
REMISSVAR från Svartnäsbygdens Vildmarksförening

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FÖR DALARNA

”Världens utsläpp av växthusgaser riskerar att ge så stora klimatförändringar att hela 
värlsssamfundet sätts på hårda prövningar. Vår uppgift i Dalarna är att genomföra åtgärder 
som bidrar till att klara Sveriges utsläppsmål och till energiomställningen.”

Ovanstående citat från Miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, anser vi, skjuter över målet rätt 
avsevärt. Sverige är bäst i Norden när det gäller CO2-utsläpp och på 3:e plats i Europa.
Sveriges CO2-utsläpp svarar för 1,7 PROMILLE av det globala utsläppet. Varför ska då 
Sverige och Dalarna överbetona detta så hysteriskt? Vi borde bromsa upp och se problemet ur 
ett mer sansat perspektiv!
 

1. Mål för Dalarna på kort och lång sikt. (sid. 17-19)
Rikets mål ser ut på följande sätt: I juni 2006 antogs den 1:a vindkrafts-propositionen. I 
mars 2009 föreslog regeringen till riksdagen en planerings-ram på 30 TWh till 2020, 
varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.

130 kommuner i Sverige har nu etableringsplaner på vindkraft om totalt 85 TWh, vilket är 
4 gånger mer än planeringsramen på 20 TWh. (Boverket)

Mot den bakgrunden finns det all anledning att ifrågasätta de högt ställda målen för 
Dalarna.
Enligt föreliggande remissversion fanns i Dalarna år 2010 79 vkv, som tillsammans 
producerade ca 400 GWh (0,4 TWh) per år.
Uppskattningen av potentialen i Dalarna är en produktion på mellan 3000
och 6000 GWh(3 och 6 TWh), när man tagit hänsyn till biologisk mångfald och andra 
faktorer. 

Detta skulle innebära MER ÄN en TIODUBBLING av nuvarande produktion. Vi vill 
starkt ifrågasätta detta mål för Dalarna. Detta skulle innebära att Dalarna ensamt kommer 
att ta ¼-del av hela rikets produktion.
Alltså en helt orimlig och vansinnig satsning. Hela landskapets karaktär skulle förändras 
och förstöras för årtionden framåt , när det byggs sönder med vindkraft, som i högsta grad 
klassas som miljöfarlig verksamhet.

Vad skulle hända med den turistindustri, som idag är en mycket viktig del av länets 
näringsliv? Den skulle naturligtvis försvinna i takt med vindkraftutbyggnaden och 
arbetstillfällen skulle försvinna i katastrofal takt.
Detta skulle vara en oerhörd felsatsning i dessa dagar när Dalarna finns med
i New York Times som ett av de 45 främsta turistmålen I VÄRLDEN!

Det finns även idag ett stort behov av naturupplevelser och tystnad, vilket också utgör 
grunden för en ny typ av turism, och där har Dalarna en växande potential! (speciellt i det 
område , som vår förening företräder, nämligen Svartnäsområdet i Falu Kommun!)

De lokala arbetstillfällen, som vindkraften sägs skapa, är högst över-reklamerade. Vi har 
nu ett högst aktuellt exempel i den vindkraftutbyggnad, som startat i Jädraås. NCC har fått 



uppdraget att bygga de nya vägarna och fundamenten till vindkraftverken. NCC har valt 
att ge jobben att bygga betongfundamenten till estländsk arbetskraft. Vindkraftverken ska 
monteras av danska vindkraftrallare i vanlig ordning. Dessa kommer att bo i tillfälliga 
baracker under tio månader för att sedan dra vidare. Alltså inte ett enda lokalt arbete där, 
inte ens ett enda svenskt arbete. Det finns all anledning att granska de vinstdrivande 
storföretagen, när de lovar arbetstillfällen! Vi anser att politiker och myndigheter har blivit 
förda bakom ljuset , när arbetstillfällen utlovas av vindkraftprojektörerna.

2. De föreslagna åtgärdsområdena. ( sid. 21-31)
Beträffande energiutvinning anser vi att vindkraftutbyggnadens del ska kraftigt reduceras 
till förmån för andra mer klimatsmarta lösningar av flera orsaker:
a) Vindkraften sänker INTE CO2-utsläppen! Detta är en grov miss-uppfattning. Under 

uppförandet av ETT 2MW- vkv ökas utsläppen med 1. 500 TON!
b) Vindkraft är en dålig, opålitlig energikälla, som ger mycket lite energi i förhållande till 

den miljöförstöring den ger upphov till.
c) Den producerar endast när det blåser lagom mycket. Det får ej blåsa för lite eller för 

mycket.
d) Vindkraften kräver backup, när det inte blåser. Det betyder vattenkraft eller 

kolkraft(import).
e) Vindkraften kan ALDRIG ersätta kärnkraften(CO2-fri), som idag ger ung. hälften av 

dagens energiproduktion här i landet. Vattenkraften (CO2-fri) står för ca hälften också.
f) Vindkraften utgör en mycket marginell del. Om man så skulle bygga sönder hela 

Dalarna och Sverige, skulle den inte kunna ersätta någon
      av de befintliga energikällorna vattenkraft eller kärnkraft.
g) De tunga energikrävande industrierna i Dalarna (stål- och pappers-industrin) skulle 

aldrig klara sig med vindkraft som energikälla. Detta
     skulle innebära en total katastrof för länet.

VATTENKRAFT, BIOENERGI, SOLENERGI, FJÄRRVÄRME, SPILLVÄRME, 
AVFALL och VÄRMEPUMPAR anser vi vara de energislag, som har stor 
utvecklingspotential och en säker framtid som HÅLLBARA ENERGIKÄLLOR!

Alltså: Dra ner på eller hellre stoppa den dyra,opålitliga vindkraftenergin till förmån för 
de övriga energikällor, som nämns här ovan!

Varför sker denna ensidiga, okritiska satsning på vindkraft här i Dalarna?
Varför driver landshövdingen Maria Norrfalk frågan så hårt?
Varför förekommer ingen kritisk granskning av vindkraften?
Varför ska miljardbelopp satsas på en ny nätutbyggnad för vindkraftens skull?

Detta är några av de frågor, som Miljöenheten borde ställa och som man borde söka 
svaren på.

I takt med att medvetenheten om vindkraftens negativa verkningar blir allt tydligare hos 
människor, ökar motståndet, och tillstånds- och överklagansprocesserna drar ut på tiden,
vilket gör att vindkraften fördyras ytterligare.
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Svar till REGERINGEN och färdplan till 2050
Från Svartnäsbygdens Vildmarksförening, som vill förhindra en storskalig 
vindkraftutbyggnad

4) Vilka hinder finns för att genomföra åtgärder beträffande enegiutvinning?

Sveriges CO2-utsläpp utgör 1,7 PROMILLE av de globala utsläppen. Varför ska Sverige 
tok-satsa på att försöka vara ännu bättre än vad vi är? Till vilken nytta? Kommer denna 
överdrivna fixering av koldioxidutsläpp här i vårt land över huvud taget att märkas i ett 
globalt perspektiv?

Vi kan bygga sönder hela Sverige med vindkraft, och det kommer inte att göra någon 
skillnad! Satsa i stället på en effektivisering av befintlig vattenkraft och på den nya sortens 
kärnreaktorer. Vår energiproduktion är idag i stort sett redan CO2-fri!

Det största hindret för VINDKRAFT, är den ökade medvetenheten hos människor, som 
ser de miljöfarliga aspekterna. Motståndet ökar i takt med utbyggnaden. Allt fler drabbas 
av hotet om sjukdomar p.g. av det lågfrekventa bullret det s.k. Wind Turbine Syndrome.
Människor får sina fastighetsvärden kraftigt sänkta, för hus nära vindkraftområden är 
mycket svårsålda. Naturen och landskapet blir helt förstört, och allt friluftsliv omöjliggörs.

Om vindkraften ska byggas ut enligt regeringens plan krävs ett omedelbart lagförslag, som 
skyddar drabbade människor. Ett lagförslag om MINST 3 km skyddsavstånd och ett 
gränsvärde för buller på HÖGST 35 dB.

Vindkraft är en högst osäker energikälla, som ej räcker för det behov , som finns hos t.ex. 
den tunga industrin, stål-och skogsindustrin. Vad händer med Sveriges välfärd och 
sysselsättning, om dessa industrier flyttar härifrån till länder med billigare, säkrare 
energipolitik? Svensk energipolitik är idag en katastrof. Nu är det läge att påreglera 
elmarknaden igen!
 
-Beträffande vindkraften anförs även följande:

a) Vindkraft är en opålitlig,intermittent energiform.
b) Den ger mycket liten effekt i förhållande till de extremt höga kostnaderna. 
c) Den bygger på subventioner, och utan dessa skulle vindkraften aldrig kunna 

existera.
d) Vad händer den dag då subventionerna tas bort?
e) Människor i Sverige blir allt mer medvetna om ”vindkraftbluffen”och i samma 

takt ökar motståndet.
f) De arbetstillfällen, som utlovas, stämmer absolut inte med verkligheten. Här i 

Dalarna anses det behövas 2 vindkrafttekniker per 10 vkv. Det är i dagsläget 
20 arbetstillfällen. Väg detta mot t.ex alla arbetstillfällen, som turistnäringen 
förlorar.

g) Uppförandet av vkv sker med utländska ”vindkraftrallare”. Fundamenten 
byggs av t.ex estländsk arbetskraft. (Se Jädraåsprojektet)



h) Sveriges CO2-utsläpp utgör 1,7 promille av de globala utsläppen! 0,0017 %!!!
i) Uppförande av vindkraftverk ÖKAR CO2-utsläppen med 1.500 ton för varje 

2 MW-vkv!!Varför ska hela det svenska landskapet byggas sönder till ingen 
nytta?

j) Vindkraftutbyggnaden räknas som miljöfarlig verksamhet!
k) Vindkraft föröder landskap och natur, gör människor sjuka (WTS) genom det 

lågfrekventa bullret.Vindkraft sänker fastighetsvärdena för de drabbade. 
l) Protester och överklagansprocesser mot vindkraftutbyggnad fördyrar och 

försvårar.
m) Det krävs en orimligt dyr utbyggnad av elnäten. Miljardbelopp som vi 

konsumenter får betala.
n) I Storbritannien har det gått för långt! Där får människor välja mellan mat för 

dagen och uppvärmning av bostäder.  Allt fler drabbas. Vindkraftprotesterna 
ökar i parlamentet.

o) När ska svensk regering och riksdag få upp ögonen för den vansinniga 
vindkraftssatsning, som sker idag?

p) Vindkraften kan aldrig ersätta kärnkraften.
q) Danmark,som har den största vindkraftutbyggnaden i Norden, har också de 

största CO2-utsläppen! (Reglerkraft från kolkraft) .
r) Vi vill inte betala priset för en svensk export av vindkraftel till Tyskland!
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 Vi är en förening, som motverkar den storskaliga vindkraftutbyggnad, som planeras i 
området. Vi hotas av 115 vindkraftverk i och omkring vår bebyggelse. Vi är inte ensamma. 
Över hela Sverige växer protesterna. Om  vindkraftutbyggnaden fortsätter i planerad takt 
kräver vi ett lagstadgat skyddsavstånd av MINST 3 km.  Se Stor-Rotlidens 
vindkraftanläggning där bullret stör på 5-9 km! Gränsvärdet för buller får EJ överstiga 35 dB.

 

 


