Att tänka på inför beslut om vindkraft
Detta dokument kompletteras av ”Riktlinjer för ställningstagande till vindkraftsetablering i Norrbotten”.
Naturskyddsföreningen har svarat på remisser om vindkraft på riksnivå och i Norrbottens län. Där
beskrivs också hur föreningen ställer sig positiv till vindkraft.
Små, stora och jättestora vindkraftsprojekt har presenterats. Dessa debatteras och utvärderas nu av många
aktörer och organ inom samhället. Vi kan vänta oss ytterligare vindkraftsprojekt under de närmaste åren.
Entreprenörer eller motståndare har kontaktat Naturskyddsföreningen lokalt och kommer säkerligen att
göra det igen för att få stöd för sin opinionsbildning. Vi måste stå för en konsekvent linje och argumentera
på ett övertygande sätt, annars kan vi få fiender bland såväl entreprenörer och förespråkare som
motståndare. Största risken är nog att få opinionen mot sig i samband med lokala aktioner mot vindkraft.

- Vi ska inte automatiskt stödja alla vindkraftsprojekt, utan tar ställning utgående från varje
projekts påverkan på miljön.
- Det är viktigt att tänka på varför Naturskyddsföreningen är positiv till vindkraft. Meningen är
att ersätta smutsig el med ren el, att ersätta kärnkraft och kolkraft. All energiproduktion belastar
miljön. Därför får inte vindkraften bara leda till ökad elproduktion, utan vi ska samtidigt bilda
opinion för avveckling av kärnkraft och kolkraft. Den bästa energin är den sparade energin,
”negawatten”.
- Hänsyn ska tas till boende och rekreation. Det betyder att Naturskyddsföreningen inte kan
stödja projekt, som tvingar människor att leva med buller pga vindkraft. Man kan jämföra
acceptabel bullernivå med skogens sus, havets brus och avlägset trafikbrus. Däremot är det inte
rimligt att kräva att vindkraftverken ska vara utom synhåll.
- Hänsyn ska tas till naturmiljö. Det betyder att Naturskyddsföreningen inte kan stödja projekt,
som orsakar ingrepp i nationalparker, naturreservat eller annan miljö, som är skyddad eller
mycket skyddsvärd. Om projekten leder till vägbyggen i väglöst land, skadar den ökade
tillgängligheten miljön. Om projektet orsakar allvarliga skador för faunan, måste vi också hindra
utbyggnad. Detta gäller främst marina reservat, fågel- och sälskyddsområden, viktiga fågelsträck,
fågelrastplatser och områden för födosök samt viktiga lek- och yngelplatser för fisk.
- Vindkraftverkens konstruktion ska förhindra oljeutsläpp med kärl som samlar upp olja vid
eventuellt haveri av vindkraftverk.
- Jättestora vindkraftsprojekt med tusentals vindsnurror i megawattsklassen ställer till problem.
Norrbottens skärgård skulle ändra karaktär och rekreationsvärdet skulle minska, om alla grunda
områden skulle fyllas med vindsnurror. På samma sätt skulle fjällvärlden och andra
landskapstyper påverkas om man bygger gigantiska vindkraftsparker. Vi frågar oss varför man
söker tillstånd för så stora projekt. Vill man skapa motstånd och därigenom lägga en död hand
över vindkraften? Eller är det bara ytterligare ett uttryck för storskaligt tänkande?
- Om ni säger nej till en etableringsplats, ge gärna förslag på en alternativ plats; t.ex. redan hårt
exploaterade industriområden.
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