gnälliga motståndare till vindkraft utan om faktiska omständigheter. Många 
har fått sina liv raserade. En familj berättar en att de blir tvungna att ljudisolera sitt hem. Det är omöj-
ligt att sova och det går inte att vistas utomhus. Verket står 1.1 km från familjens bostad. I nuvarande 
planförslag planeras för ett avstånd på 750 meter till bostäder.  Ett ungt par som byggt sitt första hem 
får stå ut med långa skuggor som sveper in i bostaden. Om natten blinkar starka röda eller vita lampor 
ända in i sovrummen. Berättelserna är många !
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