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1 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 
1.1 INLEDINING 
Dackevind AB (framöver kallat Sökande) söker tillstånd för uppförande och drift av vindkraftspark. 
Sökande avser söka tillstånd för maximalt 15 st vindkraftverk, med en totalhöjd om max 250 m. 
Verksamheten klassas som tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap. 6 §.  

Vid en ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) uppföras. Som en del i en MKB 
ska samråd hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och andra som kan antas bli särskilt berörda 
av verksamheten (Miljöbalken 6 kap 4–6 §).  

I nedanstående rapport redogörs för de samråd som hållits för den planerade vindkraftparken samt 
de synpunkter och yttranden som inkommit. Rapporten är framtagen av Energi och Miljöstrategi AB 
(framöver kallas Bolaget), på uppdrag av Dackevind AB. 

1.2 FSC-SAMRÅD MED CERTIFIERADE MARKÄGARE 
Flera av markägarna inom eller nära anslutning till det område där Dackevind AB undersöker 
möjlighet att bygga vindkraft är FSC-certifierade. Det innebär bl.a. att ett tidigt samråd ska hållas 
med de som kan tänkas bli berörda. Det tidiga samrådet hålls innan avtal tecknas. 

FSC-samrådet pågick under perioden 1 oktober 2018 – 1 januari 2019. Tiden sattes utifrån den tid 
Linköpings Stift brukar ha FSC-samråd, dvs tre månader.   

FSC-certifierade fastighetsägare inom projektområdet är Olof Rosander (Kristineberg 2:4), Lars 
Rikerth (Lilla Åby 1:2) och Linköpings Stift (Gårdveda 1:3).  

FCS-samrådet har skett på följande sätt (Se Bilaga 1.1 för fullständig information): 

- Kungörelse i Vimmerby Tidning (se annons nedan)
- Information på Dackevind AB:s hemsida www.dackevind.se
- Information på Linköpings stifts hemsida https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-

stift/samrad-kring-vindkraft
- Mail till Lars Rikerth och Dackevind AB:s delägare Olof Rosander om att FSC-samrådet startat

och var information finns att läsa.

1.3 SAMRÅD MED LÄNSSSTYRELESE OCH KOMMUN 
1.3.1 Inledande myndighetssamråd (november 2018) 
Samråd med berörd kommun och länsstyrelse inleddes genom att Bolaget den 2:a oktober 2018 
sände Hultsfreds kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län förfrågan om möjlighet för samråd.  

Ett gemensamt samrådsmöte ägde rum den 19 november 2019. Mötet inleddes med en presentation 
om projektet av Bolaget, i Hultsfreds kommunhus. Sedan besöktes delar av det tänkta 
projektområdet i fält. Vid samrådet närvarade följande personer:  

• Anna Olsson (miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen)
• Gustav Montelius (miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen)
• Anders Karlsson (miljö- och hälsoskyddsinspektör Hultsfreds kommun)
• Lars Rosander (kommunalråd Hultsfreds kommun)
• Jonathan Hjorth (Energi och Miljöstrategi AB på uppdrag av Dackevind AB)
• Emma Polder (Energi och Miljöstrategi AB på uppdrag av Dackevind AB)
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Innehåll  

Mötet inleds med en kort presentation av alla deltagande. 

Emma Polder och Jonathan Hjorth redogör för projektets lokalisering, bakgrund, vindar, 
projektområdets utformning, uppställningsytor, vägar, planförhållanden i området, kända natur- och 
kulturvärden, flora och fauna och den genomförda fågelinventeringen. Vidare motiverar Emma Polder 
och Jonathan Hjorth varför man avser att använda sig av ett så kallat boxtillstånd i tillståndsansökan. 
Planen är att inventera hela projektområdet för att möjliggöra detta. Planen just nu är att Dackevind 
kommer istället föreslå att ev. värdefulla områden/hänsynsavstånd till fynd som hittas vid inventering 
exkluderas från områden som vindkraftverk får ställas i. Detta möjliggör stora förbättringar av 
parkens effektivitet vid ett presumtivt realiserande. 

Hinderbelysning och fundamentstyper diskuterades. Gustav Montelius och Anders Karlsson tar upp 
olika frågor kopplat till ljud. I MKB:n kommer Bolaget att redogöra för hälsoaspekterna i senaste 
studierna för ljud.  

Anders Karlsson och Gustav Montelius frågar om hus i närområdet. JH redogör för läget med 
markägare.  

Närliggande vindkraft och kumulativ effekt av dessa önskar Gustav Montelius att Bolaget redovisar i 
MKB:n.  

Anna Ohlsson överlämnar Rapport 2010:40 ”Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet- information 
till sökande” samt sammanställda remissvar från Länsstyrelsen i Kalmar.  

Anders Karlsson berättar att kommunen inte hinner uppdatera kommunens ÖP utifrån den snabba 
teknikutveckling som skett. 

För fullständiga minnesanteckningar se Bilaga 1.2. 

Inbjudan och underlag för samråd samt den presentation som visades vid samrådsmötet kan ses i 
Bilaga 1.2. De synpunkter som framfördes vid samrådsmötet återfinns i kapitel 2.1 samt redovisas i 
sin helhet i Bilaga 1.2.  

1.4 SAMRÅD MED MYNDIGHETER 
Bolaget har genomfört samråd med följande övriga myndigheter för vindkraft sydväst om Målilla, med 
en totalhöjd om 250 meter.  

Tabell 1 Myndigheter som samråd utförts med, utöver Länsstyrelsen i Kalmar. 

Remissinstans Försändelse av remiss Skriftligt remissvar 

Post- och Telestyrelsen 2018-09-10 2018-09-17 
Myndigheten för samhällsberedskap 2016-12-12 2017-02-01 
Luftfartsverket 2018-09-21 2018-10-02 
Trafikverket 2018-09-10 2018-10-01 
Försvarsmakten 2019-08-21 2019-09-17 
Skogsstyrelsen 2019-11-11 2020-01-09 
Vetlanda kommun 2019-05-21 

Remissförfrågningar samt remissvar finns i Bilaga 1.3. Synpunkter som framfördes under 
myndighetsområden redovisas i kapitel 2.1. I de fall remissförfrågan ställts flera gånger redovisas 
endast den senaste.  
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1.5 SAMRÅD MED FÖRETAG 
Genom skriftlig remissförfrågan hölls samråd med följande företag som kan tänkas ha synpunkter och 
vara berörda av vindkraftverken vid Mösjöberg, sydväst om Målilla, med en totalhöjd om 250 meter 
på vindkraftverken.  

Tabell 2 Företag som samråds utförts med. 

Remissinstans Försändelse av remiss Skriftligt remissvar 

TeliaSonera AB 2018-09-25 2018-09-25 
Hi3G Access AB 2018-09-25 2018-12-12 
Net4Mobility HB - Telenor 2020-06-24 2020-06-24 
Teracom 2017-02-07 2017-02-07 

Remissförfrågningar samt remissvar finns i Bilaga 1.4. Synpunkter som framfördes undersamråden 
med företagen redovisas i kapitel 2.2. 

1.6 SAMRÅD MED ALLMÄNHET, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER 
1.6.1 Samråd med allmänhet, föreningar och organisationer 2019-05-08-2019-06-17 
Samråd med allmänheten genomfördes som en öppen utställning den 22 maj 2019 mellan kl. 15.00- 
20.00. Vid denna närvarade Jonathan Hjort, Energi & Miljöstrategi AB, Emma Polder, Energi & 
Miljöstrategi AB, Ola Forsell, Dackevind AB samt Jens Fredriksson, Akustikonsulten. 

Samrådet inleddes genom att en inbjudan sändes ut till alla fastighetsägare, föreningar och 
organisationer inom 4 km från de planerade vindkraftverken. Observera att personer med skyddad 
eller okänd adress inte kunde nås via denna inbjudan. Inbjudan gick ut 2019-05-03. Annonsering om 
samrådet skedde även i Vimmerby tidning 2019-05-18 samt på den webbaserade Dagens Hultsfred 
veckan innan samrådsmötet. Annonsen var av storlek 12,2*13,3 cm och återfinns i Bilaga 1.4. 

Ett tryckt exemplar av det samrådsunderlag som tagits fram till utställningen fanns från och med 
2019-05-07 tillgängligt för läsning och nedladdning på www.dackevind.se.  Underlaget återfinns i Bilaga 
1.5. Sändningslista presenteras inte med anledning av GDPR. 

Ett tryckexemplar av underlaget gick även att beställa via e-post emma.polder@emstrategi.se eller 
telefon 076-867 02 75. 
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På utställningen kunde besökarna ta del av information kring projektet på framtagna affischer, läsa i 
samrådsunderlaget, lämna både muntliga och skriftliga synpunkter samt ställa frågor. Det fanns även 
relevant information i form av rapporter från inventeringar i området, rapporter om ljud från 
vindkraft m.m. 

Övrigt material som fanns att läsa i tryckt format på utställningarna vad följande: 

- Rydell, m.fl. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Uppdaterad syntesrapport.
Vindval. Rapport 6740. Maj 2017.

- Energi & Miljöstrategi. Vindkraftprojekt i området Mösjöberg, sydväst om Målilla, Hultsfreds
kommun. Underlag för samråd med allmänheten. 2019-05-07.

- Energi & Miljöstrategi. Skuggberäkningar. Projekt Mösjöberg, sydväst om Målilla.
- Energi & Miljöstrategi. Ljudberäknigar. Projekt Mösjöberg, sydväst om Målilla.
- Naturcentrum. Fågelinventering vid Målilla, Hultsfreds kommun 2017. Rapport 2018-06-15.

Ljudexperten Jens Fredriksson, Akustikkonsulten, svarade på frågor om ljud och demonstrerade olika 
ljudinspelningar.  

Samrådsutställningarna besöktes av både av direkt berörda men också av de som var nyfikna på 
vindkraft. Uppskattningsvis besöktes utställningen av ett par hundra besökare. De främsta 
synpunkterna och frågorna som framkom gällde ljud, hinderbelysning, påverkan på landskapsbilden, 
djurlivet och turismen.  

1.6.2 Utökat samråd med allmänhet, föreningar och organisationer 2020-01-27 
Efterföljande synpunkter gjorde klart att allmänheten förväntade sig ett samråd där en presentation 
av projektet hölls inför sittande publik, och där publiken hade möjlighet att ställa frågor. Inbjudan till 
detta samråd sändes ut till samma utskickskrets som till föregående samråd. Inbjudan, i form av ett 
vykort med hänvisning till hemsidan för mer information, sändes ut den 8:e januari 2020. Se figur 2. 

Annons för samrådet publicerades även i Vimmerbytidningen den 23 januari, 
Barometern/Oskarshamns tidningen den 20 januari och på den webbaserade tidningen Dagens 
Hultsfred under perioden 21–27 januari. Annonsen återfinns i bilaga 1.5. 

Figur 1 Foton från samrådsutställningen. 
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Samrådet hölls den 27 januari kl. 18.30 i Skeppets stora sal, Målilla. Samrådet inleddes med en 
presentation av projektet och efterföljdes av en frågestund, med moderator, som rundades av ca kl. 
20.30. Samrådet spelades in och protokollfördes. Presentationen finns som bilaga 1.6 och protokollet 
återfinns i Bilaga 1.6 Uppskattningsvis besöktes samrådet av ca 150 personer. 

Figur 2 Inbjudan i form av vykort som sändes ut till det utökade samrådet. 
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2 SAMMANSTÄLLNING AV SYNPUNKTER OCH YTTRANDEN 
2.1 SYNPUNKTER FRÅN MYNDIGHETER 
2.1.1 Inledande myndighetssamråd (november 2018) 
Under samrådet lämnar Länsstyrelsen över skriftlig information om vad internremissen på 
Länsstyrelsen gett för synpunkter och omfattning på kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Verksamheten faller under verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap. 4 a§ miljöbalken och 3§ första stycket till förordning (1998:889).  

Vidare lämnar Länsstyrelsen sina rekommendationer kring vad som bör belysas i kommande MKB, 
utöver de uppgifter som finns angivna i 6 kap. 7 § andra stycket i miljöbalken. Se Bilaga 1.2. De 
berörde främst riksintressen, flora- och fauna samt vattenkvalité.  

2.1.2 Inledande samråd med Hultsfreds kommun 
Hultsfreds kommun deltog vid samrådsmötet som hölls den 19 november Hultsfreds kommun. Inga 
ytterligare synpunkter har inkommit från kommunen, utöver dem som redovisas i kap 1.3.1.  

13 juni 2019 träffades företrädare för Dackevind och Energi & Miljöstrategi representanter från 
kommunen för att informera om projektet och räta ut faktafel som cirkulerade. Efter mötet sändes 
överenskommen information till kommunalrådet Lars Rosander för vidare diskussion inom 
kommunen. En fortsatt dialog hölls mellan konsult Emma Polder och kommunalrådet.  

Den 12 maj 2020 träffades företrädare för Dackevind och Energi & Miljöstrategi återigen 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att uppdatera om läget i projektet.  

2.1.3 Försvarsmakten (FVM) 
Remissförfrågan skickades vid flera tillfällen till Försvarsmakten, det sista den 2019-08-21. Ansökt 
totalhöjd är 250 meter. Yttrande avseende tidig förfrågan för vindkraftpark sydväst om Målilla, på 
fastigheten Gårdveda 1:3 m.fl., Hultsfreds kommun, Kalmar län erhölls 2019-09-17 (med betäckningen 
2018–17002:3). Enligt denna remiss har Försvarsmakten inget att erinra på uppförandet av 15 st 
vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Yttrandet gäller dock bara det specifika 
etableringsområdet. Skulle de yttre gränserna flyttas i någon riktning mer än 30 meter alternativt om 
totalhöjden på vindkraftverken ändras, måste Försvarsmakten få in en ny remiss.  

2.1.4 Luftfartsverket (LFV) 
För att utreda vindkraftparken vid Mösjöberg påverkan på flygets intressen samt klargöra vilken/ vilka 
flygplatser som påverkas så beställdes flyghinderanalys 2018-09-21 för de 15 verken med en totalhöjd 
om 250 meter. Flyghinderanalys inkom från Luftfartsverket 2018-10-02. Som sakägare av CNS-
utrustning har LFV inget att invända mot etableringen.  

2.1.5 Post- och Telestyrelsen (PST) 
Post- och Telestyrelsen är den myndighet som bevakar elektronisk kommunikation och post i 
Sverige. För att säkerställa att etableringen inte medför negativ påverkan på radio, tv eller telefoni 
skickades remissförfrågan 2018-09-10 för vindkraftverk vid Mösjöberg. I PST yttrande från 2018-09-
17 angavs att fyra radiolänkinnehavare har tillstånd över hela Sverige. Dessa är Myndigheten för 
samhällsberedskap, TeliaSonera AB, Hi3G Access AB och Net4Mobility HB. Var dessa har sina 
radiolänkar har PST ingen information om. Dessa fyra radiolänksinnehavare har sänts remissförfrågan 
(se remissvar under kapitel 2.2).  

Gällande identifierade övriga operatörer har Svenska UMTS NÄT AB, TeliaSonera Sverige AB 
Broadband, sänts remissförfrågan (se remissvar under kapitel 2.2). 
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2.1.6 Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) 
Myndigheten för samhällsberedskap innehar radiokommunikationssystemet Rakel och har 
frekvenstillstånd för användning av radiolänk över hela landet. Samråd bör därmed hållas med MSB 
för alla vindkraftsetableringar. Remissförfrågan skickades MSB 2016-12-12 och svar inkom 2017-02-
01. MSB hade inget att erinra mot den planerade anläggningen. Ny förfrågan har sänts 2018-09-10 
utan svar trots påstötning. 

2.1.7 Trafikverket 
Utbyggnad av vindkraftverk berör flera trafikslag såsom exempelvis väg- och sjötrafik. Trafikverket 
har inom sitt ansvarsområde att handlägga och besluta i frågor om vindkraftsutbyggnad. 
Remissförfrågan sändes Trafikverket 2018-09-10 och svar inkom 2018-10-01. Enligt yttrandet har 
Trafikverket inget att invända mot planerad vindkraft så länge gällande säkerhetsavstånd hålls till 
allmänna vägar. Säkerhetsavståndet ska vara minst vindkraftverkets totalhöjd, i detta fall alltså minst 
250 meter.  

2.2  SYNPUNKTER FRÅN FÖRETAG 
2.2.1 TeliaSonera AB, TeliaSonera Broadband AB 
Remissförfrågan skickades till TeliaSonera B och TeliaSonera Broadband AB den 2018-09-25 och svar 
inkom 2018-09-25. Bolaget har inget att erinra gällande uppförandet av vindkraftverk i aktuellt 
område.  

2.2.2 Hi3G Access AB 
Remissförfrågan skickades till Hi3G Access AB 2018-09-25 och svar inkom 2019-12-12 utan 
erinringar mot planerat vindkraftsområde.  

2.2.3 Net4Mobility HB 
Remissförfrågan sändes Net4Mobility HB 2016-12-12. Trots ytterligare påstötning har inget svar 
inkommit. Det framkommer att Telenor svarar för Net4Mobility i det aktuella området. En 
remissförfrågan sänds Telenor 2020-06-24. Se kap 2.2.5 nedan.   

2.2.4 Teracom  
Remissförfrågan gjordes på Teracoms hemsida 2017-02-07. Svaret visade att det genom området i 
väst-östlig riktning passerar en radiolänk som inte är möjligt att länka om. Detta kvarstår även vid 
kontakt med Teracom under våren 2020. Dackevind har därför anpassat placeringen utefter vad som 
Teracom kan godkänna utan att kvalitén på radiolänken försämras. Se fig. 3.  

2.2.5 Telenor 
Remissförfrågan sänder Telenor 2020-06-24. Svar inkom samma dag, 2020-06-24. Telenor och 
Net4Mobility har inga invändningar mor planerad vindkraftpark.  
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2.3 SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHET, ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 
2.3.1 Skriftliga synpunkter under samrådsperioden via e-post eller lämnade vid 

utställningarna 
Under samrådsperioden från 2019-05-03 till 2019-06-17 inkom skriftliga synpunkter från 30 
personer, organisationer och föreningar på vindkraftsetableringen via mail. Dessa fick omgående ett 
svar att synpunkterna mottagits. Vid utställningen lämnades 14 ifyllda synpunktsblanketter. Flera av 
dessa synpunktslämnare har även återkommit och/ eller kompletterat med synpunkter via de mail 
som kommit in. Synpunkterna handlar i huvudsak om synpunkter kopplat till ljud, skugga, påverkan på 
turism, djur, natur och kulturvärden. Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet i Bilaga 1.5.  

2.3.2 Muntliga synpunkter via telefonsamtal och under samrådsutställningarna under 
samrådsperioden 

De muntliga synpunkter som inkommit speglar de skriftliga synpunkterna. Protokollet från det 
utökade samrådet redovisas i sin helhet i Bilaga 1.5.   

Figur 3 Visar placeringen för vindkraftverk och radiolänkstråk (röd streckad linje). 
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3 ÖVERSIKT SAMRÅDSBILAGOR 
3.1 SAMRÅD MED FSC-MARKÄGARE 
Samråd med FSV-markägare inom projektområdet  Bilaga Sidnummer 

Tidningsannons Dagens Vimmerby MKB Bilaga 1.1 16 

Information om FSC-samråd via Linköpings stifts hemsida MKB Bilaga 1.1 17 

Information om FSC-samråd via Dackevinds hemsida MKB Bilaga 1.1 20 
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Bilaga 1.1 
I denna bilaga återfinns dokumentation av de FSC-samråd som bolaget har genomfört med 

markägare som är FSC-certifierade under 2018.  
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Samråd med FSC-certifierade markägare 2018 
Tidningsannons i Vimmerby tidning med hänvisning till Dackevinds hemsida för mer information om 

projektet och det pågående FSC-samrådet publicerad 2018-10-04 
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Information om FSC-samråd via Linköpings stifts hemsida 

 

 

 

17



 
 
 

 
 
 

18



 
 
 

 
 
 

 

19



 
 
 

 
 
 

Samråd med FSC-certifierade markägare 2018 
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Samråd med FSC-certifierade markägare 2018 
Information om FSC-samråd till privata FSC-certifierade markägare inom projektområdet 2018 
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Samråd med FSC-certifierade markägare 2018 
Sammanställd information efter avslutat FSC-samråd 
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Bilaga 1.2 
I denna bilaga återfinns dokumentation av de samråd som bolaget har genomfört med kommuner 

och länsstyrelse under 2018. Förfrågningsunderlag och yttranden redovisas i sin helhet. 
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Samråd med kommun och länsstyrelse 2018 
Inbjudan till samråd med Hultsfreds kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län 2018 
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Samråd med kommun och länsstyrelse 2018 
Underlag som inför samråd med Hultsfreds kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län 2018 sänts 

dessa parter 
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Samråd med kommun och länsstyrelse 2018 
Presentation vid samråd med Hultsfreds kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län 2018 
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Samråd med kommun och länsstyrelse 2018 
Minnesanteckningar från samråd med Hultsfreds kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län 2018 

Minnesanteckningar 

Samrådsmöte vindkraft 
Datum: 2018-11-19 kl. 11:00 
Plats: Hultsfreds kommunhus 

Närvarande: 

Lars Rosander, Hultsfred kn (kommunalråd) (LR) 
Anders Karlsson, Hultsfreds kn (miljöhandläggare) (AK) 
Gustav Montelius, Länsstyrelsen Kalmar (miljöskyddshandläggare) (GM) 
Anna Ohlsson, Länsstyrelsen Kalmar (miljöskyddshandläggare) (AO) 
Emma Polder, Energi & Miljöstrategi (EP) 
Jonathan Hjorth, Energi & Miljöstrategi (JH) 

Presentation av närvarande 

EP presenterar agenda för mötet och projektbakgrund. Maximalt antal vindkraftverk är 15 st i 
projektområdet. Fågelinventeringar är gjord under 2017.  

GM önskar protokollet från dagens möte. EP bekräftar att det kommer sändas ut. 

JH berättar om avtal med fastighetsägare och FSC-samråd. De större markägarna är med i projektet. 
Några mindre fastighetsägare i utkanten har ej återkopplat. 

JH berättar att kortare vindmätning i området har utförts. 

EP berättar att Dackevind har för avsikt att söka boxtillstånd. Planen är att inventera hela 
projektområdet för att möjliggöra detta. Planen just nu är att Dackevind kommer istället föreslå att 
ev. värdefulla områden/hänsynsavstånd till fynd som hittas vid inventering exkluderas från områden 
som vindkraftverk får ställas i. Detta möjliggör stora förbättringar av parkens effektivitet vid ett 
presumtivt realiserande. AO förtydligar att MPD har godtagit boxtillstånd. Länsstyrelsen hänvisar till 
praxis från Mark- och Miljööverdomstolen. Det finns fall där boxtillstånd har godtagits och fall där det 
inte godtagits.  

AK frågar om det finns möjlighet att fasa hinderljuset ”in och ut” istället för att de ska blinka med full 
intensitet direkt? JH tar med sig frågan och ber att få återkomma. 

AO frågar hur mycket betong som går åt till fundamenten. EP & JH berättar om de olika 
fundamentstyperna. 

EP redogör för lokalisering av projektområdet, riksintresse och redan kända naturvärden. 

GM frågar om lagret för kända naturvården kommer från Skogsstyrelsen? EP svarar att det stämmer 
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samt från LST:s GIS-lager. 

EP redogör för redan utförd fågelinventering. Utförd av Naturcentrum under 2017. Fokus har legat 
på arter känsliga för vindkraft. EP berättar om fynden av tjäder och fiskgjuse. AO påpekar att 
information om fiskgjuse och tjäderns habitat är sekretessbelagd. 
Vidare diskussion om sekretessbelagd om information företogs hur det hanteras generellt mellan LST 
& kommun.  

GM frågar om hänsynsavstånd till fiskgjusen. EP svarar att rekommendationerna enligt 
Naturvårdsverket följts. 

AK frågar om påverkan på TV-mottagning. JH svarar att det eventuellt kan bli påverkan hos 
individuella. Detta går ej att förutse i förväg, men Teracoms förbindelse mellan stamlänkar kommer 
ej påverkas. Om det blir eventuella problem är det brukligt att verksamhetsutövaren hjälper till med 
engångsersättning för byte till nyare riktantenn. 

EP berättar om befintligt nyttjande av området & friluftsliv. 

AO frågar om fotomontagen kommer göras med och utan löv-synliga? JH svarar att det kan vara svårt 
rent tidsmässigt att kunna göra fotomontagen utan löv, men att rotorbladens svepyta alltid markeras 
med en cirkel. Det gör att man ser hur verken skulle synas utan träd.   

AK & GM frågar om hus i närområdet. JH redogör för befintliga fritidshus och överenskommelser 
med fastighetsägare. Dessa kommer inte kunna användas som bostadshus pga av de förväntade 
ljudnivåerna. Dackevind har munlig överenskommenlse med fastigfhetsägaren att dessa ska 
omtaxeras så det inte längre är taxerade som bostäder. Omtaxeringen kan dock inte ske förrän 
tillstånd för vindkraftverken getts. AK föreslog att kontakt ska skrivas med fastighetsägaren att husen 
inte får hyras ut. JH berättade hur detta har lösts i beslut som fattats av MPD i Västra Götaland och 
Dalarna. I ett av besluten angavs de fastigheter för vilka bullervillkoret inte ska gälla. Länsstyrelsen 
vill tillägga att MPD inte godtar civilrättsliga avtal (dvs. de kan inte stå över miljöbalken).   

EP berättar om skuggor. Skulle det förväntas bli problem vid någon bostad kommer 
skuggurkopplingsautomatik installeras på berörda vindkraftverk. 

GM frågade om lågfrekvent ljud. JH berättade att Dackevind inte förväntar sig några problem med 
detta i en park av denna, förhållandevis, lilla storlek. 

AK frågade om nya rön kring hälsopåverkan på ljud. JH svarade att vi tar med oss denna fråga till 
MKB:n och gör genomgång av senaste studierna vid det tillfället. 

AO berättar att 6:e kapitlet miljöbalken 35:e till 39:e paragrafen beskriver tydligt kriterierna för 
miljöbedömning. AO påtalar också att det är viktigt att påtala de alternativa 
lokaliseringsmöjligheterna. 

GM påtalar att ekonomisk garanti måste vara med. GM påtalar att praxis har blivit att hela 
säkerhetsbeloppet ska ställas innan ianspråktagande av tillståndet. JH ställer frågan om typ av 
bankgaranti, GM svarar att det kan ej LST bestämma över utan flera alternativ finns att godta. Lst 
säger att MPD ställer sig tveksamma till moderbolagsborgen som säkerhet.  
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AO delger LST:s rapport om fladdermöss. AO och GM påpekar att deras syn på säkerhetsavstånd till 
barbastell kvarstår. GM berättar att stora diskussioner förs kring Högerhult och Gräsgärde i Nybro 
kommun angående fladdermöss. 

JH frågar om kommunens syn på ÖP för vindkraft. AK berättar att kommunen ej hinner uppdatera ÖP 
utifrån den snabba teknikutveckling som skett. Senaste så har de tänkt sig en totalhöjd på 150 m. JH 
förstår och säger att Dackevind har större hänsynsavstånd till närboende i beaktande vid nya projekt 
jämfört med tidigare storlek på vindkraftverk. 

AO berättar att LST gör kungörelse av ärenden och beslut i Hultsfreds kommun i Barometern och 
Vimmerby Tidning. LR tipsar även om webbtidningen ”Dagens Hultsfred.se”.  AO påtalar att även 
samråda med vägsamfälligheter, lokala naturskyddsföreningar, byalag, jaktlag, TRV, 
Naturvårdsverket, MSB, Försvarsmakten, LFV, Skogsstyrelsen, radiolänkägare. 

Diskussion företogs kring igångssättningstid. Dackevind har som önskemål 7 år, GM och AO sa att 
söka det går, motivera önskemålet väl. 

AO överlämnar remissvar från övriga enheter på LST: 

- Kultur: Påverkan på riksintressena för kulturmiljövård. Lämningarna behöver ominventeras
då befintlig inventering är gjord på 1980-talet.

- Natur: Naturinventering ska göras enligt svensk standard på fältnivå.

Fladdermusinventering ska göras i hela området på lämpliga platser och två kilometer
utanför.

Fågelinventering ska utföras. Spelflyktsinventering för fiskgjuse kan behövas. En
tjäderinventering för att undersöka livsmiljön.

Lodjur kan behöva inkluderas i bedömningar.

Påverkan på rödlistade och fridlysta arter i området ska göras.

Vilka försiktighetsåtgärder som planeras i området för att minimera risker/skador på
naturvärdena.

Bedömning av riksintressena.

Bedömning av det Natura 2000 området Emåns vattensystem som området ligger i.

- Vatten enheten:  gränsar till olika vattenområden. Sjöarna Marån och Flatens status är
ekologisk god. Ej i Gårdveda ån pga. vandringshinder i ån.

Påverkan vid vindkraft sker framförallt vid anläggningsarbete av vägar. Ev. påverkan och
miljöhänsyn till vattenförekomsterna ska tydligt beskrivas i MKB: n.  Inte mer än tillfälligt
avvattning får inte ske.
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Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet kan krävas för en del arbeten och då ska detta 
prövas i särskild ordning.  

Vem som handlägger ansökan bestäms när ansökan lämnas in. Fram till dess är AO med kollegor på 
miljöenheten som kontaktpersoner.  

AO vill att hänvisningar i MKB tas med, likt i samrådsunderlaget. 

GM önskar att vi redogör i MKB:n för närliggande vindkraftverk och kumulativ påverkan. Även om 
det inte förekommer. GM påtalar att vi kan bortse från Hyggelsbo då samråd genomfördes 2013. Om 
det projektet blir aktuellt behöver de göra om samrådsfasen. JH svarar att för siktbarhetsanalysen 
kan vi absolut inkludera de närliggande projekten. Ljud- & skuggpåverkan är ej aktuellt med 
kumulativ påverkan. 

Vindbrukskollen är det LST:s och verksamhetsutövarens ansvar att hålla ajour. 

AO delger Rapport 2010:40 ”Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet – Information till sökande” 
(Lst Västra Götaland) och ”Underlag vid vindkraftsprövning – Skyddsvärda arter” (LST Kalmar).   

Mötet avslutades med en syn av delar av projektområdet och närliggande bebyggelse norr och 
nordöst om projektområdet. 
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Samråd med kommun och länsstyrelse 2018 
Synpunkter från övriga enheter på Länsstyrelsen i Kalmar överlämnat vid myndighetsområdet 2018-

11-19
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Samråd med kommun och länsstyrelse 2019 
Information som sänts Vetlanda kommun samt eventuellt svar 
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Bilaga 1.2 
I denna bilaga återfinns dokumentation av de samråd som bolaget har genomfört med övriga 

myndigheter. Förfrågningsunderlag och yttranden redovisas i sin helhet. Utskickad information 
redovisas först och följs av alla förfrågningar och svar för samma information.  
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Försvarsmakten 
Förfrågan 2019-08-21. 

Vindkraftsremiss i tidigt skede 2019-09-17 

Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 
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Försvarsmakten lågflygsområde 
Förfrågan 2018-09-05. 

Svar inkom 2018-09-10 

76



 
 

 
 

77



 
 

 
 

 

 
  

78



 
 

 
 

Luftfartsverket 
Förfrågan 2018-09-21. Svar 2018-10-02 
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
Förfrågan 2016-12-12. Svar 2017-02-01 
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Post- och Telestyrelsen 
Förfrågan 2018-09-10. Svar 2018-09-17 
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Skogsstyrelsen 
Förfrågan 2019-12-21. Svar 2020-01-02 
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Trafikverket 
Förfrågan 2018-09-10. Svar 2018-10-01 
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Bilaga 1.3  
I denna bilaga återfinns dokumentation av de samråd som bolaget har genomfört med företag. 
Förfrågningsunderlag som bifogats respektive förfrågan redovisas först och följs av respektive 

förfrågan och svar som redovisas i sin helhet.  
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Bifogat remissunderlag 
Följande information har sänts Telia Sonera Sverige AB, Hi3G Acess AB, Net4Mobility HB / Telenor 

och Teracom. Svar redovisas för respektive företag. 
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Telia Sonera AB 
Förfrågan 2018-09-25. Svar inkom 2018-09-25 
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Hi3G Access AB 
Förfrågan 2018-09-25. Svar inkom 2018-12-12 
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Net4Mobility AB / Telenor  
Förfrågan 2020-06-24. Svar inkom 2020-06-24  
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Bilaga 1.5  
I denna bilaga återfinns dokumentation om de samråd som bolaget genomfört med allmänhet, 

organisationer och föreningar under perioden 2019-05-07 till 2019-06-17 samt det utökade samrådet 
som hölls 2020-01-27. Inbjudningar, informationsmaterial och yttranden redovisas i sin helhet.  
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-07 till 
2019-06-17 

Inbjudan till samråd sändes med post till fastighetsägare inom 0 - 4 km från de planerade 
vindkraftverken samt organisationer och föreningar med intresse i området eller dess 
direkta närhet. Underlaget har funnits att ladda ner på www.dackevind.se samt kunnat 

beställas i tryckt version telefon: 076-867 02 75 eller e-post emma.polder@emstrategi.se 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-07 till 
2019-06-17 

Samrådsunderlaget som togs fram till samrådet med allmänheten. Underlaget har funnits att 
ladda ner på www.dackevind.se samt kunnat beställas i tryckt version telefon: 076-867 02 

75 eller e-post emma.polder@emstrategi.se 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-07 till 
2019-06-17 

Annons som publicerades i Vimmerby Tidning den 14 maj. Storlek 12,2x13,3 cm 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-07 till 
2019-06-17 

Annons som publicerades i Dagens HUlstfred den 14 maj. Storlek 12,2x13,3 cm 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-08 till 
2019-06-17 

Affischer som fanns tillgängliga på utställningarna den 22 maj. 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-07 till 
2019-06-17 

Skriftliga synpunkter inkomna under samrådsperioden via det formulär som fanns tillgängligt för 
synpunkter under samrådsutställningen samt på sista sidan i samrådsunderlaget 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 2019-05-07 till 
2019-06-17 

Skriftliga synpunkter inkomna via brev 
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Samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 
2019-05-07 till 2019-06-17 

Skriftliga synpunkter inkomna under samrådsperioden via epost 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 14:33
Till: 'Agnete Munck'
Ämne: Sv: Nej tack till vindkraftverk vid Flaten Sjö, Målilla

Hej, 
 
Tack för era synpunkter. Alla inkomna synpunkter redovisas i den samrådsredogörelse som tillhör tillståndsansökan. 
Eventuella frågor svarar vi på efter samrådstidens utgång.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Agnete Munck <am@agnetemunck.dk>  
Skickat: den 17 juni 2019 14:27 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Nej tack till vindkraftverk vid Flaten Sjö, Målilla 
 

Agnete Munck-Westh 

Flaten 2 

570 81 Järnforsen 

  

  

Köpenhamn 16 juni 2019 

Till  

Dackevind 

Att. Emma Polder 

  

Kommentar till planer om vindkraftverk vid Flaten Sjö, Målilla. 

  

Bästa Emma Polder. 

Vi är en dansk familj Munck, som seden 1975 äger ett större torp i Flaten direkt vid Flaten sjö. 

Igenom alla åren har familjen utbyggt vårt torp. För fyra år sedan påbörjades en större genomgripande renovering 
med syfte att etablera en ny, högre kvalitet för att erbjuda högklassig 

semestertillfälle för betalande gäster vid sidan om våra egna besök. 
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Vi är nöjda med vår satsning. Vår stora sköna ställe, som ses på  smaalunda.com, attraherar förtjusta gäster från 
utlandet. Stället är fullbokat i högsäsongen och våra gäster lägger stora summor i affärslivet i Hultsfred och omnejd 
och bidrar till et livligt miljö i i vår by, Flaten. 

  

Våra gäster säger att dom uppskattar miljön i Flaten (”Bullerby-stämning”), det trivsamma och rymliga köket, den 
jättestora tomten och särskilt att vara nära och på sjön, Flaten Sjö. 

  

Vad dom alla som en understryker som i särklass värdefullt är den lugn som vilar över Smålunda. 

Lugn och ro är Smålundas största attraktion. Våra gäster kommer från buller och jäktat liv i städerna. Vi hörde senast 
en gäst bekymra sig huruvida han skulle kunna sova eftersom han var så stressad. Han sade dagen därpå att han 
aldrig sovit så gott. 

En industrianläggning med en stor vindkraftpark med många vindkraftverk spridda över ett fält om 18 kvm  direkt i 
synlinjen från vår strand är i våra ögon ett stort misstag. En större mängd vindkraftverk var och en på  250 meter 
resta ovanpå en högrest kulle rakt över för vårt ställe skulle betyda en oerhörd förlust för njutnings- och livsvärdet 
för vårt familje- och gästställe. 

Vi önskar inte visuell förorening med torn i upp till 300 meters höjd, evigt oro från groteskt överdimensionerade 
roterande vingar, blinkande varningsljus i natten för inte tala om oron vid byggnationen som kommer att skövla skog 
i stort omfång. 

Vi är emot dessa planer, vi vill bevara den orörda naturen och lugnet här, och vi säger nej tack till till 
vindkraftverken.  

  

  

Vänliga hälsningar 

Agnete Munck-Westh, Tølløsevej 48 2700 Brønshøj 

  

  

  

  

Agnete Munck-Westh 
 

 
 
www.smaalunda.com 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:28
Till: 'Anneli Carlsson1975'
Ämne: Sv: DNR 552-8163-18

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Anneli Carlsson1975 <anneli.carlsson1975@gmail.com>  
Skickat: den 16 juni 2019 20:38 
Till: kalmar@lansstyrelsen.se; emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: DNR 552-8163-18 
 
Diarienummer DNR 552-8163-18 
 
  
 
Här kommer en protest till vindkraftverken som eventuellt kommer byggas två kilometer ifrån oss. 
 
Vindkraftverk har säkert sina fördelar men oron blir större för oss när vi kommer bo så nära. Nu när vindkraftverken 
blir ännu högre och bredare finns det inte ens forskning på hur miljön och människor runt omkring blir påverkade. 
När vi sedan fick reda på att de i Danmark slutat bygga på land så undrar vi varför Sverige ska fortsätta med detta? 
Vi förstår att det blir dyrare i vattnet men varför inte bygga dessa vindkraftverk där det redan finns störande ljud 
som till exempel längs en motorväg? Eller på en plats där inga människor bor som kan bli påverkade och störda? 
 
Vi har valt att bo på landet där det är en tyst miljö och så vill vi också ha det. Här finns inga störande större vägar 
eller fabriker som avger störande ljud. Inte heller några andra ljud som kan dölja de ljud som uppkommer av 
vindkraftverkens vingar. Vi vill fortsätta att höra tystnaden! 
 
  
 
Men det är inte bara de ljud som hörs som vi är oroliga över, det finns också infraljud som vi inte kan utesluta att det 
blir en påverkan på oss. Jag har tidigare lidit av migrän och enligt forskning jag har läst så kan infraljud från 
vindkraftverk påverka innerörat så att migrän lättare kan uppstå. Andra hälsorisker är smärtsyndrom,  tinnitus, 
huvudvärk, sömnstörning, depression ja listan kan göras lång och det är en oroväckande läsning. 
 
Där vi bor på Gårdveda Gård bedriver vi också ett lantbruk. Djur brukar vara extra känsliga mot ljud och vi vill inte 
heller att dom ska fara illa. 
 
  
 
Hoppas ni kommer visa hänsyn till oss som bor i närheten 
 
  
 
Hälsningar Familjen Carlsson 
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Vindkraft – Sydväst om Målilla, Hultsfreds kommun 
 
Ulrika Högstedt Claesson 
Hallandsgatan 20 
571 40 Nässjö 
Tel: 076-77 33 111      E-post: ulrika.hogstedtclaesson@eksjo.se 
Fastighet: Byrum 2:2 m fl. 
 

Jag anser att projektet ska stoppas.  
En vindkraftspark i denna natur- och kulturbygd är inte lämplig.  
Vindkraftverk låter. Detta ljud kommer ständigt finnas i närområdet, vilket är störande och 
leder till stress och eventuellt psykisk ohälsa. Ljud inom ett stort frekvensområde skapas. Att 
vanligt buller är hälsoskadligt vet vi. Infraljudets konsekvenser är inte utrett men skulle också 
kunna ha betydelse.  
Projektet kommer verka hämmande på alla turister som kommer till bygden för att få lugn 
och ro. Detta leder till lägre inkomster för bygden och färre arbetstillfällen. Många boenden 
kommer påverkas, för det finns många människor som bor inom bara några kilometer 
(enstaka hus, byar och samhällen) och ljud färdas långt, speciellt i vindriktningen.  
För oss som hamnar i det direkta närområdet är det förödande. Ständigt buller och sänkt 
värde på fastigheten. Det är många vindkraftverk som planeras och det är inte heller 
”vanliga vindkraftverk” utan någon extrem variant. 
Dessa stora vindkraftverk kommer ge skuggor och ljusreflexer av själva vingarna. Det röda 
ljuset och det blinkande vita ljuset kommer att bli påtagligt. En discoliknande situation är 
inget man är ute efter på landsbygden.  
 
Den biologiska mångfalden riskerar att hämmas då vindkraftverk skadar bl.a. fåglar, 
fladdermöss och bin. Bin är mycket viktiga pollinerare och ger oss därmed en viktig 
ekosystemtjänst. 
Vingarna består av glasfiberarmerad plast. Antagligen består plasten av bisfenol A, vilket är 
ett hormonstörande ämne. Alla material påverkas av väder och vind. Detta innebär att 
ämnet kommer ut i naturen, liksom mikroplaster. Att mikroplaster är ett miljöproblem har 
först uppmärksammats på senare tid. Vindkraftverk har en begränsad livslängd. Hur kommer 
uttjänt material tas om hand? Det är stora volymer som krävs för att bygga dessa stora verk. 
Enorma betongfundament måste byggas. Även dessa har en begränsad livslängd. 
Cementindustrin är en stor utsläppare av koldioxid, så man kan ju undra hur grön 
vindkraftsindustrin egentligen är. 
Det saknas relevant forskning om vindkraftparker. De studier som finns är få och omfattar 
endast enstaka verk. De saknar bl.a. bredd, biologiskt sammanhang, är utförda under en 
begränsad tidsperiod och är utförda i olika länder med olika förutsättningar. 
 
Låt oss behålla den landskapsbild och hembygd vi älskar! 
 
/Ulrika Högstedt Claesson 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 12:12
Till: 'Ulrika Högstedt-Claesson'
Ämne: Sv: Synpunkter om vindkraft sydväst om Målilla

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Ulrika Högstedt-Claesson <ulrika.hogstedtclaesson@eksjo.se>  
Skickat: den 18 juni 2019 11:25 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter om vindkraft sydväst om Målilla 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

Ulrika Högstedt-Claesson 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 19 juni 2019 08:55
Till: 'Ulrika Högstedt-Claesson'
Ämne: Sv: Synpunkter om vindkraft sydväst om Målilla (2)

Tack! Jag återkommer om jag behöver tolkningshjälp 
 
Mvh Emma  
 
Från: Ulrika Högstedt-Claesson <ulrika.hogstedtclaesson@eksjo.se>  
Skickat: den 18 juni 2019 22:45 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter om vindkraft sydväst om Målilla (2) 
 
Hej! 
Vi talades vid tidigare idag och kom överens om att jag skulle maila dig en komplettering. 
Hör av dig om du behöver hjälp med att tolka kartan. 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Högstedt-Claesson 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:27
Till: 'benjiesiewert@yahoo.com'
Ämne: Sv: blankett för synpunkter i tyska

Thanks for your comments.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: benjiesiewert@yahoo.com <benjiesiewert@yahoo.com>  
Skickat: den 16 juni 2019 20:09 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: blankett för synpunkter i tyska 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 3 juni 2019 10:31
Till: 'Björkaholm'
Ämne: Sv: Synpunkter vindkraft, familj Weigl, Flaten 14, 57081 Järnforsen

Tack för era synpunkter. Vi tar med oss dem och återkommer när samrådstiden är avslutad.  
 
Mvh Emma Polder 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Björkaholm <info@bjoerkaholm.com>  
Skickat: den 1 juni 2019 17:59 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter vindkraft, familj Weigl, Flaten 14, 57081 Järnforsen 
 
Petra Weigl 
 
Christian Weigl 
 
Katharina Weigl 
 
Maria Weigl, m.weigl05@gmail.com, 0722537200, student vid SLU 
 
Flaten 14 
 
57081 Järnforsen 
 
info@bjoerkaholm.com 
 
Petra.Weigl65@gmail.com 
 
070/2629517 
 
Flathult 2:18 
 
 
Hej Emma! 
 
Vi bor i ett område vars största potential är miljön och naturen! Det är tyst, det är grönt, det finns fåglar, rovdjur, 
blommor, skog, sjöar, svamp, bär m.m. i närheten. Det är det som uppskattas av turister och blir förtjust i! 
 
Av just dessa anledningar har vi bestämt oss 2009 att köpa huset i Flaten. Vi började att renovera huset och 
bestämde oss 2011 att bo permanent här i Flaten. Vi började satsa på turism då miljön och naturen gav perfekta 
förutsättningar för detta. 
 
Det finns ett gästhus på tomten vilket vi renoverade med mycket kärlek.  
Huset uthyrs till familjer med autistiska eller/och handikappade barn samt personer med asperger syndrom. Vi tar 
också hand om flera andra gästhus runt om Flaten, möter turister, pratar om fritidsmöjligheter, städar gästhus och 
startade ett eget bageri i Flaten för att höja turisternas möjligheter och positiva upplevelser i Flaten. Bageriet blev 
ett centrum här i byn. 
 
Alla familjer som kommer hit trivs mycket väl här i "Smålands hjärta".  
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Det är naturen, det är tystnaden och ron, nätter där man kan sova då det inte finns störande ljud och mycket mer 
som gör att alla mår bra här i Flaten och att många kommer tillbaka hit. Människorna blir nästan förtrollat och 
undrar att det inte behövs mer förutom tystnad och ro för att kunna slappna av. Du får jättegärna läsa våran gästbok 
eller bara titta på www.bjoerkaholm.com för att läsa om vad som händer här och varför gästerna upplever sådana 
underbara semester. De flesta kommer tillbaka hit för att just kunna slappna av och hitta sig själv. 
 
Turister som kommer till Sverige väljer inte ett område med utsikt över vindparken där man blir störd av ljud och ljus 
och rörelsen från vindparken. Vid bokningar kommer vi behöva anger att det finns en vindpark i närheten, vilket 
kommer påverka antalet turister inte bara här utan i hela området och istället väljer att ta semester någon 
annanstans. Återigen, turisterna som kommer hit söker lugnet och ron och ett obebyggt, naturligt landskap. 
 
Vindparken kommer ha minst tre konsekvenser för oss: Naturen runt om Flaten samt familjens livsverk blir förstört! 
Dessutom kommer värdet av ALLA hus och tomter i området minska. 
 
Jag pratar också som godman för min dotter Katharina. Hon är autist, 30 år och som alla andra autister är hon 
jättekänslig och hon reagerar på nästan allt. Hon behöver ett område i tysthet, med möjligheter att delta i samhället 
på flera aktiviteter men samtidigt behöver hon en "oas" utan onödiga, störande intryck för att kunna slappna av och 
för att undvika stressen. Om det blir för jobbigt för henne reagerar hon med epilepsi, hon skriker hela dagen eller 
hon blir autoaggressiv .... Jag som godman, assistent och mamma till henne ser till att hon mår bra och hjälper till för 
att undvika situationer som skadar Katharina. Blinkande ljus är i alla fall något som hon fixerar och blir hypnotiserad 
av och epileptiska anfall är resultatet. Infraljudet är en faktor som blir jättegärna förnekad men det finns människor 
som reagerar känsligt med t. ex.  
burnout liknande symptom på infraljudet eller med tinnitus osv. 
 
Ni är ansvariga att bevisa motsatsen om det finns hälsorisker med vindkraft. 
 
Om ett vindkraftverk börjar brinna: är vi  trygga? Finns det godkända maskiner för att kunna kontrollera en brand 
eller avsluta en brand?  
Vilka giftiga ämnen frisätts från anläggningen på grund av en brand? Hur har ni tänkt att skydda människorna, 
skogen och djuren runt om Flaten i farliga situationer som brand? 
 
Vi har ingen lust att vara försökskaniner till Dackevind AB:s vindkraftprojekt (höjden, intensitet). 
 
Människorna behöver skyddas i samma omfattning som fauna och flora.  
Därför tackar vi nej till vindparken här i Flaten. 
 
Vi bifogar vetenskapliga artiklar och andra tillförlitliga källor för att informera er om vindkraftens konsekvenser. 
 
Vi vill dessutom lägga till att vi är inte emot förnybara energier, dock anser vi att vindkraft mm. ska byggas vid eller i 
havet (mindre höjd 
behövs) eller i industriområden där det redan finns infrastrukturer och andra bekvämligheter. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Petra, Christian, Katharina och Maria Weigl 
 
 
Användbara länkar: 
 
https://vildavastra.se/snurrigt/2017/03/22/fakta-om-lagfrekvent-buller-och-infraljud/  
 
 
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2013/augusti/halsoriskerna-med-vindkraft-forbises/ 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3653647/ 
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https://www.masterresource.org/wind-turbine-noise-issues/wto-wind-turbine-noise-as-a-health-hazard/ 
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T idigare vetenskapliga studier om 
vindkraftverk och infraljud har 
varit motsägelsefulla. De har 
därför inte varit tillräckligt tro-

värdiga vid planeringen av regelverket 
för etablering av vindkraftverk. Under 
de senaste åren har emellertid en ny in-
sikt vuxit fram om central sentitise-
ring, vilket ger en ökad förståelse för 
migrän, fibromyalgi och andra kronis-
ka smärtsyndrom [1, 2] samt vissa fall 
av tinnitus och yrsel. Denna insikt har 
även betydelse för förståelsen av hur 
infraljud från vindkraftverk kan påver-
ka hälsan. I flera studier har man funnit 
att boende nära vindkraftverk oftare har 
allvarliga sömnstörningar och depres-
sion. Man har även funnit en ökad frek-
vens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslig-
het, huvudvärk, ökad aktivering av auto-
noma nervsystemet med mera [3, 4].

Förutom det hörbara ljudet, som kan 
ge bullerskada och vara allmänt störan-
de psykiskt, genererar vindkraftverk 
även ett pulserande infraljud som på-
verkar innerörat och centrala nervsys-
temet utan att skada själva hörseln.

Infraljud är ljud med frekvenser under 
20 Hz, motsvarande våglängder från 17 
meter och uppåt, som inte uppfattas 
med normal hörsel. Detta ljud kan, om 
det inte dämpas kraftigt, utbreda sig 
över mycket långa sträckor. Det uppstår 
ur flera källor, till exempel pulserande 
flöden ur rörmynningar, stora virvlar 
(till exempel vindkraftverk och stora 
jetmotorer) och stora vibrerande ytor. 
I!vetenskapliga studier har infraljudet 
från vindkraftverk uppmätts vid så låga 
nivåer att ljudet inte uppfattas av 

människa. Man har även gjort bedöm-
ningen att infraljud från vindkraftverk 
inte kan ge upphov till bullerskada i tra-
ditionell mening. [5]

Det man inte har tagit hänsyn till i 
dessa studier är att infraljudet från 
vindkraftverk är ett rytmiskt pulseran-
de ljud, och att det pulserande ljud-
trycket påverkar innerörat även om 
 något ljud inte uppfattas av individen. 
Tryckvågorna fortplantar sig till inne-
rörats vätskefyllda hålrum, och denna 
»massageeffekt« påverkar sinnesceller-
na i innerörats hörsel- och balansdelar 
[6]. Man har inte heller tagit hänsyn till 
det faktum att en del människor är 
känsligare än andra för sensorisk på-
verkan. Vissa är påtagligt känsliga för 
det pulserande ljudtrycket medan an-
dra inte påverkas av det på ett märkbart 
sätt. 

Det rytmiskt pumpande infraljudet 
från vindkraftverk utgör en stimule-
ring som påverkar innerörats sensoris-
ka funktioner [7, 8]. En sådan sensorisk 
stimulering kan hos personer med sen-
sorisk överkänslighet framkalla central 
sentitisering med besvärande symtom 
såsom ostadighetsyrsel, huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter, synstör-
ningar, med mera [9]. Besvären uppstår 
även om den uppmätta bullernivån är 
relativt låg eftersom infraljudet hela 
tiden påverkar och rytmiskt ändrar 
trycket i innerörats vätskerum via hör-
selbenskedjan. Det pulserande ljud-
trycket från vindkraftverk framkallar 
även indirekt en aktivering av det auto-
noma nervsystemet med ökad utsönd-
ring av adrenalin med åtföljande stres-
spåslag, risk för  panikångest, högt blod-
tryck och hjärt infarkt för personer med 
ökad sensorisk känslighet. 

Migrän orsakas av en genetiskt be-
tingad central sensorisk överkänslighet 
med risk för central sentitiserng. Mig-
ränprevalensen är omkring 30 procent 
[10, 11]. Till det kommer andra orsaker 

till central sentitisering, vilket innebär 
att drygt 30 procent av boende i närhe-
ten av vindkraftverk riskerar att, i stör-
re eller mindre utsträckning, drabbas 
av vindkraftverksrelaterade besvär. 
Speciella riskgrupper är personer med 
migrän eller med migrän i släkten, per-
soner över 50 års ålder, personer med 
fibromyalgi och personer med tendens 
till ångest och depression [12]. Även 
barn och vuxna med ADHD och autism 
tillhör riskgruppen och riskerar att få 
sina symtom förvärrade.

Det är alltså inte fråga om en buller-
skada i traditionell mening, utan om en 
effekt av ett konstant pulserande ljud-
tryck som ständigt ändrar trycket i 
 innerörat och retar sinnesorganen där. 
Man kan likna det vid ett pulserande 
eller flimrande ljus – många besväras 
inte märkbart medan personer med 
sensorisk överkänslighet kan få besvär. 
Flimrande ljus kan som bekant till och 
med utlösa epilepsi. På samma sätt ut-
löser det ständigt pulserande, icke hör-
bara infraljudet från vindkraftverk be-
tydande besvär hos personer med cen-
tral sensorisk överkänslighet. Dessa be-
svär kan bli kroniska, invalidiserande 

   ■ lt debatt Redaktör: Jan Lind: 08-790 34 84
jan.lind@lakartidningen.se

Infraljud från vindkraftverk  
– en förbisedd hälsorisk
Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och ut-
gör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller an-
nan typ av central sentitisering. Regelverket för nyetable-
ring av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till 
denna omständighet, anser artikelförfattarna. 

HÅKAN ENBOM
MD, PhD, ÖNH-specialist, otoneurolog, 
 specialist på yrselsjukdomar
INGA MALCUS ENBOM
ÖNH-specialist, specialist på allergi  
och överkänslighetsreaktioner; båda  
vid Cityhälsan ÖNH, Ängelholm
inga.malcus@telia.com

Regelverket för nyetablering av vindkraft-
verk bör ändras och säkerhetsavståndet till 
bebyggelse öka för att förhindra eller mins-
ka risker för vindkraftsrelaterad översjuk-
lighet, föreslår artikelförfattarna.
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och leda till ångest och depression och 
öka risken för hjärtinfarkt. 

I det aktuella regelverket för etablering 
av vindkraftverk har hänsyn inte tagits 
till den potentiella risken för personer 
med central sensorisk överkänslighet. 
Vindkraftverk uppförs i dag alltför nära 
bebyggelse. Det aktuella regelverket bör 
därför revideras med ett ökat säkerhets-
avstånd till bebyggelse för att förhindra 

eller reducera risker för vindkraftsrela-
terad översjuklighet.

n!Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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   ■ lt debatt

A llmänläkare Christer 
Andersson skriver i  
LT 29–31/2013 (sidan 

1329) om ny policy för polis-
handräckning i Västra Göta-
lands län. Att det blev fel i det 
ärende som refereras är tyd-
ligt. En patient som ska tas in 
för psykiatrisk tvångsvård 
ska inte behöva transporte-
ras i privatbil. Det är lätt att 
förstå frustrationen. Inlägget 
aktualiserar viktiga frågor 
kring bemötande och hand-
läggning av akut psykiskt sju-
ka utanför sjukhusen.

Patienter med psykiatrisk 
problematik är vanliga inom 
ambulanssjukvården. Ambu-
lansteamen har erfarenhet av 
att möta dessa patienter men 
har av tradition varit mer in-
riktade på rent somatiska 
tillstånd och inte alltid varit 
förberedda på de speciella 
krav och situationer som kan 
uppstå i vårdarbetet när psy-
kiatrisk problematik förelig-
ger. Behov av bra bemötande 
och professionell prehospital 
omvårdnad och behandling 
är inget som styrs av om pa-
tienten behöver transporte-
ras liggande eller ej.

En patient som vårdas med 
stöd av den psykiatriska 
tvångslagstiftningen har ett 
allvarligt sjukdomstillstånd. 
Transport till eller mellan 
sjukvårdsinrättningar ska 
utföras av medarbetare med 
kunskap i och erfarenhet av 
prehospital sjukvård, det är 
ett uppdrag för ambulans-
sjukvården. 

Polisens skyldighet att läm-
na biträde i samband med 

psykiatrisk tvångsvård regle-
ras i lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT. Skyldighet-
en gäller bl a för att genomfö-
ra undersökning för vårdin-
tyg och för att föra patienten 
till sjukhus sedan vårdintyg 
har utfärdats (47 §).

I lagen finns även riktlinjer 
för användande av tvång:

»Tvångsåtgärder vid vård 
enligt denna lag får användas 
endast om de står i rimlig pro-
portion till syftet med åtgär-
den. Är mindre ingripande åt-
gärder tillräckliga, skall de 
användas. Tvång skall utövas 
så skonsamt som möjligt och 
med största möjliga hänsyn till 
patienten.« (2 a §)

»Tvångsåtgärder i syfte att 
genomföra vården får använ-
das endast om patienten inte 
genom en individuellt anpas-
sad information kan förmås 
att frivilligt medverka till 
vård. De får inte användas i 
större omfattning än vad som 
är nödvändigt för att förmå 
patienten till detta.« (2 b §) 

I förarbetena till lagen samt i 
Socialstyrelsens föreskrifter 
och handbok finns ytterliga-
re riktlinjer för användande 
av tvång. Här framgår t ex 
vikten av att agera hänsyns-
fullt, skonsamt och respekt-
fullt mot patienten med så 
lite integritetskränkning som 
möjligt. 

JO har uttalat att »anlitan-
de av polismyndighet för en 
åtgärds genomförande endast 
kan komma i fråga då det 
finns en grundad anledning 
att anta, att de särskilda 
tvångsbefogenheter som 
handräckningsinstitutet 

innefattar är påkallade för 
åtgärdens genomförande«.

Ett nära, prestigelöst och 
förtroendefullt samarbete 
mellan inblandade aktörer 
krävs för en patient- och rätt-
säker hantering i samband 
med insatser utanför sjukhu-
sen med stöd av den psykia-
triska tvångsvårdslagstift-
ningen.

I Skåne har psykiatrin sedan 
flera år regelbundna träffar 
med företrädare för polisen, 
ambulanssjukvården och 
Falcks upphandlade hembe-
söksbilar, som står för huvud-
delen av vårdintygsbedöm-
ningar i hemmet.

Vi har skrivit gemensamma 
riktlinjer tillsammans med 
polisen och med ansvariga 
för hembesöksbilarna. På ini-
tiativ av ambulanssjukvården 
och tillsammans med SOS-
alarm, polisen, sjukvårdsråd-
givningen m fl har vi skrivit 
ett vårdprogram, Prehospital 
psykiatri. 

Ambulanssjukvården har 
haft ett flertal utbildnings-
tillfällen för ambulanssjuk-
sköterskor där även polisen 
och psykiatrin medverkat. Vi 
träffar läkarna som tjänstgör 
i Falcks hembesöksbilar till-
sammans med polisen.

Rutinen i Skåne har blivit att 
både ambulans och polis i re-
gel möter upp när en patient 
för vilken vårdintyg skrivits 
behöver transporteras in till 
sjukhuset. I de flesta fall kan 
patienten åka ambulans, i 
några fall är polis med i am-
bulansen. I sällsynta fall är 
situationen sådan att säker-

heten kräver transport i po-
lisbil. Det är ofta svårt att be-
döma risken för incidenter i 
samband med omhänderta-
gande av en patient med stöd 
av den psykiatriska tvångs-
vårdslagstiftningen. Behov 
av polismedverkan ska alltid 
övervägas.

Det tar tid och kraft att ändra 
invanda mönster. Vi har fort-
farande mycket kvar att göra. 
Ibland kan det finnas olika 
synpunkter på hur ett ärende 
bäst hanteras. Det är då vik-
tigt att fokusera på rätts- och 
patientsäkerheten och inte 
riskera att patienten hamnar 
mellan stolarna. Säkerheten 
för sjukvårdens medarbetare, 
närstående och andra inblan-
dade får aldrig riskeras. I ef-
terhand får det redas ut om 
något borde ha gjorts på ett 
annat sätt.

Vi registrerar avvikelser 
och rapporterar emellan oss 
så att vi kan utreda, lära och 
förbättra.

Psykiskt sjuka får inte bli 
utan vård. De har rätt till gott 
bemötande och respektfull, 
professionell och likvärdig 
vård på samma sätt som den 
som har kroppslig sjukdom.

Polisen är en viktig samar-
betspartner för sjukvården i 
de fall tvångsbefogenhet be-
hövs för att ge den som upp-
fyller förutsättningar för 
tvångsvård nödvändig vård.

Gunnar Moustgaard
chefläkare, 

Psykiatri Skåne
Gunnar.Moustgaard@

skane.se

apropå! Bemötande och handläggning av psykiskt sjuka utanför sjukhusen

Polisen en viktig samarbetspartner

läs mer Fullständig referenslista Läkartid-
ningen.se
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INLEDNING
År 2011, infördes stöd för den så kallade förnybara energin. Tack vare “feed-in”-subventioner till 
finska vindkraft ger de EU:s högsta avkastning på investeringar (Reconcept Investment GmbH, 
RE03 Windenergie Finnland 2013).
Vindkraften uppfattas som ett sätt att bekämpa den globala klimatförändringen. Vindkraftproduktion
uppfattas ge positiv bild av inblandade företag och kommuner. Hittills finns dock inga kända 
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fackgranskade studier, som genom mätningar har visat att de globala koldioxidutsläppen från 
industriuell vindkraft minskar genom subventionerade skattepengar.
Vindkraftsföretagens mål är att producera ett skattesubventionerat vindkraftssamhälle i Finland med
vinst för sina ägare.
Denna bakgrund har lett till överhettning av byggnation av industriella vindkraftverk i Finland. 
Företags och handelsregistret, visar med information från aktörerna, att företag kan spåras till 
skatteparadis och destinationer som ön Guernsey eller Luxemburg.
Affärsverksamhet och investeringar innebär normalt risker. Vindenergiproduktion ingår inte i dessa 
affärsrisker, på grund av att samhället garanterar högt, säkert och långsiktigt stöd (= 12 år). 
Avkastningen har redan nått helt riskfri nivå, genom stödet till vindkraftsoperatörerna.

Entreprenört risktagande måste genomföras inom ramen för lagarna. Människors liv, hälsa eller 
egendom får inte äventyras genom hopp om en högre avkastning.

Vindkraftföretagen måste ha varit medvetna om mätningar som visar att vindkraftsproduktion i 
industriell skala orsakar utsläpp av infraljud, med lång utbredning. Kunnskap om hälsoeffekterna 
från infraljudutsläpp har funnits så tidigt som på 1980-talet (Kelley et al., 1987).

Stora vindkraftverk producerar en varierande grad av infraljud, som är ett oönskat fysiskt fenomen 
vid industriella storskaleanläggningar och som inte kan förhindras (Bilaga 1, Vestas -Brev, 2011; 
Möller, et al). Antalet stora vindkraftverk som utsätter människor för buller och infraljudstörningar 
har ökat dramatiskt med kraftverkens storlek och antal. Med ökat antal verk och större svephöjd har
infraljudet oundvikligen blivit orsak till allvarliga hälsoproblem hos närboende. 

(4)
Vindkraftbolagen döljer och nedtonar problemet, och hävdar att "det bara är invånarnas negativa 
inställning till vindkraftverk". Men invånarna har nästan alltid varit positiva till vindkraft innan de 
uppfördes. Obehagliga konsekvenser har konstaterats utomlands i många år.
Hälso- och miljöskador orsakas på grund av vindkraftverk runt om i världen och har etablerat 
tusentals föreningar, där det finns hundratusentals medlemmar. Exklusivt för hela Europa består 
EPAW (Europeiska Plattformen mot Vindkraft) av mer än 890 medlemsorganisationer i Europeiska 
unionen. Denna siffra visar de allvarliga problemen och den ökande omfattningen samt att offren 
lider av biverkningar och vill stå upp för att försvara sin egen hälsa och integritet.

I Finland har kraftverk i industriell skala bara byggts under några år. De bygda vindkraftverken är 
3-5 gånger effektivare än till exempel de danska vindkraftverken och två till tre gånger högre. 
Varierande grad av infraljudslidande och hälsoproblem hos människor har framkommit mer och 
mer.

Enligt dataregistren hos riksorganisationen Medborgarföreningen - Vindkraft har det redan anmälts 
18 fall, där de stora vindkraftverken orsakar dynamiska bullerstörningar (dvs. Amplitudmodulerat 
ljud). Föreningen har anmält det sömnstörande bullret och vädjat till de finska myndigheterna, även 
om utbyggnaden av industriell vindkraft bara är påbörjad. På vissa platser har invånarna sålt sina 
egendomar eller flyttat från sina lägenheter på grund av vindkraftsbuller. I vissa fall har 
vindkraftbolagen köpt upp de mest bullerexponerade fastigheterna. Detta visar att företagen är väl 
medvetna om de orsakade problemen.

Enligt registret (2015/08/17) för tätbefolkade områden, finns det totalt 84 stycken stora 1,8-5 MW 
vindkraftverk, vars vingar har svephöjd som högst 225 meter över marken. Vid utgången av 2014 
fanns totalt 260 vindkraftverk i Finland. De producerade 1,3 % av den el som förbrukas.
Bullerproblem har redan rapporterats vid ungefär en tredjedel av den utbyggda storskaliga 
industriella verksamheten, även om byggandet av stora vindkraftverk fortfarande är i sin linda.
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Vindkraftverkens elproduktionen har nästan ingen betydelse.
I denna rapport presenteras 12 familjer (bilaga 3), som har orsakats hälsoskada av vindkraft. 
Rapporten beskriver också de välkända hälsoeffekter som infraljudet orsakar och mekanismen för 
hur hälsoeffekter uppstår. Dessutom innehåller rapporten grundläggande information om infraljud 
som orsakas av vindkraftverk och dess mätning.
Medborgarföreningen mot Vindkraft kräver att:

(5)
Myndigheterna tar bullerproblemen på allvar och efter samråd omedelbart vidtar åtgärder för att 
undanröja dem, för att skydda dem som är födda till hälsa och för att förhindra problemen i 
framtiden.
Om de A-viktade bullerriktlinjerna för vindkraft används, kan än mer allvarliga och permanenta 
hälsoproblem förväntas hos närboende, på grund av det snabbt växande antalet storskaliga 
vindkraftverk. Bullerriktlinjerna motsvarar inte längre den verkliga situationen med större 
kraftverk och ljudutbredning i nordiskt klimat.
Offren för bullret tvingas bära tunga, hälsomässiga, ekonomiska och mentala förluster. Antalet 
personer som utsätts för buller och hälsoproblem ökar dag för dag.
För att skydda invånarnas hälsa måste myndigheterna med stöd av hälsoskyddslagen, stänga ned 
verken genom effektstyrning eller begränsning av verksamheten så snart ett problem uppstår.
Vid behov måste snabba rättsliga åtgärder vidtas mot parter och orsakssamband, som i alla andra 
fall vid mänskliga hälsorisker eller miljöföroreningar.
Detta sker inte nu när det gäller vindkraften.

19/10/2015 Vindkraft -Medborgarföreningen
Rapportens författare:
Ilkka Alasaarela, fysiker, FM
Janne Alasaarela, biolog
Kalevi Nikula, MA (biolog/fysiolog). Ordförande, Vindkraft - Medborgarföreningen
Virpi Poikolainen, fysioterapeut, AMK

Tack
Ett varmt tack för experthjälp vid utarbetandet av rapporten till följande personer:
Mauri Johansson, MD, MHH. Specialist i social och yrkesmedicin (inkl. miljömedicin ), Danmark
Tapio Pitkäranta, teknologie licentiat, Finland
Ilpo Forsman, servicetekniker, Finland
Sarah Laurie, MD, Chief Executive Officer, Waubra Foundation, Australien
Alun Evans, Dr. Professor Emeritus, Visiting Senior Research Fellow, Centre for Public Health, 
Great Britain

(6)
Greta Gallandy-Jakobsen, Danmark
Mariana Alves-Pereira, Ph.D., University Lusofona Lissabon, Portugal
Robert Rand, Acoustics Consultant, Rand Acoustics, USA
Steven Cooper, Principal Engineer at the Acoustic Group Pty Ltd, Australia
Sherri Lange, Chief Executive Officer, NAPAW, United States of America (USA)
Sven Johannsen, Chief Executive Officer, GuSZ GmbH, Germany
Carmen Krogh, BSc. Pharm, Canada
Madeleine Kura, Turkiet
Christine Metcalfe, Community Councillor, Great Britain

(7)
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Ordlista
Infraljud: En serie av stötvågor som har lägre frekvens än människans hörseltröskel. Definieras i 
allmänhet som < 20 Hz.
Infraljud/ILFN/stötvågor: Industriellt utsläpp av infraljud och lågfrekvent ljud, som sprids från en  
produktionsanläggning, t.ex. en pumpstation eller vindkraftpark, som vid långvarig exponering 
genererar negativa hälsoeffekter.
Lågfrekvent buller/LFN/ILFN: Lågt, hörbart buller.
Tonalitet: Tonalt rent ljud, som tydligt skiljer vindkraftverkens infraljud från naturlig ljud eller 
bakgrundsljud.
BPF (Blade Passing Frequency): Frekvensen för vingarnas passage av tornet, som orsakar en 
kraftigt pulserande stöt. Rotationsfrekvensen för ett storskaligt industriellt vindkraftverk x 3 är 0,4-
0,8 Hz.
WTS (Wind Tubine Signatur): Ett enskilt vindkraftverks ljudprofil (signatur). I allmänhet samma 
som BPF. Alla vindkraftsparker och vindkraftverk har sin egen typiska och igenkännbara 
infraljudsstruktur. Detta kan skilja mellan två vindkraftverk vid fältmätning av ljudemission. Kan 
förväxlas med begreppet Wind Turbine Syndrome (Pierpoint N. 2010), som beskriver hälsorisker 
vid vindkraftverk, illamående och andra symptom.
BTI-brus, Blade Tower Interaction: Det buller som alstras när vingen passerar tornet.
Amplitudmodulering:Amplituden indikerar omfattningen av ljudets svängningar.Amplituden är lika
med halva avståndet mellan svängningarnas extrempunkter (högsta och lägsta värdet). 
Vindkraftsverkens buller är amplitudmodulerat, vilket innebär att omfattningen av dess 
svängningsintervall ständigt varierar. Särskilt vid låga frekvenser. 

(8)
Hälsoeffekter orsakat av vindkraft 
" ... Det har föreslagits att det inte finns några bevis för att vindkraftverk, som sprider infra- och 
lågfrekvent buller, orsakar skada. Detta är inte fallet. NASA och US Department of Energy har 
redan för 30 år sedan gjort många studier som styr orsakssamband, sömnstörningar och en mängd 
olika fysiologiska effekter, med det förskönande uttrycket i ordet "irriterande" (Annoyance). De 
visade att människor sensibiliserades av det utsatta bullret och utarbetade rekommendationer för 
gränsvärden för exponering, i syfte att säkerställa skyddet av invånarna från skador av pulserande 
infraljud och lågfrekvent ljud. Denna studie genomfördes hos människor som levde i ljudvibrationer
i närheten av militära flygplatser och marina gasturbiner eller vindkraftverk. Små bullerkällor 
inomhus rapporterades vara värst. Invånarna beskrev sina obehag, även om ljudet inte hördes, men
fortfarande kunde kännas. Överskridandet av rekommenderade exponeringsgränserna visade sig 
vara en direkt orsak. De var allmänt kända, men ignorerades av akustiker och tillsynsmyndigheter 
och har aldrig tagits i bruk. Detta är en allvarlig brist ur professionell och etiskt synpunkt.
Många läkare är fortfarande inte tillräckligt medvetna om den inverkan som orsakas av upprepat 
lågfrekvent buller. Tilläggas kan, att onormalt buller om natten kan orsaka sömnstörningar, som 
”om de är ihållande, kan orsaka allvarliga skador på din fysiska och mentala hälsa".
"... men den ständiga bristen på sömn är allt annat än ett indirekt problem, eftersom FN:s kommitté
mot tortyr uttryckligen har erkänt denna grymma, omänskliga och förnedrande behandling.
Dessutom har ett stort antal studier identifierat en sjukdom som kallas vibroakustiskt syndrom 
(VAD). Det är också en effekt av överdriven infraljuds- och lågfrekvent bullerexponering. De flesta 
studier har gjorts i arbetsmiljöer. Denna sjukdom orsakar permanenta skador på olika organ och 
vävnader såsom hjärtat. Detta beror på den förtjockning av stödvävnader (kollagen) och 
hjärtklaffar, som nu redovisas hos människor, som lever i närheten av industriellt storskaliga 
vindkraftsparker i Tyskland och Australien. Det är oroande att denna sjukdom har identifierats i 
Portugal hos ett barn som utsattes för intensivt infraljud och lågfrekvent buller redan i livmodern. 
Människor som bor nära de övre Hunterkolgruvorna har också börjat att rapportera symptom som 
överensstämmer med den vibroakustiska sjukdomsbilden." Sarah Laurie, MD, Waubra Foundation. 
Ett utdrag ur vittnesmål inför den australiensiska senatens Wind Energy kommission. [16], [17].

(9)

203



Infraljud och människan
Stora vindkraftverk genererar ett mycket lågfrekvent ljud med infrastruktur (0,1-20 Hz-bandet), ljud
som den mänskliga hörseln normalt inte kan uppfatta. Många fågel och däggdjursarter kan uppfatta 
och kommunicera via infraljud (t ex. elefanter, valar, giraffer). Naturen producerar också infraljud 
(t.ex. vind, stormar, geomagnetisk aktivitet, jordbävningar och vulkanutbrott). Konstgjorda 
bullerkällor inkluderar infraljud från tunga maskiner, fabriker, flygplan och vindkraftverk.
Infraljudeffekter på människor har studerats sedan 1960-talet och det finns en mängd 
forskningsdata. Redan de första studierna fann att infraljud framkallar kliande känsla i trumhinnor, 
illamående, visioner, vibrationer, smärta i mellanörat, salivutsöndring, testikelsmärta och 
huvudvärk, m.m. (Mohr et al, 1965).
Vindkraftsindustrin och deras akustiker är av den uppfattningen att det infraljud som orsakas av 
vindkraftverk är för svaga för att orsaka några påföljder. Som bevis anges att naturligt 
förekommande infraljud tolereras. Infraljud finns överallt i en naturlig miljö, men vindkraftverken 
producerar helt annorlunda infraljud. Till skillnad från miljöalstrat infraljud, är vindkraftalstrat 
infraljud ett smalt band, med en stark och kontinuerlig amplitudmodulation (Ambrose & Rand 
2011). Inga långsiktiga undersökningar har ännu gjorts över infraljudeffekter från vindkraftverk.
Infraljudets effekter har länge studerats för militära ändamål. De symptom som orsakas av 
lågfrekvent ljud och infrastruktur är enligt Doctor Castelo Branco bl.a. försämring av kognitiva 
färdigheter och prestanda vid krävande uppgifter, plötsliga andningssvårigheter, neurologiska 
problem, balansrubbningar och humörsvängningar. Fortsatt längre exponering av infraljud kan 
påskynda åldrandet av kroppen som hittats bl.a. vid avbildning av hjärnan och deras förändringar. 
Castelo Branco studerade förändringar i hjärnan, som befanns likna förändringarna i tidigt stadium 
av Alzheimers sjukdom eller demens. I sitt arbete med infraljudsexponering har han också 
rapporterat minnessvårigheter och epilepsi och att de drabbade ofta är tvungna att gå i pension 
tidigare än vanligt. (Castelo Branco 2001). 
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Infraljud och balanssystemet
Även om det mänskliga örat inte kan höra vindkraftverkens infraljud, reagerar vår kropp på det. 
Signaler i balansorganen ger information om gravitationsläget till huvudet. Denna information om  
receptorernas position kan också förmedlas av innerörat. Innerörat ligger inne i tinningbenets 
vätskefyllda del av örat, där hörsel och balans-receptorerna är belägna. Receptorer finns i innerörats
membranösa ovala vesikel (utriculus), såväl som den runda vesikeln (säcken). Även om en person 
faktiskt inte alls hör ljud, kan infraljudssignaler sändas till hjärnans centra för informations-
bearbetning.
Återstoden av hjärnans system är nära knutna till känslor, speciellt rädsla, ångest och panik. Till 
exempel kan en person känna panik när han halkar, innan han når jämvikt igen. Således medverkar  
systemet till att en person reagerar omedelbart vid obalans.
Vindkraftverk har visat sig orsaka panikångest (kamp eller flyktreaktion, FFR) hos personer som 
inte tidigare har lidit av dem. Detta beror på infraljudets stimulans av innerörats hinnlabyrint, som 
förmedlar reaktionen till hjärnan. Balanssystemet och det autonoma nervsystemet är förbundna med
varandra via det centrala nervsystemet. Balanssystemet förmedlar signaler om kroppsläget och det 
autonoma nervsystemet reglerar blodtryck i artärer och mindre blodkärl drift samt hjärtats puls. 
Systemet utjämnar mängden blod i kroppen, oavsett kroppens läge (stående, sittande, etc.). 
Vindkraftverk har bl.a. visat sig orsaka förhöjt blodtryck och predisponering för arytmier. (Pierpont 
2010; Nienstedt et al 1997).
Det vestibulära systemet har utöver kontroll av balans och orientering, även andra funktioner. Det 
samordnar också synintryck, rörelse och positionskänslan (muskler, leder, hud), inkommande
information från innerörat och reglerar hjärtfrekvens, muskeltonus, ben och armposition, 
immunsvaret och vakenheten. Hörseln har en central funktion i det vestibulära systemet. De 
vestibulära nerverna och hörselnerverna förenas i den åttonde kranialnerven. Allt som stör hörseln 
kan också påverka den vestibulära funktionen. (Ambrose & Rand 2011).

204



"Studien bekräftar att stora industriella vindkraftverk kan producera verkliga och negativa 
hälsoeffekter. Den visar att detta beror på vibrerande, akustiskt tryck, som inte är relaterat till det 
hörbara frekvensområdet och som påverkar balanssystemet, särskilt i en tyst miljö. Studieresultaten
understryker behovet av epidemiologisk och laboratoriell forskning, som ska utföras av personal 
och akustiker som arbetar med folkhälsofrågor. Studien understryker behovet av mer effektiva och 
förebyggande säkerhetsavstånd. Det är särskilt viktigt att etablera en säkerhetsmarginal, som är 
tillräckligt stor och som ska ligga under hörbarhetsområdet för det lågfrekventa bullret från 
vindkraftverk, som påverkar det mänskliga balanssystemet." 
(Ambrose & Rand 2011. Citatet på originalspråket i bilaga 4.)

Människor som lever nära vindkraftverk, både barn och vuxna, har visat sig få problem med 
kognition d.v.s. informationsbehandling och minne. Detta har medfört problem bl.a. vid läsning, 
datoranvändning, skrivning och tolkning av instruktioner. Liknande reaktioner har observerats hos 
patienter med balansrubbningar. Patienter som lider av skador i innerörat upplever i sin tur ofta 
symptom av yrsel, huvudvärk, nackstelhet och sömnsvårigheter. Alla dessa symptom har också
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observerats hos människor som är påverkade och har bott i närheten av vindkraftverk. (Pierpont 
2010).
Tamura et al. utförde 2012 experiment som studerade kronisk infraljudsexponering på balansen hos 
möss. Resultatet blev att infraljud på rimliga nivåer orsakade balansförsämring i samband med 
morfologiska förändringar i kroppens balanssystem och därmed en ökning av oxidativ stress. 
Således är det viktigt att beakta riskerna för exponering av permanent infrabuller och dess effekter 
på balansen vid rimliga nivåer (Tamura et al. 2012).
Innerörats vestibulära balanssystem utvecklas fram till 12 års ålder, då det når en vuxens nivå. Vad 
händer om ett barn under denna utvecklingsperiod får störande information via innerörat i form av 
infraljud? Vad händer om störningarna är kontinuerliga dygnet runt? Vad sägs om effekterna av 
infraljudets påverkan av utvecklingen av sensorisk integration (= genom de olika sinnenas 
inkommande datatolkning)? Utvecklingen av sensorisk integration börjar redan under fosterstadiet 
och dess utveckling är störst under de första 7 åren. När sensorisk integration fungerar normalt, kan 
en människa ta emot och tolka sensoriska krav smidigt och reagera på dem på ett lämpligt sätt. 
Detta skapar grunden för all intellektuell och operativ slutsats.
"Våra öron inte bara lyssnar; de har en viktig roll för att känna miljöförhållanden. De behandlar 
många samverkande aktiviteter som är väsentliga för personligt välbefinnande och vår påverkan av
det."
(Ambrose & Rand 2011. Citatet på originalspråket i bilaga 4.) 

Akuta symptom orsakade av vindkraftverk
Följande symptom har i klinisk praxis visat sig uppstå efter att den mänskliga miljön blivit utsatt för
vindkraftverk. Symptomen underlättas oftast, eller effekterna till och med försvinner, när en person 
lämnar vindkraftsområdet.
Symptom på vestibulär dysfunktion
• sömnstörningar 
• huvudvärk (inklusive migrän)
• tinnitus
• tryck i örat (som ofta beskrivs som smärtsamt )
• balanssvårigheter
• yrsel
• illamående
• dimsyn
• irritabilitet
• minne och koncentration
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• panikattacker 
• takykardi (ökad hjärtfrekvens) 
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Akut fysiologisk stress
• olika typer av arytmier
• högt blodtryck, som av den behandlande läkaren eller kardiologen har bedömts instabilt. Varierar 
beroende på hur personen är utsatt för vindkraftverkens drift. 

Sällsynta, men allvarliga diagnoser
Följande tre diagnoser är sällsynta men viktiga att nämna, eftersom de kan vara livshotande. 
De har identifierats i Australien, Kanada och Tyskland, hos personer som har utsatts för infraljud 
och lågfrekvent buller, från vindkraftverk eller gruvdrift.
• Takotsubo - hjärtattack utan de vanliga akuta emotionella stressfaktorerna, men involverar 
exponering av infraljud och vibrationer från t.ex. vindkraftverk eller gruvdrift, som ökar halten av  
epinefrin/adrenalin.
• Akut hypertensiv kris (Mycket högt blodtryck, blödningar, papillödem ..). 
• Instabil angina (Crescendo angina) 

Andra akuta symptom (vissa i samband med kronisk exponering)
• Periodiska vibrationskroppskänslor (särskilt läppar, bröst, bukhåla)
• Smärta vid tryck på örat följt av blödning i trumhinnan, när orsaken inte är ett trauma eller tidigare
symptom
• Hörselnedsättning
• Menstruationsrubbningar, som omfattar kraftiga blödningar eller betydande förändringar i cykeln
• Betydligt minskad förmåga att göra många saker samtidigt och som hindrar en persons förmåga att
utföra dagliga aktiviteter
• Betydande svårigheter att utföra administrativa uppgifter som tidigare lätt kunnat utföras, t.ex.  
fakturakontroll
• Hörselkänslighet (hyperakusi) - extrem känslighet för "normala" ljud, som i vissa fall har fortsatt 
upp till 6 år efter att exponeringen för infraljud upphört
• Vredesutbrott
• Störningar i sköldkörtelns metabolism, som är reversibel efter exponering för infraljud [1] 
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Kroniska symptom orsakade av vindkraftverk
Under långtidsexponering kan infraljud leda till allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt (Castelo 
Branco 1999, Castelo Branco et al 1999), cancer (Silva et al, 1996; Castelo Branco et al, 1999) 
(Martinho Pimenta et al 1999a), epilepsi, raseriutbrott (Castelo Branco et al. 1999) och självmord 
(Castelo Branco et al. 1999; Alves-Pereira & Branco, 1999). 

Upplevelse
Symptom som orsakats av vindkraft kommer i huvudsak från det autonoma nervsystemet. 
Infraljudets huvudsakliga påverkan sker i hypotalamusområdet i hjärnan som ingår i HPA-axelns 
styrsystem (hypotalamus-hypofys-binjure-axeln). Kroppen reagerar med att förstärka och initiera 
komplexa serier av fysiologiska reaktioner, som till stor del är ett resultat av det autonoma 
nervsystemet och HPA-axelns aktivering och leder till stressreaktioner associerade med 
förändringar i uppmärksamhet, vakenhet och känslomässiga tillståndslägen.
I en stressande situation, reagerar vår kropp på samma sätt som för tusentals år sedan. Kamp eller 
flykt (FFR) och de kroppsliga förändringar som har samband med det, såsom glukos och 
fettsyrautsöndring i blodet, ökad hjärtfrekvens, hand- och fotsvett, adrenalin och 
noradrenalinutsöndring i blodet, som ofta redan är överdimensionerade i det moderna livet. En 
sådan kraftfull reaktion kan fortfarande rädda en person i många situationer och stresstudier har 
visat att starka reaktioner utgör risk för fysisk sjukdom. De ofrivilliga och genom det autonoma 
nervsystemet förmedlade reaktionerna börjar med en kort fördröjning som sedan återvänder efter 
några minuter. Om en stressande situation kvarstår längre, sker en långsammare återgång och 

206



aktivering av det endokrina regleringssystemet. Den centrala HPA-axeln, förmedlar de fysiologiska 
effekterna av stress och systemet aktiveras starkt av psykosocial stress, varvid kortisolnivåerna ökar
dramatiskt. (Puttonen 2006).
Neurologiforskaren Bruce McEwen och professorn i pediatrik W. Thomas Boyce har diskuterat 
stress i the Australian Radio Nationals radioprogram 2010. Enligt dem har den medicinska 
vetenskapen börjat förstå stressens samband med bl.a. hjärt-kärlsjukdom och depression. Förhöjd 
nivå har också samband med uppkomst av inflammationer, som har en roll i alla cancer- och hjärt-
kärlsjukdomar.
Kroppen reagerar på stress genom att producera kemiska föreningar, hormoner såsom kortisol, 
adrenalin och cytokiner. Det autonoma nervsystemet ska styra pulsen och påverkar balansen mellan 
inflammation och metaboliska processer. Det finns således ett helt nät som är aktivt när kroppen 
anpassar sig till stressituationer. Denna anpassning kallas allostas. Om kroppen inte kan återhämta 
sig efter allostas, kan den följas av andra allvarliga hälsoproblem som fetma, diabetes, hjärt-
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kärlsjukdom, reumatoid artrit och även vissa degenerativa hjärnsjukdomar (t. ex. Alzheimers 
sjukdom). (McEwen och Boyce, 2010). 

Andra välkända stressrelaterade hälsoproblem
• försämrat immunsystem (t.ex. förhöjt kortisol), vilket resulterar i en höjning av risk för akuta och 
kroniska infektioner (t.ex. sinusit). Dessa kan leda till cancer om de inte behandlas.
• hormonella rubbningar som har samband med fertilitet.
• redan existerande inflammatoriska sjukdomar förvärras, såsom astma, artrit och inflammatorisk 
tarmsjukdom eller debut av inflammationssjukdomar.
• tandhälsa (torr mun och försämrad immunitet). [1]

Stress och barn
Vår reaktion på stress startar i livmodern, eftersom moderns stresshormoner överförs via 
moderkakan in i fostrets blodomlopp. Det finns alltså stora individuella skillnader i stresspåverkan 
redan vid födseln. Oxytocin är ett bra botemedel mot stress - när oxytocin frigörs i blodomloppet 
halveras mängden av stresshormonet kortisol i blodet. Mellan huden och hormonet finns en direkt 
bindning. Beröring ger antingen ökad utsöndring av oxytocin (lugnande beröring) eller ökad 
sekretion av stresshormoner (smärta vid beröring). Stressade barn vet hur man naturligt söker med 
armarna och därmed söker hjälp för stress.
"Stressreaktionen är en viktig del av livet, som behövs för att klara olika utmaningar. Därför måste 
den också anpassas till situationen och typen av stressbelastning. Men det är naturligtvis en kritisk 
fråga när belastningen överskrider individens egen motståndskraft. " (Adolescent Psychiatry 
Specialist Linnea Karlsson).
Barnets hjärna är mycket känsligare för effekterna av skadlig stress än den vuxna hjärnan och den 
måste lämnas i fred under uppväxten. Långvarig stress i barndomen förknippas bl.a. med psykiska 
problem, diabetes, fetma och störningar av lipidmetabolismen.
Den fetala perioden, från spädbarnsåldern till början av puberteten [2], är en känd känslighetsperiod
då det centrala nervsystemet är särskilt utsatt för alla typer av stressreaktioner, vars effekter är 
involverade i orsaken till permanenta eller åtminstone mycket  långsiktiga förändringar.
Barn som drabbas av stress kan reagera med t.ex. huvudvärk, illamående eller buksmärtor. Särskilt 
små barn som känner stress kan få beteendeförändringar som t.ex. överaktivitet, humör- och 
ätstörningar. [3] 
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PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, Posttraumatiskt stressyndrom), är ångeststörningar som  
klassificerats som en psykiatrisk sjukdom som kan utvecklas som resultat av att man bevittnar eller 
upplever en traumatisk händelse. Den traumatiska händelsen hänvisar till en situation där liv, hälsa 
eller fysisk integritet hotar en person eller deras familjer. Sådana händelser inkluderar till exempel 
krig, naturkatastrofer, trafikolyckor, våld eller sexuella övergrepp [4]. PTSD-patienter har 
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observerats lida av hälsoeffekter genom ökad stress från vindkraftverk.
I en studie av Inagakin et al. (2014), utsattes 15 för japaner för buller i laboratoriemiljö, som 
genererats av vindkraftverk (600 kW). Studien visade en förändring i hjärnans funktion: de kunde 
inte uppnå avkoppling. Med andra ord så förorsakade ljudenergin direkt fysiologisk stress och 
samma tillstånd i hjärnan, som hittades vid de objektiva EEG-mätningarna. Sålunda påverkas 
närboende till vindkraftverk av stress som inte kan definieras som Nocebo-effekten'. (Inagaki et al., 
2014). 
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Sömnstörningar
Uppgifter om sömn i korthet:
• förhindrar stress, bevarar immunitet och förebygger sjukdom
• upprätthåller balansen av metabola och endokrina system
• återställer kroppens energibalans och laddar batterierna
• återställer mental styrka och vitalitet för att hantera känslor
• behåller förutsättningar för minne och inlärning. [5]
Sömn är en viktig mekanism för stressåterhämtning. Långvarig stress kan leda till kronisk 
sömnbrist, vilket i sin tur exponerar sjukdomar såsom olika komponenter av metabolt syndrom eller
depression. En längre eller kortare nattsömn ökar dödligheten.

Sömnstörningar och dess konsekvenser
I allmänhet påverkas invånare som bor nära vindkraftverk av sömnstörningar, som inte upplevs när 
de inte utsätts för vindkraftverk under drift eller är borta från hemmet. Sömn störs av följande skäl:
• hörbart ljud. Särskilt om huset inte är välisolerat, fönstren är öppna och huset ligger nära 
kraftverket.
• uppvaknanden under natten i panikläge. En slags upplevelser långt bort från verken även om 
verken inte kan ses eller höras.
• våldsamma och störande drömmar hos både barn och vuxna. Mardrömmar kan upprepas gång på 
gång under samma natt
• ökad urinering, ibland så ofta som var 10:e minut eller timme 
• sängvätning hos barn som aldrig tidigare besvärats av sängvätning eller som har varit torra under 
nätterna i några år
Kända konsekvenser av fortsatt sömnstörning: hjärtdysfunktion, diabetes, psykiska sjukdomar som 
depression och ångest, sänkt motstånd, trötthet, minskad arbetsförmåga  och ökad risk för olyckor. 
[6]
Sömnmedicin- och sömnstörningsspecialisten Christopher Hanning (2012) har redovisat rapport om
vindkraftverkens effekter på sömn. Enligt honom kan bullret störa sömnen genom att orsaka 
uppvaknanden, som dels uppfattas men också uppvaknanden som inte registreras. Båda stör sömnen
och sömnen kan därför inte återställas. Forskning om vindkraftorsakade sömnstörningar har 
fokuserat på de uppfattade uppvaknandena, varför de totala effekten har underskattas. 
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Otillräcklig eller dålig sömnkvalitet leder utöver trötthet, till många hälsorisker. Dessa inkluderar 
fetma, minnesstörningar, ökad risk för diabetes och hjärtsjukdomar och högt blodtryck. För känsliga
befolkningsgrupper, såsom barn och äldre, kan risken vara ännu större. (Hanning 2012).
Hanning och professor emeritus Alun Evans redovisade vindkraftverkens belastning på 
hälsoeffekter i British Medical Journal 10/03/12; 
"Det finns ovedersägliga bevis för att tillräcklig sömn är en förutsättning för att människor, särskilt
barnens hälsa. Regeringarna har nyligen lagt mycket uppmärksamhet på effekterna av 
omgivningsbuller, varaktighet och sömnkvalitet och hur buller kan reduceras. Men på samma gång 
har regeringar tillåtit fler industriella storskaliga vindkraftsanläggningar som ska byggas på den  
fridfulla landsbygden."..."Strax efter att vindkraftverken började uppföras nära bostadsområden 
har klagomål om hälsorisker framförts. Sömnstörningar är en viktig orsak till klagomål. Sådana 
rapporter sägs vara subjektiva och imaginära, men enligt experter, utgör konsekvenserna och 
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antalet fullständiga klagomål, bevis för att buller från vindkraftverk har ett starkt samband med 
dålig hälsa och sömnstörningar"..."Det finns en enorm mängd bevis för att vindkraftverken stör 
sömnen och har inflytande på hälsan."..."De nuvarande mätteknikerna och bullermätningarna 
tenderar att maskera pulserande lågfrekvent ljud och infraljud."..."Sömnstörningar kan vara ett 
särskilt problem för barn och detta kan få stor betydelse för folkhälsan. När man letar efter sätt att 
generera förnybar energi från vind, måste regeringarna se till att medborgarnas miljö inte drabbas 
av extra skador från buller." (British Medical Journal 12-10-03: Wind Turbine Noise).
Akustikerna Stephen E. Ambrose och Robert Rand bodde under ett forskningsuppdrag (2011) i 
närheten av vindkraftverk hemma hos de lokala invånarna. En natt när vindhastigheten vid verkens 
navhöjd nådde mer än 10 m/s, fann de att deras sömn stördes, även om bullernivån inomhus var så 
låg som ca. 20 dB(A). Vad störde sömnen? Baserat på deras egen erfarenhet som akustiker antog de 
att det amplitudmodulerade ljudet som regelbundet överskrider 22,9 Hz inte var hörbart, ändå 
överskred den vestibulära uppfattningströskeln. Frekvensområdet 22,9 Hz är beläget vid den övre 
gränsen för humana hjärnvågor i beta-regionen. Det är också hjärnans vågfrekvens som orsakar 
spänningstillstånd när man är i larmläge, känner räddsla eller har flykt- och kamprespons (FFR). 
Enligt forskarna förmedlades 22,9 Hz-signalen genom innerörats balansorgan till hjärnan och kom i 
konflikt med de naturliga frekvenserna för hjärnvågor under sömn, sömnavbrott och uppvaknande. 
Under sömnen har hjärnvågorna normalt 4-7 Hz (theta) och <4 Hz (beta). (Ambrose & Rand, 2011).
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"Professor McMurtry berättade för kommittén:
... innebörden av ordet "besvär" [Annoyance] vid ett vindkraftverk är "stress, ångest, svårighet att 
somna och sömnstörningar," [...] så det är en mycket allvarlig fråga. Förmodligen de vanligaste 
problemen vi ser är sömnstörningar och stress. Dessa två kan alltid hittas. Vestibulära störningar 
förekommer också. Otvivelaktigt kan kroppens balanssystem påverka personer så att de till exempel
känner ångest, sjukdomskänsla eller illamående. Det kan vara [kroppens] mekanism. Jag vet att det
inte under några omständigheter går att ignorera det och jag ser det på mina diagnostiska 
kriterier."
Dr Robert McMurtry, Sanningskommittén Hansard, Sydney, 29 juni, 2015, s. 8. citat på originalspråket i bilaga 4.

(19)

Vävnadsskador
Följande vävnadsskador har rapporterats i Tyskland i områden där vindkraftverk har funnits mer än 
10 år:
• perikardiell förtjockning
• förtjockning av hjärtats mitral- och trikuspidalklaffar
• munsår, som typiskt beskrivs som vibro-akustisk sjukdom (VAD) [1], [7]
VAD (vibroacoustic disease eller vibroakustisk sjukdom) orsakas av en långvarig exponering av 
infraljud. Resultaten: onormal ökning av kollagen och elastin som till exempel ger förtjockning av 
hjärt- och andningsstrukturer. Har observerats hos både människor och djur som utsatts för 
infraljud. Det kan verifieras genom undersökning med ultraljudsteknik.
"VAD är inte officiellt erkänd och de som har VAD-kliniska symptom stämplas vara låtsassjuka (i 
fallet med den anställde) eller neurotiska (om kvinnan och/eller en hemmafru). I värsta fall anses 
de vara "överkänsliga" individer. Eftersom myndigheterna inte anser infraljudexponeringen vara 
farlig för hälsan, är det sällan de ens utvärderas. Dessutom är infraljudsrelaterade studier inte "på 
modet" och därmed är möjligheten att få in pengar till forskning praktiskt taget obefintlig. Eftersom
infraljud orsakar lidande för miljontals människor världen över är situationen oetisk, oacceptabel 
och rent ut sagt oförskämd."
(Castelo Branco & Alves-Pereira, 2004)
VAD har diagnostiserats hos många yrkesgrupper (bl.a. flygindustri och tung industri). Nu har dock 
VAD ökat bland befolkningen i allmänhet och förekommer även hos barn. Detta beror på typen  av 
infraljud och på bristande lagstiftning på området.
Förtjockning på grund av kollagen och elastin ger onormal tillväxt (utan den inflammatoriska 
processen) i blodkärlen, hjärtstrukturer, trakea, lungor och njurar, hos både människor och djur. 
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VAD-patienter har typiskt normala värden vid allmänna studier (EKG, EEG och många 
blodprover).
I motsats kan strukturella förändringar upptäckas genom ekokardiografi, MRI av hjärnan med hjälp 
av histologiska studier. (Alves-Pereira, M, och Castelo Branco, 2015a). [7]
Vindkraftverk orsakar elakartad död hos fladdermöss eftersom den plötsliga tryckförändringen 
spräcker deras lungor. Enligt forskare, uppstår inga liknande tryckskador hos fåglar, på grund av att 
deras unika anatomi och att luftvägarna är mindre känsliga för skador än hos däggdjur. (Baerwald et
al. 2008). 

(20)

Fetala missfall och utvecklingsskador

Exempel på deformationer orsakade av infraljud från vindkraftverk:
deformerad ögonlös mink och bendeformerat lamm, båda med vindkraftverk i närheten. 

Det finns en växande oro om risken att fosterskador ökar vid ökad infraljudbelastning, som orsakas 
av buller och vibrationer från vindkraftverk. Jordbrukare vars boskap (kor och får) uppehåller sig i 
närheten av vindkraftverk har rapporterat vanställda foster. Mängden avvikelser har ökat kraftigt 
sedan vindkraftverken togs i drift. De jordbrukare som har rapporterat missbildningar, har gett en 
korrekt bild av antalet och problemen med djuren. Etiologin är inte klar, men infraljud och 
vibrationer är definitivt en anledning. Infraljud som orsakar nedtryckning av den genetiska 
arvsmassan kan vara en viktig del av utvecklingen, som skadar embryon och foster. [1]
I Danmark rapporterade minkuppfödare 1600 döda minkungar på våren 2014. Minkproblemen 
började när fyra Vestas V112 vindkraftverk (3 MW) uppfördes 328 meter från farmen.
Minkfarmens veterinär sa till reportrar att innan 

vindkraftverken uppfördes, räknades 5-10 missfall, men nu hade det
blivit 320. Dessutom var 963 minkar sterila. 
Problem fanns också vid parning.
Nu föds bara 3-4 minkar per kull, mot att tidigare kullar haft 5-6
ungar. Ungarna hade också missbildningar. Den vanligaste var bristen
på ögonglober. 
Enligt veterinären gjordes inga andra förändringar i livsmiljön eller
minkarnas mat innan vindkraftverken uppfördes.[8]
Under våren 2015 förvärrades denna allvarliga tragedi. 2000 minkar
föddes döda, 698 dödades i panik av mödrarna som bet dem till döds
och missbildningarna var ungefär lika många som 2014. Ingen
myndighet har ännu ingripit. [9]  

(21)
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Kroppens naturliga frekvenser och resonans
Eftersom ljudet fortplantas i luften genom pulsationer (förtätning och förtunning), fungerar det som 
ljudvågor. Akustisk våglängd är avståndet mellan de två förtätade maximala pulserna. Även 
infraljuden fortplantar sig som en tryckvåg som lätt passerar genom fönster och väggar. Ljudvågen 
påverkar inte bara hörseln. Infraljudvågorna påverkar hela kroppen och alla organ som förmedlar 
dem vidare till hjärnan - en stor del av detta är ännu inte helt bevisat. Faktum att den mänskliga 
kroppen består av 70 % vatten och att ljudet färdas fem gånger mer effektivt i vatten än luft, medför
utmaningar för att förstå infraljudets effekter på människokroppen.
Den naturliga frekvensen är den svängningsfrekvens, där ett material eller system vibrerar lättare än
vid andra frekvenser. Resonans är ett fysikaliskt fenomen för mottaglighet. Resonansfenomenet gör 
att två material med samma vibrationsfrekvens får varandra att vibrera.
Metoder för musik och fysioakustisk rehabilitering använder en lågfrekvent sinusformad ton. Sinus 
ljud är ett ljud som endast innehåller en frekvens, d.v.s. det är den renaste och enklaste tonen 
(Wigram, et al., 2002). Ljudvibrationer har visat sig nå effekter på kroppsfunktioner som blodtryck, 
hjärtfrekvens och andning, vilket är basen för akustisk terapi. (Boyd-Brewer & McCaffrey, 2004)
"Varje mänsklig vävnad har sin egen egenfrekvens. Under [ljudstimulering ] varieras den 
vävnadsspecifika frekvensen. Frekvensvariationen medför att den naturliga frekvensen i något 
skede alltid uppnås i vävnaden, som således reagerar med resonans på audiostimuli." … 
"Kontinuerlig konstant stimulering kan vara användbar, men den sprids i kroppen och kan orsaka 
effekter som muskeldomningar, spänningar eller andra skadliga biverkningar."
www.fysioakustiikka.com
Fysioakustisk metod för ljudvibrationer är styrd, till skillnad från vibrationer som överförs i fordon  
och tunga maskiner i det dagliga livet. Fysioakustisk behandling rekommenderas inte för akuta 
infektioner eller svår hjärtsjukdom, eller för personer som har blödningar eller är gravida. 
(Lehikoinen, 1998; Rinne 2009). 

(22)
Michael Persinger, en forskare och professor i kognitiv neurovetenskap, har studerat infraljud, 
människors hälsa och anpassning och gjort en samlad överblick över faror i en komplex miljö 
(Infrasound, human health, and adaptation: an integrative overview of recondite hazards in a 
complex environment, 2013):
"Infraljudet verkar ha en speciell förmåga att påverka människors hälsa och anpassning, eftersom 
dess frekvenser och amplituder är nära den mänskliga kroppens amplituder och  frekvenser."
Zhaohui, et al. (2013) uttalade i rapporten “Cardiac Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-c 
Expression is Modulated by Oxidative Stress in Acutely Infrasound-Exposed Cardiomyocytes”:
"Höga infraljudnivåer kan orsaka resonanskaviteter i kroppen. Tekniska infraljudkällor och 
potentiella infraljudsskador ökar. Infraljudet orsakar biologiska resonanser, vilka kan leda till olika
direkta och indirekta biologiska effekter. Ibland kan exponering av infraljud påverka hela 
organismen och medföra död av organ, vävnader och celler."
(Citat från originalspråket i Appendix 4.) 

”Hjärtat är det först formade organet i det utvecklande fostret. Under foster- och postnatal 
utveckling blir kardiomyocyter termiskt differentierade muskelceller som är anslutna i ändarna, 
vilket möjliggör samordnad sammandragande aktivitet. Kardiomyocyternas sammandragnings-
avslappningscykel är styrd genom cykliska ökningar och minskningar av intracellulär Ca2 +. Vid 
stress genomgår kardiomyocyter förtjockad tillväxt och apoptotisk reaktion in vivo såväl som i 
cellodlingsmodeller. Sådana förändringar predisponerar för hjärtsvikt på längre sikt.” 
/Kommentar: Det medicinska begreppet Cardiomyocytes är komplext och avgörande för liv och 
död. Beskrivning har hämtats ur Science Direct.The International Journal of Biochemistry och Cell 
Biology. Volyme 37. Issue 9, September 2005, Pages 1746-1751.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1357272505001342
/Begreppet Apoptos enligt https://sv.wikipedia.org/wiki/Apoptos):
”Apoptos eller programmerad celldöd är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt  
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begå självmord utan att skada sin omgivning.”
/Not. Tydligare än så kan inte riskerna med långsiktig exponering av infraljud beskrivas/

Bindvävens funktion vid avkänning av infraljud
Nyligen genomförda studier har visat att bindväv eller fascia har en central roll för uppfattning och 
samordning av rörelser. Bindväv bildar det anatomiska organ som täcker hela kroppen, och är 
känslig för beröring och ger lägesinformation: fascias innervation är tiofaldig jämfört med  
muskelvävnad. Bindväv utgör ett av de mest känsliga sinnesorganen. (Lahtinen-Suopanki 2015; 
Wilke et al 2015) [21].
Myofasciell smärta i muskel- och bindväv kan härledas till smärta som är känd att förekomma bl.a. 
vid huvudvärk, nacke och ryggsmärtor och bäckensmärta. Myofasciell smärta vid halsen o ansikts- 
musklerna, har också observerats vid symptomen på yrsel, tinnitus och vestibulära besvär. [22]
Det antas att bindväv spelar en central roll vid avkänning av infraljud. Det skulle förklara 
symptomen för de många människor som bor i närheten av vindkraftverk och som ständigt är 
utsatta för pulserande infraljud. 

(23)
Vibrationer orsakas av vindkraftverk
Vindkraftsorsakade seismiska vågrörelser eller markvibrationer har studerats i flera försök. Effekter 
genom berggrunden sträcker sig från 2 till 18 kilometer, beroende på vindkraftverkens placering. 
Dock verkar vågrörelsen avta betydligt 2,5-3 km från vindkraftsverken. (Saccorotti et al 2011; 
Styles et al 2005; Fiori et al 2009; Bakker et al 2009; Cooper 2014).
Den tekniska utformningen av industriella vindkraftsvingar i naturen är problematisk. I synnerhet 
vid hög effekt uppstår fysiska fenomen och problem, som infraljud och lågfrekvent buller,vilka ökar
icke-linjärt med ökande energieffekt. Långa vingar orsakar stora och varierande vridkrafter i tornet.
Lågfrekventa vibrationer alstras i stora strukturer. 
Tornen till stora vindkraftverk fungerar som  "fjädrar". Generatorn och maskinrummet tillsammans 
med tornet bildar ett fjädrande resonanssystem, som resulterar i lågfrekvent markvibration. 
Beroende på markens ledningsförmåga uppstår en effekt på omgivningen. För närvarande har de 
dominerande vingkonstruktionerna extrema svårigheter när det gäller dämpning av vibrationer.
Problemen med infraljud och låga frekvenser är kända, exempelvis från stora marina dieslar och 
turbiner. Det har lyckats att undertrycka torsionsvibrationer genom olika tekniska lösningar, t.ex. 
genom att innesluta byggnadskonstruktioner och bygga dämpande resonatorer. Stora vindkraftverk 
kan inte vara i kokonger.
I Portugal, genomfördes studie (2012) som undersökte effekten av vindkraftverk på en hästfarm 
med 11 hästar. Strax efter driftstarten av 5 vindkraftverk, hittades felaktiga benställningar hos 
tidigare friska hästar. Det är känt sedan tidigare studier att vibrationer eller skakningar har effekt på 
benmetabolism. Denna studie visade att vibrationer som orsakas av vindkraftverk accelererade 
tillväxten av benen och ledde till felpositioner. (Pereira e Costa Curto 2012).
Vibration eller vibrationsterapi har länge använts för patienter i sjukgymnastik bl.a. för att 
intensifiera muskelsammandragningar och för att förbättra blodcirkulationen och 
ämnesomsättningen. Vibrationsbehandlingen bör inte ges till gravida och är begränsad för personer 
som har implantat eller pacemakers. (Sjukgymnasten 2004, 1: 28-31).
Det finns uppgifter om hur bullerrelaterad vibration påverkar embryot i relativt höga doser. Det är 
inte känt vilka effekter, som uppstår vid låga vibrationsdoser och förlängd exponering. Det verkar 
som att hälsan försämras snabbare hos personer som regelbundet utsätts för vibrationer. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt denna vibration, om en person exponeras under sömnen. Vibration 
mäts sällan, även om det uppenbarligen är viktigt. [1] 

(24)

Särskilt utsatta
Foster, barn och äldre är särskilt utsatta för skador som orsakas av vindkraftverk. Ett antal forskare 
och experter har känt oro för dessa grupper. Schusts uttryckte oro i studien, Effekter av lågfrekventa
ljud upp till 100 Hz (2004), över kombinationen av infraljud och vibration, särskilt med avseende på
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gravida kvinnor och barn och framhöll behovet av ytterligare forskning. 
Särskilt utsatta är dessutom de som redan har skador eller sjukdom i innerörat eller besväras av 
åksjuka, sjösjuka, migrän, epilepsi eller autistiskt spektrumsyndrom. Dessa personer kan också visa 
omedelbara symptom i närheten av vindkraftverk eller andra infraljud- och vibrationskällor. 

Vissa människor upplever nya symptom och andra att redan existerande medicinska tillstånd 
förvärras, medan andra inte uppfattar några symptom alls. Ett kännetecken för samband med 
vindkraft är att symptomen förbättras eller försvinner när människorna lämnar sina hem och vind-
kraftsområdet och att symptomen kommer tillbaka när de boende kommer tillbaka till hemmet. [10]

(25) 

Vindkraftindustrin är medveten om problemen
Vindkraftindustrin har varit fullt medveten om infraljud och de problem som orsakas av lågfrekvent 
buller. Det visar bl.a. skrivelse 29.7.2011 från Vestas VD Ditlev Engelin, som riktar sig till den 
danska miljöministern. Brevet erkänner det faktum att vindkraftverken producerar lågfrekvent ljud, 
och att "för närvarande är det inte tekniskt möjligt att tillverka vindkraftverk som skulle producera 
mindre buller."  Vestas ledare förlitar sig också på att man har i åtanke att företaget har en viktig roll
för den danska sysselsättningen och exportindustrin. Vestas ville då bidra till att Danmark inte 
skulle införa restriktioner på infraljudbuller - delvis också på grund av det faktum att Danmark är 
vindkraftens "föregångsland" och om andra länder följer exemplet skulle driften av 
vindkraftindustrin blir svårare. (Bilaga 1: Vestas brev).
Infraljud är genomträngande och antalet bullerkällor ökar (vindkraftverk och värmepumpar). Även 
om infraljud allmänt anses vara "icke-hörbart" under drift, ökar antalet klagomål från de som utsätts
för den explosiva utbyggnaden i Tyskland och det finns också allvarliga problem i andra länder. Det
är allmänt accepterat att människor kan känna infraljud och att det utgör en nästan okänd risk för 
människors hälsa. Tyvärr finns ännu ingen förståelse för dess mekanismer, eftersom det endast finns
ett begränsat antal tillförlitliga studier och information om ämnet. Kontroversiella diskussioner 
pågår om infraljudets hälsokonsekvenser och denna komplexa situation har lett till bedömningen att
det saknas legitima gränsvärden, bedömningsmetoder och säkerhetsföreskrifter. (Kühler, Koch, et. 
Al. 2015).
Vindkraftverk producerar också hörbart ljud. Bullerkänsligheten är en biologisk och åtminstone 
delvis ärvd egenskap, som denna person inte kan påverka i någon högre grad. Buller stör sömnen 
och mer stress medverkar till risk för flera kroniska sjukdomar och försämring av befintliga 
sjukdomar. 2/5 av den finska befolkningen är bullerkänslig (36% av kvinnorna och 41% av 
männen). Långvarig bullerexponering är en riskfaktor för högt blodtryck, kranskärlssjukdom och 
hjärtinfarkt. (Den finska Medical Journal 2012).
Det allmänt använda och av myndigheterna krävda A-vägda mätvärdet för infraljud och lågfrekvent 
ljud, är helt olämpligt, eftersom det helt filtrerar bort all skadlig energi som är högst under 20 Hz. 
Schomer et al. (2013) och Punch et al. (2010) med flera, finner att den A-viktade mätmetoden är 
otillräcklig och olämplig för att beskriva infraljudet. EU-direktiv för omgivningsbuller understryker 
starkt att uppmärksamma hälsoeffekter från buller. Världshälsoorganisationen WHO och EU-
kommissionens studier visar att buller är den viktigaste avgörande miljöfaktorn för människors 
hälsa, omedelbart efter de små luftpartiklarna. WHO:s europeiska rekommendationer för buller är 
mogna för en ny version och bör omfatta buller från vindkraftverk. 

(26)

Australien har tagit hälsoriskerna på allvar
2015/08/03 publicerades det av Australiens senat utsedda Vindenergiutskottet sitt betänkande. [11] 
Rapporten utvecklade vindkraftens problem och presenterade ett antal rekommendationer, bl.a. 
inrättandet av en oberoende vetenskaplig kommitté (den oberoende vetenskapliga expertkommittén 
för industriellt ljud, IESC), vilken skulle följa och ansvara för bullerforskningen och ge råd till 
miljöministeriet om det hörbara ljudet (inklusive lågfrekvent ljud) och vindkraftverkens 
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infraljudeffekter på människors hälsa.
"Kapitel 2
2,1. Vindkraftverkens effekter på hälsan är kontroversiell i världen och Australien utgör inget 
undantag. Här, liksom i många andra länder, finns det en tydlig skillnad: den officiella 
ståndpunkten att vindkraftverken inte orsakar någon skada på människors hälsa, och å andra sidan
finns det starka och fortsatt empiriska och biologiska bevis för att människor som lever nära 
vindkraftverk lider av liknande fysiologiska symptom och ångest.
2,2. I denna undersökning, som i andra undersökningar av det australiska parlamentet, har 
kommittén fått mycket obekräftade uppgifter om att människor som lever nära vindkraftverk har 
drabbats av negativa hälsoeffekter orsakade av vindkraftverk. Dessa klagomål är inte relaterade 
till ett visst vindkraftsområde."
Efter offentliggörandet av rapporten, lämnade till exempel Senator Leyonhjelm ett pressmeddelande
[12], där han nämner:
"Endast vindkraftsindustrin och dess stimulanskrafter har en annan åsikt. Planering och 
regelefterlevnad har skriande brister, förutom att det finns mer och mer nationella och 
internationella bevis på att vindkraftverkens infraljud och lågfrekventa ljud har negativa 
hälsoeffekter på vissa personer som bor i närheten. Detta är något som en ansvarsfull regering inte
kan ignorera." (Citat från originalspråket i Appendix 4.)
Den australiske senatorn Doug Cameron bad så tidigt som 2012, Waubra Foundation att lämna en 
lista över symptom som observerats och hälsoskador som orsakats av vindkraftverk. Bifogat finns 
läkaren Sarah Lauries svar till senatorn. Listan kan också hittas på Waubras Foundations webbsida. 
[6] 

(27)
Situationen i Finland
I Finland har industriellt storskaliga vindkraftverk (>2 MW) redan drabbat många människor och 
några av symptomen är mycket allvarliga. Om frågan inte beaktas, kommer vi oundvikligen att 
hamna i en nationell katastrof med kraftigt stigande sjuklighet. Eftersom placeringen av 
vindkraftverken är utspridda fördelas deras påverkan över hela landet och val av bostadsort och 
rörelsefrihet kommer också bli ett problem för de redan allvarligt drabbade. De allvarligaste fallen 
har visat att avståndet måste vara så högt som 40 km mellan bosättningsorten och det närmaste 
vindkraftverket, för att sensibiliserade personer kan leva ganska bra och undgå infraljud och andra 
hälsorisker som uppstår vid vindkraftverken.
Ett vindkraftverk påverkar människor holistiskt. Mekanismernas konsekvens är lika komplicerat 
som den mänskliga kroppen, liksom kroppens reaktioner på stimuli. Det är känt att det finns stora 
skillnader i hur mycket framtida belastning de tål och hur det påverkar individerna. Samhället kan 
dock inte agera så att de mest utsatta inte beaktas (foster, spädbarn, barn, äldre, sjuka, överkänsliga, 
redan utsatta och symptomatiska samt djur).
Infraljud är en del av den mänskliga livsmiljön. Den mänskliga kroppens förmåga att anpassa sig till
och hantera infraljudeffekter är begränsad, även om det finns stora individuella skillnader. Det är 
klart att i ljuset av allt informationsmaterial, måste myndigheterna ta frågan på allvar och sätta 
tydliga gränser och vidta åtgärder för hur mycket infraljud som en individ kan tolerera.
Det globala uppförande av industriellt storskaliga vindkraftverk har varit ett stort misstag för den 
mänskliga miljön. Verksamheten är och fortsätter att vara ansvarslös och strider mot 
rekommendationerna från många forskare och internationell forskning. [23]
Dessutom strider den mot den mest relevanta nationella och internationella lagstiftningen, till 
exempel UN Århuskonvention[13] (tolkning 2014) och Europeiska unionens Maskindirektiv[14] 
(särskilt första sidan i bilaga 1, avseende tillverkarens skyldigheter och myndigheternas 
tillsynsansvar över närboendes fastigheter och hälsa, förändringar på kort och lång sikt mm.
Vindkraftsindustrin bör också ta hänsyn till kostnaderna för miljöskador och människors hälsa. Till 
exempel behövs magneter av sällsynta material, som neodym och dysprosium, vid tillverkning av 
vindkraftverk. Av dessa kommer ca 95 % från Kina. Per varje producerat ton uppstår flera ton
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radioaktivt avfall. Invånare i området har enligt rapport från Institute for Energy Research (2013) 
konstaterats ha svåra hud- och luftvägssjukdomar, benskörhet och ökad cancer hos barn. 
Dammarnas radioaktivitet visar sig vara tio gånger högre, jämfört med det omgivande området. [24]

(28)

Fallstudier från Finland
Vi intervjuade 12 familjer som har drabbats av hälsoeffekter från vindkraftverk. En sammanfattning
av intervjuerna finns i bilaga 3.

Oundvikligt även i Finland
Ett familjeproblem och rättegång i Portugal
I närheten av familjens gård, 321-642 meter från boningshuset uppfördes i november 2006 fyra 
stycken storskaliga vindkraftverk. Sömnproblem började redan i december 2006 och i mitten av 
mars 2007 fick föräldrarna till en 12-årig son  ett brev från läraren som uttryckte oro i allmänhet för 
den utmärkte elevens växande problem. Framför allt hade han svårigheter med engelska, humaniora
och sport. Det verkade som barnet hade förlorat intresse, arbetslust och var ständigt trött. Den 
onormala tröttheten observerades också i idrott.
Föräldrarna började omedelbart rättegång och kontaktade läkare. Neurologisk test utfördes (P300 
Even related evoked Potentials framkallade potentiell händelserelaterad ERP = mätning av 
impulsreaktioner), som observerade en nervkonduktionstid på 352 ms, när den normalt skulle vara 
300 ms hos sonen. Föräldrarna befanns ha perikardiell förtjockning mellan 1,7 mm och 2,0 mm 
(den använda utrustningen ger normalt <1,2 mm). Föräldrarna observerades ha andningsproblem 
när verken var i drift, vilket indikerade skador på hjärnans andningscentrum.
Dessa observationer gjordes bara några månader efter det att vindkraftverken tagits i drift, men i 
detta fall var effekterna dramatiska. Den rädda modern och barnen flyttade till staden. Sonens hälsa 
förbättrades snabbt efter sommaruppehållet 2007, efter att ha bott borta från gården, och 
nervreaktionen låg mycket närmare det normala 302 ms. Under 2010 var pojken åter klassens bäste 
student.
Familjen hade också märkt förändringar i beteendet hos djur. Hästarna sågs ligga ner och sova 
under dagen, hundarna var sömniga och hoppade inte längre runt ägaren. Myrorna försvann. Under 
2000-2006 föddes 13 friska fullblods Lusitanianerhästar på gården. Alla hästar som föddes efter 
2007 visade benmissbildningar, som inte hade hänt tidigare i området före byggandet av 
vindkraftverken.
Under de tre åren försvagade faderns hälsa och välbefinnande ständigt och synligt. Han blev 
ljudkänslig, allvarligare med störningar i det sympatiska nervsystemet och minskade kognitiva 
färdigheter.
Fadern fortsatte att leva på gården och hans hälsa försämrades ytterligare. Andningen försvagades. 
På grund av balansstörningar och medvetslöshet, föll han flera gånger och fick skador som krävde 
läkarvård (ansikts- och revbensfrakturer).

(29)
2013-05-30 beslutade Portugals högsta domstol att de återstående tre vindkraftverken skulle flyttas 
från familjens mark. Den lägre domstolen hade redan beslutat att det närmaste kraftverket skulle 
flyttas, men tillät tre kraftverk att stanna. Förutom flyttningen av kraftverken, blev vindkraftbolaget 
skyldigt att betala ersättning till familjen med totalt 30 000 €. (Alves-Pereira, M. Castelo Branco, 
2015b). [15] 
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Symptom orsakade av vindkraftverk - potentiella effekter
"När den allmänna debatten påverkar en viss industris ekonomiska intressen och lagligt 
välbefinnande, kan man ifrågasätta den vetenskapliga objektiviteten hos de som är associerade 
med industrin. Ansvar, skadeståndskrav och stora summor pengar kan balansera/bero på resultatet 
från empiriska studier. Oavsett om det är kemisk industri, som anklagas för att förstöra 
grundvattnet med cancerframkallande dioxin, tobaksindustrin för att bidra till spridningen av 
lungcancer eller NFL (US National Football League) där idrottare misstänkt få hjärnskador, kan 
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det vara svårt att reda ut sanningen, efter som några har egna agenda för att kämpa för status quo. 
Först då, när du arbetar utanför branschen med tillräckligt samlade vetenskapliga bevis, kommer 
ämnet att tas på allvar."
(Alec N. Salt, Jeffery T. Lichtenhan 2014 Acoustic Today. Citat från originalspråket i bilaga 4.)

En oberoende rapport har inte gjorts
Det kan vara svårt att hitta oberoende relevant forskning om hälsoeffekter, i ett politiskt system och 
i synnerhet hos en ekonomiskt involverad vindkraftsindustri. Detta beror på det faktum att i dagens 
västerländska samhälle sker forskning oftast i nära samarbete med operatörer och lobbyister för 
industrin, både i ekonomiska och informativa syften. Till exempel, fysikern Valtteri Hongistons 
rapport (Vindkraftens hälsoeffekter, TTL 2014), där finansieringen fick starkt vindkraftstöd och 
styrgruppen bestod av vindkraftsföretag och företrädare för intressegrupper. Avsaknaden av STM 
och läkare med akustisk kompetens, det valda litteraturforskningsmaterialet och de slutliga 
resultaten höjde kraftiga tvivel på rapportens tillförlitlighet. Hittills saknas offentligt genomförda, 
både politiskt och ekonomiskt oberoende, litteraturforskning om vindkraftens hälsoeffekter. 
Det finns emellertid en mängd oberoende material som i princip tangerar behovet av att studera 
chockvågor, infraljud och dess hälsoeffekter. 

EARS Forskningsprojekt om örats förmåga att uppfatta infraljud
Det EU-finansierade internationella projektet EARS (2015) omfattade forskning om bl.a. 
infraljudets effekter på hörseltröskeln. Resultaten visade att människans hörsel uppfattar lägre 
frekvenser än vad förväntades, ned till 8 Hz, som är en oktav lägre nivå än tidigare känt. Dessutom
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visade det sig att  hjärnan också reagerar på dessa nivåer genom hjärnans primära hörselcentrum, 
som är belägna i de båda mediala tinningloberna. Infraljudfrekvenserna (som inte kan detekteras av 
hörseln) är bl.a. anslutna till delar av hjärnan som reglerar känslor, vars roll i utvecklingen har varit 
att upptäcka faror i tid. Studien gav ytterligare bekräftelse på de bevis som finns i ett stort antal 
vetenskapliga studier och tidigare iakttagelser, som handlar om individens förmåga att känna 
infraljud.
Det togs bilder med en funktionell magnetisk resonanstomografisk teknik. Berlinstudien har endast 
varit teknisk möjlig under de senaste åren. Till exempel fortsätter fysikern Valtteri Hongisto, vars 
litteraturrapport främst finansierades av vindkraftsbranschen och till vilken konsulterna i branschen 
fortfarande hänvisar, att som konsult att stödja tillståndsansökningar utan att redovisa dessa nya 
medicinska iakttagelser. Han nämner exempelvis bara japansk forskning och att hörselsinnet inte 
detekterar infraljud vid den normala hörseltröskeln under 20 Hertz.
De flesta av studierna har begränsat försöksdeltagarna till 18-79-åriga åldersgrupper, och 
öronprojektet gjorde inget undantag. Rekommendationer för begränsning av exponeringen, som 
projektet redovisade, för infraljud är inte tillräckliga för att skydda invånarna vid närliggande 
vindkraftverk. Utvalda individer i studien var friska ungdomar mellan 18-25 år. Exponeringstiden 
var mycket kort och infraljuden som användes var jämna och harmoniska. Vindkraftverkens 
infraljud är amplitudmodulerat och interfererande, inkluderande en enorm stötvåg, ”peaks” och 
pulser motsvarande vingarnas rotationsfrekvens och multiplar därav upp till mer än tio harmonier. 
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Stresskänsliga grupper av människor påverkas mest av infraljudet
Vindkraftverkens infraljud påverkar angränsande områden, i synnerhet invånare med psykiska och 
neurologiska problem, såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, paniksyndrom, 
migrän och epilepsi. Vindkraftverkens infraljud är känt för att höja blodkortisol och stressnivån 
samt orsaka nattliga uppvaknanden. Det är känt att människor med dessa svårigheter särskilt bör 
skyddas från miljöskador, som orsakar stress och hämmar nattsömn. Stress orsakar ofta ökade 
farliga symptom (epilepsianfall, självmord), och det kan inte nog betonas vikten av en god nattsömn
för tillräckligt psykiskt välbefinnande. Problem som orsakas av vindkraftverk kan inte förklaras 
enbart med hörbart ljud, eftersom människor blir sjuka utan hörbara ljudintervall från vindkraftverk.
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Infraljud orsakar både direkt påverkan (cellnivå) och indirekt stimulering av hjärnan via det auditiva
systemet, balansorganen eller t.ex. genom huden. 

Stimulering av hjärnans känselcentra 
Stimulering av hjärnans känselcentra genom Öronprojektets fMRI-skanning, visade aktivering av 
sinnesområden vid låga frekvenser. Förutom hörselorganen, reagerar hjärnan också direkt på 
infraljud. Tidigare trodde man att hjärnan bara reagerar på elektronisk eller biokemisk stimulans, 
men den senaste forskningen visar att hjärnan också är känslig för mekanisk stimulans, och som kan
orsakas av infraljud. (Ananthaswamy A. 2013).
Det har redan i årtionden varit ett medvetet faktum att stimuleringen orsakar effekter, även om en 
person kanske inte känner att han stimuleras (M. A. Persinger 2013). Stimulering av människors 
och djurens känslor sker i utsatta områden, även om de inte är medvetna om exponeringen. Med 
LESSNS-metoden (Localised electrical stimulation of specific neural system. Lokaliserad elektrisk 
stimulering av specifika neurala systemet) erhålls känsla av stimulering i vissa regioner, som är 
starkare än de känslomässiga effekterna hos människor liksom hos andra däggdjur. (Panksepp J. 
2008).
Aktivering av hjärnans känselcentra sker bl.a. genom aktivering av amygdala. Amygdala ligger i det
mandelformade hjärnområdet som är centrum för normala känslor, särskilt uttryck för rädsla. Med 
neurobildteknik har observerats hög aktivitet i amygdala när försökspersonerna upplever ångest, 
stress eller fobier. Empiriska resultat stöder uppfattningen att amygdala stimuleras av vindkraftverk 
i närområdet. Flera närboende till vindkraftverk har börjat vakna på natten vid hög infraljudnivå, i 
panik eller ångest utan förklarlig anledning.

Empiriska resultat stöder uppfattningen om stimulering av känselcentra
Praktisk erfarenhet har visat att Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) blir mer akut för människor 
som bor nära vindkraftverk och att det blir en betydande försämring omedelbart efter att verken tas i
drift. PTSD-patienternas amygdala har identifierats som hyperaktiv (Koenigs M., et al, 2007). Vid 
neurologisk behandling av en sjukdom kan försiktig stimulering tillämpas som minskar 
aktiveringen av amygdala, antingen med mediciner eller DBS-metoden (Deep Brain Stimulation) 
(Koek R. J. et al, 2014). Stimulering av hjärnans emotionella känselcentra hos PTSD-patienter kan 
förvärra deras symptom. Den kanske allvarligaste risken vid amygdalastimulering kan bli epilepsi 
SUDEP eller plötslig oförklarlig död. Det finns preliminära försök på människor med långvarig 
epilepsi, där patienter slutar andas vid stimulering av andningsreflexer i amygdala. (Dlouhy B. J. et 
al., 2015). Även tidigare fynd tyder på att känslomässig stimulans kan utlösa epileptiska anfall 
(Gilboa T. 2012). Utöver epilepsi har andra interferenser med  andningsreflexerna upptäckts hos 
invånare som bor nära vindkraftverk, t.ex. offren i den portugisiska rättegången, där verken måste 
stängas. (Alves-Pereira, M., et al., 2015a). [15]
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Andra människor som lider av psykiska eller neurologiska problem, som PTSD-patienter med 
epilepsi, kan förväntas drabbas hårt av vindkraftverkens infraljud, som orsakas av omedvetna, 
oundvikliga nervstörningar (neurostimulation). Aktivering av hjärnans känselcentra leder till mera 
akuta och svårare psykologiska symptom. Psykiska problem såsom traumahärledda symptom 
varierar stort. Allvarligare symptom följs av smärta och lidande för den enskilde och sociala 
kostnader för behandlingar och eventuell förlust av arbetsförmågan.
Byggande av vindkraft skulle ensamt kunna medföra en nationell katastrof på grund av ökningen av
psykiska symptom. Den emotionella stimulation som ofrivilligt orsakas av vindkraftens infraljud är 
en allvarlig kränkning av den enskildes integritet och som besvärar dennes exponerade psyke. 

Hörselsystemet kan känna infraljud
Hörselorganen kan känna av de flesta ljudfrekvenserna (90-95% av nerverna), men en del av 
hörselorganen (5-10% av nerverna) kan förmedla infraljudsinformation (Salt et al. 2010). Nerverna 
tolkar infraljudets signal. Nerverna som ansluter till vävnaderna i hörselsystemet har visat sig likna 
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duvornas nerver som tolkar infrasignaler. Studier har visat att duvor har förmåga att mycket exakt 
(1-7 %) känna ändringar av infraljudets frekvenser och det har därför antagits att de kan använda 
infraljud vid navigering med hjälp av dopplereffekten. (Quine et al. 1981).

Individuell sensibilisering för infraljud – Människan reagerar på förändringar
Närboende till vindkraftverk har befunnits vara känsliga för infraljudsemissionens frekvens- och 
intensitetsförändringar, såsom vid start och stopp av kraftanläggningarna, eller andra 
frekvensförändringar, som orsakas av den kontinuerliga ändringen av bladvinklar och 
rotationshastighet, vindriktning eller förändring av vindhastigheten (Dopplereffekt) och liknande. 
Det säger sig självt att en person blir känslig för vindkraftverkens tonala ljud (jfr 240-faldig 
acceleration vid ljudmätningarna vid Jäneskeidas [19], [20]) av det störande (kraftigt mångdubblad 
ljudintensitet från många vindkraftverk) och amplitudmodulerade infraljudet (slumpmässig ökning  
och minskning).
Lärandet sker på cellulär nivå vid en långsiktig potentiering. /Not. Synaps är en koppling mellan 
två neuroner eller nervceller som överför signaler/. När stimulus upprepas tillräckligt ofta, ökar 
känsligheten hos synapserna gradvis. Som ett resultat av frekventa stimuli av en synaps, sker en 
förändring av funktion och struktur (bland annat det postsynaptiska nervcellmembranet). Ju oftare 
stimulansen (infraexponeringen) upprepas, desto starkare minnesspår genereras. Det har visat sig att
sensibilisering för vindkraftverkens infraljud sker under 0-4 år. En del av befolkningen, särskilt 
personer med varierande grad av hörselnedsättningar, hörselsjukdomar, dövhet och Ménières 
syndrom (Saarelma O. 2015), är naturligtvis mer känsliga för att känna infraljud med hjälp av 
hörselunderordnade organ. Särskilt när kroppen är känslig under barnens uppväxt. Den andra 
riskgruppen är de vars hörsel är nedsatt med åldern. Hos små barn, förväntas det pulserande
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fingeravtrycket leda till förstärkning av hörselorganens sensoriska nerver som är signifikant skilda 
från hörseln. 

Endolymphatic hydrops
Personer som bor nära vindkraftverk berättar om öronproblem, tinnitus och hörselblockering. 
Ljudtrycksnivåerna kan dock inte förklara problemet. Förklaringen ligger i den låga 
frekvenseffekten: Ganska intensivt infraljud eller lågfrekvent buller ger redan vid kortvarig 
exponering (1,53 min) endolymfatisk hydrops, som är en inre vätskesvallning i det membranbundna
innerörat. Hydrops är kännetecknen för tinnitus och hörselskador. (Salt, 2014; Drexl et al, 2013.). 
Vindkraftverkens infraljud är en förorening som består av typiska tillfälliga "spikar" eller "pulser", 
d.v.s. interferens mellan ett antal kraftverk och som förstärks av terräng och väderförhållanden, som
genererar oförutsedda  intensiva ljudtrycksnivåer, vilka kan pågå i flera minuter.
Endolymphatic hydrops är en mekanisk svullnad som först påverkar de mest känsliga sektionerna i 
innerörat. Dessa är kända som spetsen av cochlea och det vestibulära ovala fönstret i balansorganen.
Hos patienter som har drabbats av problem i det vestibulära ovala fönstret, har det funnits en känsla 
av yrsel eller instabilitet samt illamående. (Salt et al., 2014, Saarelma O. 2015). Ett stort antal  
invånare vid vindkraftverk har upplevt balansstörningar och illamående som vid åksjuka.

Infraljud och åksjuka
Lokala boende kan uppleva illamående som anses orsakas av den långsammare rotationshastigheten
hos de nya storskaliga kraftverken, som ett resultat av att infraljudens frekvenser går in i en s.k. 
lägre illamående zon (Schomer, et al. 2013). De tidigare mindre vindkraftverken roterar snabbare, 
vilket resulterar i en som lägst pulserande rotationsfrekvens på 1-1,5 Hz (BPF) när vingarna  
passerar tornet.
Forskning inom US Marine undersökte de frekvenser som orsakar mest åksjuka. Kräkning användes
som en tydlig indikator. Studien visade att 0,2-0,8 Hz är en "illamående zon". (Kennedy et al., 
1987). 
De nya stora vindkraftverkens BPF ligger i intervallet 0,4-0,8 Hz. Genom att se täthetsskillnader i 
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organstrukturer i balansorganen, beräknas också den typ av stimulering som infraljudet kan 
inducera och man har kommit fram till att den motsvarar "en väsentlig känsla av rörelse" (Schomer, 
et al., 2013). Känslan av rörelse utan rörelse eller visuell reaktion orsakar åksjuka. 
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Infraljudet höjer stressrelaterade hormonnivåer
Barn som bor intill vindkraftsområden (även små med 1-2 verk.) har befunnits ha förhöjda 
blodkortisolvärden och som minskar när de är utanför området (not 9). Kortisol är ett stresshormon 
vars  koncentration i hjärnan reglerar olika former av hjärnaktivitet.
En del av hjärnan reagerar lätt på ökade nivåer av kortisol: Hippocampus innehåller mycket 
glukokortikoidreceptorer, som gör dem mer mottagliga för långtidsökning av kortisolnivåerna i de 
andra delarna av hjärnan. (Joels M. et al, 2008, Uno H. et al, 1989). Stressrelaterade steroider 
(kortisol) påverkar hippocampus på åtminstone tre sätt genom att :

 minska känsligheten hos vissa hippocampusneuroner
 förhindra alstringen av nya neuroner (Yuan H. m.fl. 2009.)
 orsaka atrofi av dendriter av pyramidala celler i CA3-regionen.

Det finns belägg för att människor som har upplevt svår, långvarig traumatisk stress (högt 
kortisolvärde), har fått hippocampusatrofi (Notering: Förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på
grund av åldrande eller ett sjukdomstillstånd), (Fu et al. 2010). 
Atrofi kan ses som ett speciellt posttraumatiskt stressyndrom (Karl A. et al., 2006) och det har även 
rapporterats vid schizofreni (Wright et al. 2000) och i samband med allvarlig depression (Kempton 
J. M. et al., 2011). Hippocampusatrofi ses ofta i Cushings syndrom, som orsakas av höga 
blodkortisolnivåer. Åtminstone några av dessa effekter är tillfälliga och reversibla om stress-
hormonerna återgår till den normala nivån. Dock har studier på råttor visat att stressexponering 
strax efter födseln kan orsaka livslånga förändringar i hippocampus funktion. (Garcia-Segura LM, 
2009).
Djurstudier har visat att infraljudexponering av hjärnan ökar nivån av kalciumjoner och orsakar att 
hippocampusceller dödas (apoptos) redan efter 7 dagar även vid relativt låga dagliga doser (90 dB 
(SPL); 2h/d) (Liu Z. et al 2012). Med andra ord kan bara två timmars daglig dos från typiska 
vindkraftverk i områden med lågt infraljud orsaka celldöd i hippocampus och en fysisk skada på 
hjärnan. 
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Råttorna fick under två timmars daglig exponering mycket låga doser jämfört med vad boende vid 
vindkraftverken tvingas behöva ta emot.

Kontinuerlig exponering är en hälsorisk
Uppkomsten och svårighetsgraden av lesioner (Medicinsk term för skada eller sjuklig förändring i 
funktion eller organ, betingad av yttre våld eller sjukdom), beror mer påtagligt på det faktum att 
kroppen inte ges möjlighet att reparera skadan mellan exponeringsperioderna, dvs. inte avlägsnas 
från den dagliga uppehållsplatsen. Det har observerats att människor, som har en kontinuerlig 
exponering drabbas först. Hit hör till exempel hemmafruar, äldre, små barn eller andra som på 
grund av sjukdom eller fängelse, tvingas vistas dygnet runt i vindkraftverkens omgivning. Professor
Mariana Alves-Pereira, som under 30 år studerat vibroakustisk sjukdom, gav rådet till finska offer 
för vindkraftverk, att kroppen ska få paus från infraljudsexponering minst ett par timmar per dag, 
varvid skadorna minskas betydligt.
Boende vid vindkraftverk har inte information om exponering, de har inte blivit varnade och 
instruerats att lämna sina hem tillräckligt långt från kraftverken varje dag, så att kroppen kan få tid 
att återhämta sig. I praktiken har det visat sig att de som först försämras är de som ständigt är utsatta
för infraljudexponering. Dessutom har några av de närboende funnit att symptomen förstärkts vid 
kontinuerlig exponering, vid t.ex. arbetslöshet eller sommarsemester. Detta förstärker tanken som 
beskrivs ovan, att kroppens förmåga att försvara sig mot skador orsakade av infraljud ökar om det 
är möjligt att få en paus från daglig exponering. Om situationen liknar den som upplevs av boende 
vid närliggande vindkraftverk kan det efter veckor, månader och år av exponering uppstå allvarliga 
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skador i hjärnan, hjärtat och andra organ. Förlust av korttidsminne och orienterings- och  
problemlösningsförmåga, humörsvängningar (särskilt vid depressioner), brist på initiativ, problem 
att välja mellan olika alternativ karakteriserar det inledande skedet av Alzheimers sjukdom. En av 
de första tecknen på sjukdomen är störningar av aktiviteten i hippocampus. (Hampel H, et al., 
2008). Med hänsyn till de infraljudsrelaterade skadorna i hippocampus, som beskrivits ovan, är det 
inte konstigt att de som bor nära vindkraftverk, tidigare fullt arbetsföra och friska människor, 
beskriver exakt samma symptom. 
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Undertryckande av genuttryck
Notering: Genuttryck är den process som i flera olika steg överför informationen i genens DNA-
sekvens till cellens strukturer och funktioner. Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, 
men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, 
tRNA). 
"Genuttryck är olika i olika vävnader och schemat varierar. Till exempel, tillväxten av generna är 
icke-funktionell, när den normala tillväxten har skett. Uttrycket av vissa gener är oberoende eller 
nästan oberoende av yttre faktorer. Dessa inkluderar finska sjukdomsarv av sällsynta genetiska 
defekter. Å andra sidan finns det väldigt många gener vars uttryck påverkas av yttre faktorer" 
(Markku Koskenvuo, Lääketietteelinnen Aikakauskirja Duodecim, 2004). 
Infraljud har visat sig orsaka skada på cellnivå, särskilt i hjärtmuskeln och i hippocampus. De 
senaste djurstudierna har visat att vävnader som odlas i laboratorier reagerar på 
infraljudstimulering. 
Närboende till vindkraftverk har märkt att kognitiva störningar, hjärtsymptom och sjukdomar har 
ökat. Hjärtbesvär beror på summan av många faktorer, men infraljud visar sig påverka 
hjärtvävnaden direkt. Undertryckande av genuttryck minskar mängden av antioxidanter.
Notering: Myokardiet är hjärtats muskel som omger förmaken och kamrarna. Myokardiet består av
tvärstrimmiga muskelceller, som tyvärr inte kan återbildas om de skadas och dör vid t.ex. en 
hjärtinfarkt. Istället bildas ett bindvävsärr. 

Undertryckande av genuttryck minskar mängden antioxidanter
Studier av myokardiets ökade volym har funnit att infraljud påverkar vävnader ogynnsamt och stör 
eller dämpar genexpressionen (vilka gener som är ”påslagna” eller ”aktiva” och som producerar en 
produkt i en individ eller en specifik cell) i produktionen av antioxidantenzymer, vilket resulterar i 
en ökning av koncentrationen fria syreradikaler (t.ex. H2O2 och O2) (Z. Pei et al., 2013). Det har 
även visat sig att infraljudet ökar apoptos i hjärtats muskelceller (= genetiskt programmerad 
celldöd). Detta tyder på att orsakerna till infraljudets apoptoseffekt på hjärtmuskelceller kan vara 
cellspecifik och att de är mer känsliga för infraljud än andra celler (Zhuang ZQ et al. 2007). 
Ökningen av syrefria radikaler har funnits vara tidsberoende d.v.s. hjärtmuskelskadan är direkt 
beroende av exponeringstidens längd (Z. Pei et al., 2013). Vid ökning av antalet fria syreradikaler 
ökar bl.a. antalet Ca2 + -joner, som i sin tur höjer hjärtfrekvensen och framkallar rytmrubbningar 
genom kalciumjonernas effekt på nervsystemet. Även vävnader av hippocampus som odlats i 
laboratorier, alltså vävnader utan känsla, har visats kunna reagera på infraljud genom att öka 
kortisolet (F Du et al., 2010). Både kortisol och undertryckande av genexpressionen och interagerar 
därför med skadade vävnader (apoptos, till och med nekros, d.v.s. akut patologisk celldöd) och 
hämmar tillväxten av nya nervceller i hippocampus.

Undertryckande av genuttryck och störningar i fosterutvecklingen
Sammanfattning. Både myokardiet och hippocampus är känsliga för infraljudexponering, vilket 
visas både i in vivo- (i verkligheten) och in vitro-studier (t.ex. provrör). Öron-, balans- och 
hjärtproblem, förutom symptom på kognitiva störningar, förekommer i säkra uttalanden från offren 
för vindkraftverkens infraljud. Den värsta risken löper emellertid foster och småbarn, då infraljudet 
orsakar dämpning och skadat genuttryck, 
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som eventuellt orsakar fostermissbildningar, störningar i utvecklingen och missfall, samt tillväxt 
och utvecklingsstörningar hos små barn. 

Människor får inte användas som försöksdjur
Infraljudets långsiktiga effekter har ännu inte studerats hos djur. Invånarna som bor nära 
vindkraftverk får inte användas som försökskaniner, men studier måste utföras på djur. De hittills 
oberoende studierna, både empiriska, fenomenologiska och kliniska är tillräckligt tvingande 
anledningar till att stoppa vindkraftverk tills det genom långsiktiga djurförsök och genom 
oberoende forskning erhållits tillräcklig grund för lagstiftning. Vindkraftsproducenterna kommer 
inte på ett säkert sätt kunna tillverka sådana kraftverk (Bilaga 1). Lagen om mänskliga rättigheter 
(FN, EU) och de flesta konstitutioner kräver hälsa och komfort och att skadliga maskiner inte 
placeras i närheten av människor. För närvarande träffar vindkraftsföretagen arrendeavtal som 
förbjuder arrendatorn, att med hot om förlust av ersättning, inte motarbeta företagets intresse, t.ex. 
att informera om negativa hälsoeffekter. Kommunala beslutsfattare har inte ens gett de närboende 
en politiskt och ekonomiskt oberoende information. 

(39)

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN 
UTVÄRDERING AV INFRALJUD FRÅN VINDKRAFTVERK I fINLAND
Infraljudsutsläpp från vindkraftverk
Infraljud kallas ljud vid en frekvens under frekvensintervallet för människans hörsel eller lägre än 
20 Hz. På grund av den låga frekvensen kan infraljud beskrivas mer konkret med termen 
"pulserande tryckvågor". Vindkraftverkens infraljud är ett oönskat fenomen. Man hänvisar också till
infrabrus eller infraljudutsläpp.
Vindkraftverk producerar infraljud genom flera olika mekanismer. De roterande vingarna 
producerar pulserande tryckvågor, i synnerhet när de passerar verkets torn. Detta infrabrus kallas 
"blade-tower interaction" (BTI)-buller. När rotorn roterat ett varv, producerar vingarna tre kraftiga 
tryckvågor. Vid rotationshastigheten 13 varv per minut, uppstår tryckvågor i intervall om 1,5  
sekund. Frekvensen på den upprepade pulserande tryckvågen blir då ca 0,65 Hz. Den frekvens vid 
vilken vingarna passerar tornet, omnämns i det följande som "blad-passerings-frekvensen" (BPF). 
Den av vindkraftverket orsakade BTI-infraljudvågen har pulsliknande former och därför visas 
frekvenserna på frekvensaxeln som ett antal av dess multiplar (Doolan et al. 2012).
Ljudhastigheten i luft är ca 340 m/s. En av stötvågens fronter, som rör sig med 1,5 sekunder, hinner 
510 m innan nästa stötvåg börjar röra sig. På grund av den pulserande tryckvågens långa våglängd, 
fortsätter den nästan odämpad ut i atmosfären, i motsats till den geometriska dämpningen. 
Vindkraftalstrat infraljud har uppmätts på mer än 80 km från ljudkällan (Huson 2015a). Tryckvågen
inne i byggnaderna kan ha ännu kraftfullare effekter än utomhus.
Vindkraftverk genererar också starkt infraljud genom andra mekanismer än BTI-bullret. 
Anläggningen består av en rotorkropp, med ett brett spektrum av stående vågrörelser, som 
producerar infraljudvågor med sin egen naturliga frekvens, som sträcker sig från mindre än några få
Hz till tiotals hertz (Chauhan et al. 2009). Vindkraftverk genererar även kraftigt infraljud när de inte
roterar. Vinden böjer de flexibla vingarna och tornet, vilket får strukturerna att vibrera. I hårda 
vindar kan infraljudeffekten bli mycket stor (Huson 2015a).
Liksom den nuvarande infraäänipäästöä orsakas av vindkraftverk inte kan vara ute aktuella blocket. 
Intensiteten av tryckvågorna ökar när kraftverkens storlek ökas. Större kraftverk producerar relativt 
mer infraljud och lågfrekvent ljud än mindre anläggningar. (Möller et al. 2010).

(40)
Förutom de ovan nämnda mekanismerna som genererar infraljud, kan de också oscillera 
kraftverkens fundament. Vibrationerna fortsätter som ytvågor flera kilometer från verken, så kallade
Rayleigh-vågor (Engineering 2014; skotska regeringen 2013). Rayleigh-vågor och 
infraljudfrekvenser är mycket lika under 10 Hz i närheten av vindkraftverken. Infraljud och 

221



Rayleigh-vågor påverkar människorna samtidigt. Dock har denna rapport, på grund av resursbrist, 
enbart fokuserat på luftpulserande tryckvågor.
Vindkraftverkens infraljud har helt uteslutits från lagstiftningen i Finland och behöver därför inte 
mätas eller modelleras.
I naturen förekommer infraljud som en pulserande variation av tryckvågor. Naturliga infraljudkällor
inkluderar vind, vågor, åska, jordbävning, etc. Naturliga infrakällor är antingen ett bredbandigt, 
oregelbundet brus eller så varar de endast en kort tid, som vid jordbävningar. Vindkraftverkens 
infraljud är smalbandiga, amplitudmodulerade, starka och långvariga, helt annorlunda än de 
naturliga infrakällorna. Många människor som har insjuknat av vindkraftproducerat infraljud, får 
efter att ha blivit mer känsliga, samma symptom vid hård vindbelastning eller blixtnedslag.
Vindkraftindustrin har hävdat att människokroppens egen verksamhet (t.ex. hjärtslag och andning) 
skulle ge människor större infraljudsexponering, än vad som kommer från vindkraftverk. Emellertid
är effekten helt annorlunda hos den externa stimulansmekanismen än de självtryckvågor som 
genereras av mekanismen i de humana sinnesorganen i innerörat och är därför inte jämförbara [18].

De mänskliga sinnena används för att beskriva och varna dig när det finns något utöver det vanliga  
i en miljö. För en sensorisk funktion är det viktigt att den inte larmar för det normala 
bakgrundsljudet. En frisk person blir inte sjuk av i naturen normalt och ständigt förekommande 
infraljud.
Situationen kan jämföras med ett visst mått av justering av driften av anordningen. Antingen själv 
mätutrustning eller ett program av dess resultat måste vara en mekanism genom vilken effekten av 
bakgrunden bort och effekten av buller minimeras. Instrumentets känslighet justeras så att dess 
dynamiska område är tillräckligt för mätning av den intressanta signalen. Å andra sidan måste 
mätanordningen kunna identifiera onormala situationer, så att signalen inte tolkas som ett falskt 
larm, eller mätningarna leder till felaktiga slutsatser.
Vindkraftgenererat infraljud är en unik företeelse i naturen, som inte har en motsvarande stimulans. 
De mänskliga sinnena är inte anpassade till vindkraftverkens infrastruktur. Det är därför inte 
förvånande att vindkraftverkens infraljud orsakar en mänsklig "kamp eller flykt"-reaktion i ett 
sådant tillstånd, samt en mängd andra negativa hälsoeffekter vid fortsatt exponering under lång tid. 
Vidare verkar det som om infraljud ändrar exponeringen för de mänskliga sinnena så att en

(41)
människa är mycket känslig för  infraljudets bullerstruktur och symptom, än infraljud från naturliga 
bullerkällor som vind, åska och andra.
Hälsoproblem som orsakats av infraljud från vindkraftverk är inte unika. VAD "vibro-akustisk 
sjukdom" diagnostiseras bl.a. hos flygplansbesättningar som arbetsrelaterad sjukdom (Branco et al. 
2007). VAD har också förekommit i annan infrastruktur hos arbetstagare som exponeras för låg 
frekvens, såsom flygplanstekniker, fartygsmaskinister, fabriksarbetare och allmänheten, liksom vid 
några av de naturliga infrakällor nära människors bostäder (Branco et al 2004). Vindkraftverkens 
infraljud orsakar symptom på VAD, miles från verken. 

Infraljudutbredning
Enligt mätningar, absorberas praktiskt taget inte infraljud i atmosfären. Infraljudet minskar endast 
den geometriska dämpningen, vilket för ett normalt kraftverk innebär 6 dB dämpning per för 
dubblerat avstånd. Emellertid står verken i grupper, varvid den geometriska dämpningen blir lägre. 
Både äldre och senare mätningar av infraljud visar att dämpningen är mindre än 3 dB per dubblerat 
avstånd (Willshire 1985; Ceranna et al 2005; Huson 2015a). Huson bestämde infraljudets dämpning
i atmosfären genom mätning av infraljud från vindkraftverk som låg 80 km från mätpositionen, vid 
City of Ballarat.
Detta innebär i praktiken: om  infraljud från 1,5 km mäts till 90 dB, dämpas ljudet på avstånd, som 
visas nedan. Diagrammet visar att vid 3 dB dämpning per fördubbling av avståndet (blå kurva) 
ligger effektnivån över 80 dB vid ytterligare 15 km och 75 dB på avståndet 45 km. 
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(42)
Detta motsvarar också erfarenheter från mycket sjuka invånare vid vindkraftverk i Finland och 
utomlands. En av de intervjuade familjerna kunde inte leva 10 km eller till och med 17 km från 
vindkraftverken. Vid medvind orsakade verken symptom på en annan plats 33 km från kraftverken.
Infraljudets utbredning är också beroende av vindriktningen och emissionen är starkast medurs och 
motverka vindkraftverk  och svagaste sidor. 
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Modellering x 11 5 MW 1,2 Hz av verkens spridning av infraljudfrekvenser. Resultaten från 
modelleringen bekräftades genom mätningar. (Ceranna et al. 2005).

Empiriskt, har vi funnit från en vind utsatt för buller symptom Jäneskeidas täckning och vind runt 
produktionsanläggningar utöver avståndet och riktningen av vinden till de aktiva formerna av 
utbrednings infrastruktur på marken. Höga platser ger starkare infraljud än vid låga platser. Skog  
absorberar uppenbarligen lite infraljud. Eftersom vindkraftverkens infrastruktur exponeras i öppna 
fält kommer de upplevda symptomen vara starkare än mitt i skogen.
Infraljudets intensitet och spektrum varierar kontinuerligt bl.a. beroende av vind och andra 
väderförhållanden. På grund av infraljudets långa våglängd och att flera vindkraftverk står i 
grupper, kan inte infraljudet bedömas utan att hänsyn tas till de tryckvågor som uppstår vid  
ömsesidig interferens. Interferens förstärker eller försvagar betydligt de lokala tryckvågorna. Karta 
över interferensmönstret kan variera snabbt i tid beroende på vindhastighet och riktning, temperatur 
och fuktighet. Infraljudets amplitudvariation utöver interferensen orsakar också plötsliga 
förändringar i infraljudsområdet (Bell 2014).
Av ovanstående skäl, varierar verkens infraljudsemission kraftigt genom ändring av 
amplitudmodulation och tryckvågens intensitet, nästan från noll till det maximala och
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i slumpmässiga intervall. Många hälsosymptom kohtauksenomaisina, vilket delvis kan förklaras av 
amplitudmoduleringen och fas överföringar.
Infraljudets hälsopåverkan har ofta visat sig vara mer markant inomhus än utomhus. 
Byggnadskonstruktioner filtrerar bort de högre frekvenserna, och infraenergins pulsliknande 
vågform omformas inomhus till en symmetrisk sinusformad vågform, som är känd för att snabbt 
stimulera kroppen.

Exemplet på bilden har gjorts vid mätningar inomhus och omedelbart följande mätning utomhus. 
Utomhus låg det uppmätta spektrumet med bakgrundsbruset på en högre nivå på grund av vinden. 
Vindkraftverkens pulserande toppar i det lågfrekventa området är tydliga. Relevant erfarenhet från 
de boende i huset, samt uppmätta inre och yttre spektra, motsvarar de skillnader som konstaterats i 
studier utomlands.

Mätning och analys av infraljud
Vindkraftverkens infraljud har ännu inte mätts av myndigheter eller vindkraftsföretag i Finland. 
Infraljud kan mätas med bl.a. för ändamålet lämplig mikrobarometer, som är känslig för 
ljudtrycksförändringar eller med infraljudsmikrofon.
Mätningar av det hörbara ljudområdet som orsakas av vindkraftverk (dBA) är notoriskt svåra att 
göra. Mätningarna tar tid i veckor eller månader. Ett dilemma är att mätningarna ofta måste förnyas.
Mätning av hörbart ljud kräver en god fackkompetens. Infraljudmätning är lika svårt och kräver 
expertis. Problemen i samband med mätningen är i stort sett desamma, även om omfattningen. 
Tolkning av resultaten av infraljudsmätningar för att bestämma hälsoeffekterna är hittills omöjliga.
Fackmän på området har insett att infraljudområdet ska mätas med tillräcklig noggrannhet ned till 
<1 Hz. Det finns dock ett antal exempel på hur infraljud från vindkraftverk har mäts med felaktig 
hårdvara och nådde 
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slutsatsen att vindkraftverkens källjud i infraljudsområdet eller kraftverkens infrastruktur är mycket 
svaga och har fullt upp med förklara att andra miljöfaktorer orsakar buller.
Den uppmätta infraljudemissionen analyseras ännu inte enligt kända fastställda metoder som vi vet 
är tillräckliga för att tala om hur den uppmätta infraljudsignalen påverkar människor.

(44)
Det finns ingen väletablerade kvantiteter, som vindkraftverk produceras av infraljudintensitet skulle
utföras. Vid studie av vindkraftsparken Cape Bridgewater fann Cooper att användningen av 
smalbandig FFT-analys tillhandahöll en mekanism för att identifiera ett vindkraftverk i drift, medan 
dBA-, dBC- och dBG prioriteringar samt användning av tredjedels oktavband, inte kunde separera  
vindkraftverkens ljud från bakgrundsljudet (Cooper, 2015). MacArthur Huson fann vid mätning i ett
vindkraftsområde, att dBG signalfilter knappast kunde skilja på om verken var på eller av. I stället 
kunde skillnaderna ses mycket tydligt vid en smalbandig analys (Huson 2015).
Med andra ord, kan till och med infraljudsignaler från kraftiga vindkraftverk förloras om infraljudet
analyseras med olämpliga metoder, varpå det dras slutsatsen att infraljudet antingen inte 
förekommer eller är mycket svagt jämfört med det som orsakas av vind eller 
luftkonditioneringsenheter. Detta har skett i vissa studier av infraljudförekomst och styrka vid 
vindkraftverk, varvid negativa hälsoeffekter inte anses förekomma. Det finns lämpliga metoder med
syfte att analysera människors hälsa vid infraemission från vindkraftverk. (Hayes McKenzie 2006. 
Sonus 2010; Evans, 2013; EPA 2013).
När vindkraftverken producerar infraljud under blåsiga dagar, åker drabbade personer med 
symptom, bort från vindkraftverken till platser där mätning med ovanstående analysmetoder bara 
visar bakgrundsbrus. Symptomen bör inte finnas, när verken inte producerar infraljud. Återigen 
visar detta att den mänskliga känslan för infraljud bearbetar informationen på ett annat sätt än 
hörseln.
Frågan är väl förstådd av de forskare som under en lång tid har arbetat för att skydda människors 
hälsa från vindkraftverkens infraljud. Experter använder termen "puls" i stället för att tala 
ljudtrycksnivå. Beräkning av de genomsnittliga värdena för nivå dB stötvågens serien maskera den 
sanna naturen hos tryckpulserna och möjliggör för hälsa-skadliga olämpliga för jämförelse med röst
infrastruktur, med samma genomsnittliga ljudtrycksnivån.
En människa kan känna infraljud på helt andra sätt än via ljudet. Människan kan känna infraljud 
genom flera mekanismer. T.ex. uppfattar externa hårceller i innerörat pulserande infratoner, som 
förmedlas av specifika nervfibrer av typ II till cellerna i hjärnan. Dessa har identifierats likna 
duvornas nervfibrer som förmedlar infraljud. Nervfibrerna överför frekvensmodulerade signaler 
(FM), så att tryckvågens stigande och fallande faser överförs till fallande eller stigande 
nervimpulsfrekvenser. (Salt et al., 2014).

(45)

Hjärnan kan således ta emot infravågor, amplitudmodulerade frekvenser och faser. Ett hörbart ljud 
sänds till de inre hårcellerna, som medieras av en annan mekanism, som för information om 
ljudvågens frekvens och intensitet till hjärnan. Central stigning inte tillräckligt reflekterar 
infraljudmönster, eftersom hjärnan som mottar enda infraljudtrycksvågen, inte bara i en viss 
frekvens ljudvolymen. Mänskliga medvetandet kanske inte ens känner igen att infraljud låter som 
en ton. Infra akustisk energi detekteras som en serie av enskilda pulser. Det är vilseledande att tala 
örat med infraröd avkänning ljuden. Detta är en liknande skillnad mellan syn- och hörselsinnet, men
vi saknar grundläggande kunskap för att använda samma terminologi (t ex dB) nivåer som vid 
analys av ett hörbart ljud.

Infraljudsäker nivå 
Infraljudsäkra exponeringsnivåer, som inte är kända bl.a. på grund av ovanstående skäl. 
Fastställandet av tröskelvärdena kompliceras också av det faktum att en del av infrastrukturen i 
vindkraftverket utsätts för folkets röst har visat sig bli mer mottagliga för det starkt. (Salt et al., 
2014). Mer grundforskning krävs för att fastställa en säker exponeringsnivå för infraljud.
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I nuläget är människan det bästa måttet. Det viktigaste är att lyssna till de hälsosymptom som 
beskrivs av de som utsätts för vindkraftverkens infrastruktur. Indikationer på hälsoeffekter som 
orsakas av infraljud och baseras på information om symptombeskrivningar och empiriskt insamling.
Följande förslag till gränsvärden har lagts av vetenskapsmän och akademiker, som gjort 
experimentella studier:
De första tröskelvärdena för vindkraftsalstrat infraljud definierades av Kelley et al. på basis av 
experimentell forskning 1987. Kelley fann metoden med vilken vindkraftverkens lågfrekventa ljud 
och interferens kan mätas och bestämmas. Vindkraftverkens buller mäts i tredjedels oktavband inom
frekvensområdet 5-100 Hz. Inomhusbullret beräknas, varefter den ekvivalenta bullernivån beräknas.
Den resulterande decibelnivån jämfört med Kellys studie för att fastställa tabellen, som beskriver 
vindkraftverkens lågfrekventa buller häiritsevyyspotentiaalin. Tabellen visar att en person detekterar
pulserande lågfrekvent ljud vid 53 dB (linjär), en störande bullernivå vid 57 dB (linjär) och ett 
oacceptabelt störande nivå vid 60 dB (linjär).
Persinger (2013) sammanställer forskningen på följande sätt:
"När trycknivåerna ökar approximativt 50 dB över längre tid, rapporteras måttliga till starka 
korrelationer mellan infraljudsnärvaro och illamående, sjukdomskänsla, trötthet, motvilja, vag 
smärta och sömnstörningar." ... "Det faktum att relies endast de källor (som infraljud) till den 
genomsnittliga effektnivån för vikten av indikator, är ungefär lika användbar som mäts av

(46)
ljudstyrka av diskussionen för att detektera innehållet och till betydelsen av den syntaktiska".
(Citat från originalspråket i Appendix 4.) 

I en nyligen genomförd akustisk studie av en vindkraftsanläggning i Cape Bridge (2014) har Steven
Cooper utvecklat en metod för att bestämma preliminära gränsvärden för infraljudinducerade 
hälsoskador, kan beräkna och utvärdera mätningar av infraljud med utgångspunkt från den så 
kallade dB(WTS) -effektnivån. Oacceptabelt handhållna infra ljudnivå på 51 dB (WTS) - beräknad 
som RMS-värdet av de smala frekvensband av 400 linjer / 25 Hz. (Cooper 2014).
Thorne säger sammanfattnpngsvis om gränsvärden för infraljud:
"Utbredningen av infraljudsfrekvenser kan lätt beräknas men den komplexa interaktionen mellan 
torn, vingar, turbulens och vindskjuvning beräknas inte lätt.", "Medan potentialen för negativa 
hälsoeffekter på grund av lågfrekvent och hörbart ljud (sömnstörningar, stress på grund av ångest 
och irritation) är relativt väldefinierat, kan samma sak inte sägas om infraljud.", "mätning av 
ljudnivåer utan korrekt information om vad ljudnivåerna är förknippade med, gör uppgifter om 
karaktär och innehåll vaga.”. (Thorne 2014. Citatet på originalspråket i bilaga 4.)

Preliminära mätningar av vindkraftsljud
Nedan visas mätresultat som har gjorts vid preliminära mätningar av infraljud från vindkraft-
anläggningar i juli-augusti 2015. Syftet med mätningarna var att  en chans att se betongen 
produceras av vindkraftverken är utsatta för de infra föremål, inte att göra noggranna mätningar av 
infraljudsvolymen. Vi använde mätapparaten Infiltec Infra-mikrobarometer 20, som mäter det 
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atmosfäriska trycket 50 gånger per sekund. Apparaten har deklarerad känslighet till 1 MPa och ett 
mätområde på +/- 25 Pa. På grund av bristande kalibreringsutrustning kunde inte decibelvärdet  
bestämmas. Mätningarna på olika platser kan jämföras med varandra och visas i grafer med 
indikativa decibel, vilket beräknades på samma sätt i alla grafer som vid verkstadskalibrering.
Samma indikator används också som en del av mätmetoden och som också gjorts vid flera 
utländska bullermätningar vid vindkraftverk (Schomer et al 2013; Cooper 2014). Dessa mätningar, 
är vad vi vet, de första mätningarna av infraljud från vindkraftverk som gjorts i Finland 

(47)
Figuren nedan är ett exempel på hur mätapparaten visar tryckvariationen som en funktion av tiden:

Vid mikro-analys av enkätdata har vi använt programvaran AmaSeis- och Matlab. Ett exempel på 
det beräknade frekvensspektrumet visas i den följande figuren. Den horisontella axeln är 
ljudfrekvensen i Hertz och den vertikala axeln ljudtryck i decibel. Illustrationen visar uppmätta 
infraljudfrekvenser från kraftverk på avståndet 1,5 km. Vid 0-4 Hz producerar vindkraftverken 
infraljud över bakgrundsljudet i en stigande serie av toppar (peaks), som kallas WTS (Wind Turbine
Signatur. - vindkraftverkens frekvenssignatur). Den första ljudtoppen har en vingfrekvens (BPF), 
som är en tredjedel av rotorns rotationsfrekvens och efterföljande frekvenstoppar är harmoniska 
multiplar av BPF.

Mätresultaten och spektra visas i spektrogrammet. Vindhastighet, riktning och produktionsdata 
erhålls från vindkraftsproducentens hemsida, om sådan finns. 

(48)
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Avstånd 1.5 km
Frifältmätning, närmaste kraftverket på 1,5 km avstånd. 7  Siemens 3 MW och 10 Vestas V126 3,3 
MW. Infraljudspektrogram som uppmätts under natten i ett vardagsrum 2015/08/08, redovisas i 
följande figur 7.8. Produktion och tuulisuustietoja var inte tillgänglig. 

Figuren nedan visar infraljudspektrum och ljudeffekt vid blåsig och mindre blåsig tid, markerade 
spektrogram horisontella linjer. De spektra genomsnitt över en 30 minuters period i fråga. tidpunkt. 
De momentana ljudtrycksnivåer är högre. 

  
Spektrum visar två WTS piikistöä överlappning, eftersom området har två olika typer av kraftverk, 
som roterar med olika hastigheter. 

(49)
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Avstånd 0.8 km
Frifältmätning. Närmaste kraftverket på 0,8 km avstånd. 8 st Vestas verk V112 3,3 MW.
Den maximala produktionen i kraftverksområdet är 26,4 MW. Följande figur visar producerad 
energi (MW), vindhastighet och det inomhus uppmätta infraljudet under natten mellan 15/8/2015-
16/08/2015. Mätningen startade 22.00. Datainsamlingen avbröts en gång. Mätningen innehåller  
mycket buller från vibrationer som orsakas av normalt boende, samt öppning och stängning av 
dörrar, som blandas med bearbetningen av mätresultaten, som tidigare beskrivits.

Figuren nedan visar infraljudspektrum, de horisontella linjerna dessa deltagare tidpunkt effekt kör 
64% och 76% av full kapacitet. På grund av störningar i datamätning av spektrumet medelvärde 
över en 5-minutersperiod i fråga. tidpunkt, vilket är varför det finns en hel del buller i spektra. 
Infraljud topparna är brett, vilket innebär att ju större infraljudeffekt desto smalare toppar. 

(50)
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Avstånd 1.4 km
Fristående mätning. Det närmaste kraftverket på 1,4 km avstånd. 8 st Vestas V112 3,3 MW.
Den maximala produktionen i kraftverksområdet är 26,4 MW. Följande bilder visar 
infraljudspektrogram som mätts i sovrummet under natten mellan 12/08/2015-13/08/2015, samt 
vindhastigheten och producerad energi (MW). 

Figuren nedan visar infraljudspektrum, de horisontella linjerna dessa
deltagare tidpunkt makt kör 28% och 81% av hela skalan. Spektrumet är medelvärde över en 15 
minuters period i fråga. tidpunkt. 

(51)
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Avstånd 1.5 km
Fristående. Det närmaste verket på 1,5 km avstånd. 8 st Vestas V112, 3,3 MW.
Den maximala produktionen i området är 26,4 MW. Följande figur visar det uppmätta 
infraljudspektrumet i köket under natten mellan 30/06/2015-2015/07/01, samt vindhastigheten och 
levererad energi (MW). Mätresultatet kan höras i snabb Youtube 240 gånger [19].

Figuren nedan visar
infraljudspektrum av ljud spektrogrammet, de horisontella linjerna dessa deltagare tidpunkt effekt 
kör 26% och 56% av full effekt. Spektrumet har i genomsnitt 20
minutersperiod i fråga. tidpunkt. 

Ett par 
hundra meter från det uppmätta enfamiljshuset går längs den västra kusten av päävaltatie, som går 
kontinuerligt och lättare personbilstrafiken och tung lastbilstrafik . Detta vägbuller visas inte i 
infraspektrumet.

(52)
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Följande bilder utgång kraftverk, vindhastigheten utanför och den uppmätta infraljud spektrogram 
5.7. och perioden 2015/07/06 natten. Mätresultatet kan höras i snabb Youtube 240-faldigt [20]. 

Figuren nedan visar infraljudspektrum, de horisontella linjerna dessa deltagare tidpunkt effekt kör 
14% och 71% av full effekt.. Spektrumet är medelvärde över 15 minuter fråga. tidpunkt. 

(53
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Avstånd 6.8 km 
Fristående, närmaste kraftverket 6.8 km avstånd. 8 st Vestas V112 3,3 MW.
Den maximala produktionen av kraftverksområdet på 26,4 MW. Följande figur visar det uppmätta 
infraljudspektrogrammet inomhus, vindhastighet och levererad energi (MW), natten 2015/08/05. 

Figuren nedan visar infraljudspektrum, de horisontella linjerna dessa deltagare tidpunkt effekt kör 
8% och 71% av full effekt. Spektrumet är medelvärde över 20 minuter fråga. tidpunkt. 

Utöver spektrogrammet från det närmaste vindkraftområdet, visas också infratoppar från andra 
vindkraftsområden på 16 km och 20 km avstånd. 

(54)
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Avstånd 10.4 km
Fristående. Det närmaste verket på avståndet 10,4 km. 8 st Vestas V112 3,3 MW.
Den maximala produktionen i området är 26,4 MW. Följande bilder visar uppmätta 
infraljudspektrogram inomhus under natten mellan 14/08/2015-15/08/2015, samt vindhastighet och 
levererad energi (MW).

Figuren nedan visar infraljudspektrum , de horisontella linjerna dessa deltagare tidpunkt effekt kör 
13% och 35% av full effekt. Spektrumet är i genomsnitt mer än en halvtimme av. tidpunkt. 

Som det visas i spektrumet producerar vindkraftverket infraljud på över 10 km, redan
när det endast levererar en tredjedel av sin kapacitet. Detta bekräftar besvärande upplevelser från 
vindkraftsparker. 

(55)
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Hjärtfrekvensmätning under natt
Många av våra intervjuade som bor i närheten av vindkraftverk har drabbats av oväntade 
hjärtsymptom efter starten av vindkraftverk. Ett vanligt symptom är nattligt uppvaknande, 
svettning, våldsamma hjärtslag i bröstet, högt blodtryck och ångest. Detta är kända symptom 
utomlands vid stora vindkraftverk. Vi bestämde oss för att prova, om vi kan mäta hur uteffekten och
hjärtpulsen relaterade till varandra.
Vi ställde en fråga till närboende invånare, som lider av hjärtsymptomen från ett vindkraftverk 
(huset ligger ca 1 km från närmaste verk) om de ville ha en pulsmätare (Polar A300 Fitness och 
Aktivitetskontroll) när de sover. Vi samlade data under sex nätter 7/07/2015 - 13/07/2015.
Resultaten visas i figuren nedan vid dessa sex mättillfällen. I varje graf visas vindkraftverkets 
levererade energi (MW, blå linje) tillsammans med hjärtats puls (röd linje). Kurvorna visar att den 
genomsnittliga pulsen sjunker när energiproduktionen minskar och stiger då produktionen ökar. Vi 
vet inte om korrelationen är verklig eller slumpartad, eftersom sex nätter är relativt kort 
uppföljningsperiod. Det är mycket oroande, om korrelationen är verklig. 

(56)
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TYPISKA PÅSTÅENDEN
Påstående: Det finns också naturligt förekommande infraljud, som kan vara kraftigare än de 
infraljud som produceras av vindkraftverk. Eftersom folk inte blir sjuka av normalt infraljud som 
finns i naturen, kan människor inte påverkas av infrabuller från vindkraftverk.
Svar: Naturligt infraljud har antingen kort varaktighet, såsom ljudet från en jordbävning eller det 
bredbandiga buller, som orsakas av vinden. Infraljud som alstras av vindkraftverk är helt unikt 
jämfört med det naturliga infraljudet. Detta är ett mycket smalbandigt ljud och under långa perioder 
konstant. Naturligt förekommande långsiktigt infraljud  ingår i bakgrundsbruset, som människan 
har anpassat sig till. Vindkraftalstrat infraljud består av rena och pulserande signaler, som den 
mänskliga kroppen inte är anpassade till.
Påstående: De humana vitala funktionerna som hjärtfrekvens och andning, orsakar lågfrekventa 
och infra-tryckförändringar i innerörat. Liknande Dessa infrafrekventa ljud genereras av 
vindkraftverk, men med större magnitud. Eftersom en individ tolererar dessa infraljud som uppstår i
kroppen, kan den inte insjukna av vindkraftverkens infraljud.
Svar: Strukturen av det humana infraljudet i innerörat som produceras av kroppens egna funktioner 
avlägsnas utan att störa innerörats sensoriska system. Yttre infraljud stimulerar människans 
sensoriska system. Sensoriska systemets huvudsakliga syftet är att upptäcka yttre stimuli och att ta 
hand om eventuella alarmsignaler utan att störa kroppens egna stimuli. [18]
Påstående: Det finns inga vetenskapligt granskade studier som visar att vindkraftverk producerar 
infraljud som orsakar hälsoproblem.
Svar: Det finns ett stort antal expertgranskade vetenskapliga studier som visar att vindkraftverkens  
infraljud orsakar allvarliga hälsoproblem.
Påstående: Det finns ett stort antal expertgranskade vetenskapliga studier som visar att det inte finns
några vindkraftverk som producerar infraljud och orsakar hälsoproblem.
Svar: Sådana fackgranskade studier har inte varit där. Om detta argument avser studier där 
okänsliga försökspersoner utsätts för mycket kortfristiga infrastruktur för ljud, så det är en annan 
sak och inte tala om fallet diskuteras i denna rapport problemet. Hälsoeffekter orsakade av 
vindkraftverk genererade tillräckligt långvariga och intensiva exponering som följd. Tillgängliga 
data infranivåer, som är industriell skala vindkraftverk producerar kräver sjukdom åtminstone några
veckors exponering. Drabbade människor och sensibiliserade svarstiden kan vara bara några 
sekunder till en försämring av symptomen. 
Vederläggning: produktion av vindkraftverk infra buller symptom mottagarna är 
ympäristöyliherkkiä. Eftersom överkänsliga personer utgör en mycket liten del av befolkningen, 
inte har symptom de får är inte ett hinder för vindkraftsproduktion.

(57)
Svar: Baserat på tillgängliga vetenskapliga kunskap, är det känt att vindkraftverk produceras av 
infra orsaka allvarliga hälsoproblem praktiskt taget hela befolkningen är tillräckligt stark och 
långvarig exponering. Långsiktig bor i närheten vindkraftsområdet orsakar infrabullerexponering, 
vilket är tillräckligt för sairastuttamaan frisk normal människa.
Påstående: Sjukdom beror på den negativa inställning till vindkraftverk. En negativ attityd är ett 
resultat av, till exempel, att strömmen är uppfattas som en förorening av landskapet.
Svar: Det finns ingen sådan forskning, vilket skulle länka utveckling och / eller kvaliteten på 
hälsoskador orsakade av infraljud som produceras av vindkraftverk för att diagnostisera en patients 
attityder till vindkraftverk. Vanligtvis har de sjuka vindkraftverk reagerat positivt eller neutralt före 
insjuknandet. Vindkraften i en sympatisk personer som inte har visat sig skilja sig från andra 
grupper av människor som en följd av kraftverksarbetare och maanvuokraajien hälsoinfra 
exponering. förhållandet mellan en positiv attityd och tillståndet är inte heller där forskningsdata.
Genmäle: Som hälsorisker orsakade av infraljud som produceras av vindkraftverk inte välkänt 
fenomen i Finland bland myndigheter och experter anklagelserna inte hälsorisker inte ett hinder för 
vindkraftsproduktion.
Svar: hälsorisker orsakade av infraljud vindkraftverk är ett nytt fenomen i Finland, såsom deras 
källa till vindkraftproduktion. Problemet med den senaste tidens plötsliga uppkomsten av vindkraft i
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Finland till följd av produktionstillväxten är inte ett kriterium för de åtgärder som krävs för att 
avhjälpa situationen inte genomfördes. Det är förståeligt att detta nya fenomen i Finland har ännu 
inte kompetens i samma utsträckning som i länder där vindkraftproduktion har varit under en lång 
tid.
Påstående: Vissa finländska experter anser att vindkraftverk infraljud orsaka hälsoproblem, så 
hälsoproblem orsakade av infra existerar inte ljud.
Svar: Dessa experter inte har medicinska kvalifikationer och etage med sina egna medicinska 
studier erfarenhet för att ta det här fallet att bära. De bl.a. till exempel representera en examen i ett 
teknikområde och deras tro vikt kan därför jämföras med ett stort antal utländska medicinsk expert

(58)
 på området att producera forskningsdata. Dessutom bör man beakta möjligheten att partiskhet 
orsakad av finansieringskälla i situationer där företag vindkraft själva är inblandade i finansiering 
och styra vindkraftssektorn, till exempel. Vindbrus relaterad forskning. Inom det medicinska 
området, måste alla finansiella utredare vara öppen för tillfället. Tekniksektorn, detta inte behövs.
Påstående: En person går, springer, och flyttar eller sjukdom, även om mottagaren på grund av 
förflyttning av infra större exponering än vindkraftverk, vindkraftverken så infraljud kan inte orsaka
sjukdom hos människa.
Svar: infra exponering på grund av mänsklig rörelse inte är jämförbar med ljudet av vindkraftverk 
från exponering för infraröda, som sådan. man-Retail, exponeringstid och infrasignalform är inte 
lika. infra exponering som orsakas av rörelsen är mycket kortlivat och sporadisk jämfört med 
vindkraftverk infra orsakas av kronisk exponering.
Påstående: Det vetenskapliga samfundet har inte kunnat påvisa infraljud som orsakas av 
vindkraftverk på människor.
Svar: hälsoeffekterna av vindkraftverk som produceras av infraljud är välkänd i det vetenskapliga 
samfundet redan på 1980-talet, och deras existens har visats i ett flertal fackgranskade studier. En 
indikation på styrkan av skärmen är ett beslut av Portugals högsta domstol fall som beskrivs ovan i 
denna rapport. Studier visar att en långvarig exponering för röst vindkraftverk infrastruktur inte 
skulle orsaka hälsoproblem, inte där i stället. Även om problemet har varit känt i årtionden, 
vindkraftoperatörerna inte kan visa sina kraftverk för att vara säker, såsom bl.a. EU maskindirektiv
kräver. 

(59)
Vastaväite: On tieteellisesti osoitettu, että pelottelu infraäänillä aiheuttaa oireet infraäänialtistuksen 
sijaan. Kyse on nocebo -ilmiöstä.
exponering i stället. Det är Nocebo fenomen.
Svar: Det finns ingen forskning visar att hot kan leda till skador på kroppen, som medicinska 
experter med insyn i ärendet, konsekvenserna är typiska för vindkraftverk infraljud exponering. Om
hänvisar till två studier där försökspersonerna upplevde symptom till följd av hot, inte är fallet 
behandlas i denna rapport i frågan. I dessa studier fick försöks exponerades för kortsiktig som en 
del av en experimentell konstruktion 10 eller 23 minuter infraljud. baserat på den experimentella 
designen är inte möjligt att dra några slutsatser infra låter långsiktiga konsekvenserna av exponering
för vindkraftverk på människors hälsa. Experimentell design kan upprepas med liknande resultat 
genom att ersätta hot röst infrastruktur genom något likvärdigt hotelser.
Påstående: Infra Sound upptäckt tröskel skred ljudtrycksnivån inte har någon inverkan på hälsan.
Svar: det intensitetsnivån är långt ifrån hörseltröskeln är ett helt annat fenomen och inte det aktuella
fallet. Infra tröskeln ljuddetektering definieras naturligtvis gjort i en mycket kort studier långvarig 
exponering och inte bara för att det inte kan användas som ett tröskelvärde hälsa värdet av 
långtidsexponering. hälsoriskerna som orsakas av Infraäänialtistuksesta kan uppskattas baserat på 
exponeringstiden och volym. Forskning har visat att en tillräckligt långvarig exponering för 
infraljud betydligt hörseltröskel vid lägre intensitetsnivåer utgöra en hälsofara. Det är den låga 
intensitet skada för hälsan, inte tillförlitligt fastställas. Vindkraftindustrin är inte förståeligt ovilliga 
att tillhandahålla finansiering för att utreda ärendet.
Påstående: Problem orsakas inte av infraljud, men ljudet och genomskinliga variationer i 
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intensiteten (amplitudmodulering).
Svar: De flesta av de sjuka människor inte hör hörbara bullret från vindkraftverk. Eftersom 
forskningen på grundval av displayen betydande del av patienterna inte höra ljudet av vindkraftverk
får ingen hörbart ljud vara en orsak till symptomen. Genomskinlig röst inte ens visas innan det kan 
gå vidare till en sträcka där en betydande andel av de smittade människor lever i och vistas.
Påstående: I andra länder, bland annat. I Tyskland och Danmark, har många gånger jämfört med 
kraftverk i Finland och närmare människorna och det klagar över symptom.
Jämförelse: Tyskland, Danmark, Australien, Kanada, etc. ett stort antal människor som lider av 
infraljud hälsoeffekterna av vindkraftverk .. Antal infra alstras av emissions vindkraftverk är starkt

(60)
beroende på storleken av vindkraftverk. Framför allt är storleken på vindkraftverk i Europa 
betydligt lägre i Finland ska byggas vindkraftverk. På samma sätt resulterar pintainversio nattetid 
fenomen, och den resulterande ljudet långt kantautuminen Finland är en mycket längre sikt än på 
årsbasis, till exempel i Danmark eller Tyskland, på grund av solens sneda paistekulmasta. Av denna 
anledning vindbrus mellanregister nivåer definieras på basis av internationella normer för 
kvalificerade dåligt i Finland. Följaktligen är den erforderliga exponeringstiden av sjukdom 
betydligt kortare än i Finland t.ex. Danmark. EPAW (Europeisk Plattform Against Windpower) har 
fördubblats på två år och antalet medlemsföreningar är för närvarande cirka 900. Utomlands är 
diskussionen betydligt mer kritisk och fokuserad på vindkraftverkens infraljudsproblem, till skillnad
från Finland, där hälsoproblemen är nya. 

(61)

YTTERLIGARE INFORMATION
Waubra Foundation
Operativ Australisk Förening, som grundades 2010 för att främja oberoende och omfattande studier 
av de nya hälsoproblem som har observerats drabba särskilt närboende vindkraftverk och vissa 
andra industrianläggningar.
waubrafoundation.org

EPAW
Grundades redan 2008, på Irland. Center för hela Europas sammanslutning av ca 800 föreningar 
mot hotande vindkraftverk. Organisationens webbplats innehåller nyheter, artiklar och ett stort 
nätverk.
EPAWs mål är att skydda naturen, människor, egendom och ekonomiska skador som orsakas av 
vindkraftverk.
epaw.org

Wind Watch
National Wind Watch Incorporation (SVWW) USA. Icke vinstdrivande konsortium bildat av 
föreningar och individer, som arbetar för att rädda landsbygden och naturområden från industriell 
storskalig vindkraft.  
Webbplatsen innehåller ett betydande arkiv med vetenskapliga artiklar och undersökningar om 
hälsoeffekter.
www.wind-watch.org

Stop this things (Stoppa dessa saker)
"Vi är en köksbordsgrupp av medborgare, som är bekymrade över vad som händer på landsbygden 
och regionerna i Australien, genom den skada som görs av vindkraftsindustrin, i samarbete med 
delstatsregeringarna."
Australisk webbplats som ger aktuell information om vindkraftsindustrin.
stopthesethings.com
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Andra viktiga nya studier och uttalanden
Vindkraftens inverkan på värdet på fastigheter
En färsk studie från England och Wales, som visade minskade värde på närliggande fastigheter vid 
vindkraftverk, samt betydande pris på tyst visuell miljö. Gibbons, Stephen (2015), Borta med 
vinden: Värdering av de visuella effekterna från vindkraftverk genom huspriserna. Journal of 
Environmental Economics and Management, 72. pp. 177-196. [25]

Den totala kostnaden för vindkraft
United States University of Utah har genomfört en undersökning av vindkraftverkens totala 
kostnader, som visade att vindkraften kommer att vara ca. 48% dyrare för samhället än vad som 
vanligen påståtts. Studien omfattar alla kostnader för vindkraftverken, inklusive deras negativa 
miljömässiga och sociala effekter, inklusive de potentiella hälsoriskerna.
Randy et al. (2015), de verkliga kostnaderna för energi från vindkraft. [26]

Senator Madigan, 20/08/2015
"Jag tror, herr ordförande, att ren energi kan vara en smutsig affär. Jag såg en otrolig orätt - som 
ger stora företag en anständig vindkraftverk maalaisasukkaille i namn av att rädda planeten - 
inspirerade mig att om och om igen ställa frågan: Varför har vindkraftsindustrin ett privilegium att 
inte tillämpa regler som gäller för alla andra branscher"?
Senator John Madigans tal till senaten inför den australiensiska vindkraftsrapporten. [27]

Senator Chris Back 2015/08/13:
"Jag tror inte att vindkraftverk är en förnybar energikälla."
Senator Chris Backins tal till den australiska senatens rapport om vindkraft. [28]

Hjärtsjukdomar och omgivningsbuller
Swinburn et al. (2015): Värdesätta tystnad. En ekonomisk bedömning av omgivningsbuller i USA 
som kardiovaskulär hälsofara, American Journal of Preventive Medicine 2015, 49 (3): 345-353
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Källa: Waubra Foundation / Sarah Laurie 
Detta avsnitt ger en detaljerad ram för att hjälpa till att förstå intervall och mönstret av symptom 
som beskrivs av invånare, arbetare och besökare.
Människor påverkas av infraljud och lågfrekvent ljud (ILFN) och vibrationer från en mängd olika 
källor i både bostäder- och arbetsplatser. 
Källor för ILFN som anmälts till Waubras stiftelse är vindkraftverk, kompressorer, 
kolbrytningsaktiviteter och gaseldade kraftverk. Vissa akustiker rapporterar också att de påverkas 
medan de utför mätningar. 
Närboende kan börja med en enklare sammanfattning
Om ämnet är nytt eller du letar efter en mindre teknisk lista med symptom, vänligen börja med 
avsnittet Information för invånare.
Vad är mönstret av symptom?
För de drabbade finns det ett tydligt och konsekvent samband mellan exponering för miljöbuller och
utveckling av karakteristiska symptom. Inte alla påverkas, men över tiden rapporterar fler och fler 
personer att de utvecklar sömnstörningar eller andra symptom.
Uppkomsten av symptom är varierande, även inom familjer där individer har identiska 
exponeringar. Många jordbruksföretag eller landsbygdsfamiljer har en eller flera medlemmar, som 
under långa perioder, särskilt under dagen deltar i utbildning eller annan sysselsättning, vilket 
innebär att det i regel blir mycket olika exponeringar under dagen.
Individuella skillnader i mottaglighet spelar också en roll
En mindre undergrupp av personer med historisk migrän, inre öronpatologi eller åksjuka, beskriver 
att de påverkas från de första dagarna av exponering buller från vindkraftverk, med illamående och 
svindel, men de flesta drabbade invånarna påverkas inte på det sättet.

(75)
För de flesta boende uppträder förändringarna stegvis över månader eller år.
Många drabbade beskriver att de inte förstått att de påverkas förrän bullerkällan upphör under en tid
(sällsynt) eller att de åker bort och börjar märka att symtomen släpper eller helt försvinner. Ofta 
beskriver människor detta på ett repetitivt sätt, innan de är säkra på att deras symtom är relaterade 
till miljöbuller.
De landsbygdsinvånare som aldrig kommer undan, tolkar ofta symptomen så att ”de blivit äldre", 
"klimakteriet" eller någon annan faktor tills de börjar prata med grannar och andra med liknande 
erfarenheter och inser att det kan finnas andra orsaker till deras symptom.
Markägare som upplåter mark för vindkraftverk får också symptom
David Mortimer, som hyr ut mark för vindkraftverk i södra Australien, har vid ett antal tillfällen 
offentligt beskrivit hur han trodde att han "blev äldre" tills han hörde en annan invånare från Cape 
Bridgewater tala om sina egna symptom, som var identiska med de som David hade upplevt under 
några år.
David beskriver att han påverkades mycket tidigare av vindkraftverk än hans fru. När David insåg 
sambandet mellan symptomen och vindkraftsexponeringen, försökte David och hans fru sedan 
under  tidsperioder vara borta från sitt hem och iakttog hur deras symptom och sömnmönster 
ändrades. De fann att deras symptom korrelerade direkt med exponeringen från vindkraftverken.
Symptomen försvinner när familjen Mortimer, inte någonstans befinner sig nära industriella 
vindkraftverk, men David och hans fru har nu blivit så sensibiliserade att de kan upptäcka de 
ovälkomna pulserande känslorna speciellt på natten, upp till 17 km från närmaste rörliga 
vindkraftverk.
Dessa oroande upplevelser om ohörbar ljudenergi upp till avstånd långt över 10 km har också 
rapporterats av invånare som är sensibiliserade både i Australien och i Storbritannien, Frankrike och
USA, särskilt i områden med tyst bakgrundsljud.
Vad är det vanligaste symptomet?
Återkommande sömnstörningar eller tidig uppvakning är det vanligast rapporterade problemet.
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Vilka är de akuta symptomen?
Vestibulär dysfunktion/störningar eller "vindkraftverkssyndromet" symptom
(Se även Dr Owen Black MDs affadavit och Dr Nina Pierponts sammanfattning och rapport för 
kliniker som lämnats till Federala Senatens Undersökningskommission)
 Sömnstörning
 Huvudvärk, inklusive migrän
 Tinnitus
 Örontryck (ofta beskrivet som smärtsamt)
 Balansproblem / yrsel
 Svindel och yrsel 
 Illamående
 Visuell oskärpa
 Irritabilitet
 Problem med koncentration och minne
 Panikepisoder
 Takykardi (snabb hjärtfrekvens)

Akut symptomatiska nervsystemets "Kamp-Flykt"-symptom och problem
 Takykardi (snabb hjärtfrekvens)
 Arrytmier, som beskrivs som hjärtklappning
 Hypertoni (högt blodtryck) som enligt vissa invånare har rapporterats blivit instabilt av sin 
behandlande läkare eller kardiolog, och varierar som reaktion på exponering av vindkraftverk.

Relaterade sällsynta men allvarliga förhållanden
Följande tre villkor är sällsynta men viktiga att nämna eftersom de är potentiellt livshotande och har
identifierats i Australien, Kanada och Tyskland för att korrelera med vindkraftverk.
 Tyko Tsubo hjärtinfarkt - det här är inte den klassiska hjärtattacken, vilket innebär akut 
blockering av en större artär till hjärtmuskeln, snarare orsakas den av adrenalinproduktion som 
orsakar förträngning av de små blodkärl som kallas kapillärer som direkt levererar till hjärtmuskeln
 Akut hypersensitiv kris (Australien, Ontario) - plötslig höjning av farligt högt blodtryck, ofta 
följt av svår huvudvärk, illamående, känsla att hjärtat "hoppar ut ur bröstet". Den vanliga orsaken 
till dessa symtom och denna diagnos orsakad av adrenalinstötar skulle vara en underliggande 
binjuretumör, kallad ett feokromocytom. Men hos de boende som rapporterade detta problem 
utesluts binjurediagnosen efter medicinska undersökningar
 Crescendo angina - det vill säga förvärrad svår hjärtkemisk bröstsmärta som tidigare 
framgångsrikt lösts med anginin spray, när de inte utsattes för vindkraftverk. Den bästa kliniska 
beskrivningen av detta kom från ett par i Tyskland som var mycket sensibiliserat för ILFN efter 18 
års exponering och som fastnade i ett fordon på en motorväg nära stora industriella vindkraftverk. 
Samma fenomen har rapporterats i Australien av en invånare som senare verbalt avråddes av sin 
kardiolog att aldrig åka hem till Waterloo vindkraftspark.

(77)
Andra karakteristiska symptom (vissa har en kronisk exponeringskomponent men uppenbar med 
akuta symtom)
 Episoder av känsla av kroppsvibrationer (speciellt läppar, bröstkorg och buk)
 Episoder av intensiv ilska. Rapporteras av både arbetande och boende. Det noterades redan 1997,
fast i mindre omfattning vid kort exponering av infraljud och lågfrekventa ljud (ILFN) av professor 
Leventhalls experimentella forskning på en kontorsarbetsplats.
 Blödning från örat efter intensiv och smärtsam känsla av övertryck, i avsaknad av trauma eller 
tidigare symtom
 Försvagande hörsel (bekräftas ibland med audiologisk bedömning)
 Menustruella oregelbundenheter hos kvinnor som märker kraftiga blödningar och tydliga 
hormonella cykelförändringar
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 Signifikant minskad förmåga att klara "multi-uppgifter" och påverkar märkbart förmågan att 
utföra vanliga uppgifter
 Märkbara svårigheter med mental matematik, som de tidigare kunde beräkna enkelt
 Hyperacusis - Extrem känslighet för "normala" ljud som under vissa omständigheter har kvarstått
över 6 år efter att exponering för ILFN upphört.
 Rubbad sköldkörtelmetabolism som stabiliseras när de inte utsätts för ILFN
 Störningar i diabeteskontrollen, som stabiliseras när de inte utsätts för ILFN
 Störningar av blodtryckskontroll, som stabiliseras när de inte utsätts för ILFN
 Migrän och svår huvudvärk som beskrivs av drabbade som "som ett skruvstäd runt huvudet"
 Episoder som uppfattas som att deras hjärtslag försöker "synkroniseras" med verkens 
tornpassagefrekvens (kraftig ljudtrycksstöt när vingarna passerar tornet), som vissa beskriver som 
en arytmi, medan andra inte gör det. Det beskrivs allmänt som obehagligt

Kroniska symtom
Sömnstörning och dess konsekvenser
Sömnstörning i sig har av invånarna hänförts till följande, som de rapporterar inte sker när de inte 
utsätts för drift av vindkraftverk, och korrelerar med vindriktning och väderförhållanden på nätterna
när de påverkas på detta sätt:
 Hörbara ljud från vindkraftverk. Speciellt om deras hem inte är välisolerat, eller fönstren är 
öppna och de bor nära turbinerna

(78)
 Uppvaknande på natten i det karakteristiska "panik"-tillståndet. Många invånare som lever långt 
från verken rapporterar detta symptom trots att de inte kan se eller höra vindkraftverken när de 
vaknar
 Våldsamma och störande drömmar hos vuxna och barn, vilket kan hända flera gånger under 
samma natt. När det gäller barn kan de vara extremt oroliga och svåra att lugna
 Ökat behov av att urinera, ibland så ofta som var 10: e minut under en period på upp till en 
timme. Ibland påverkar detta många människor i huset på en gång
 Sängvätning hos barn som av föräldrarna rapporterats tidigare har varit torra på natten under 
några år

Kända kliniska konsekvenser av repetitiv sömnstörning/missnöje
De negativa hälsoeffekterna av otillräcklig sömn har varit kända för klinisk medicin i årtionden, och
återspeglas alltmer i den peer-reviewed, publicerade litteraturen. De inkluderar följande:
 Kardiovaskulära sjukdomar (inklusive hypertoni) ischemisk hjärtsjukdom, angina
 Diabetes
 Psykiska störningar som depression och ångest och ökad självmordsrisk
 Försämrad immunitet, vilket leder till ökade akuta och kroniska infektioner och på längre sikt 
maligniteter (cancerformer)
 Trötthetsrelaterad funktionsnedsättning och olyckor. Detta är ett allvarligt problem för 
landsbygdssamhällen och gårdar där arbetsskador redan är ett betydande problem
 Utmattning av förare av tunga fordon och skolbussar (ett säkerhetsproblem för hela landsbygden)
 Trötthet hos arbetstagare som hälso- och sjukvårdspersonal (Australien), flygtrafikövervakare 
(USA), etc. vilket leder till nedsatt bedömning som skadar säkerheten för allmänheten, förutom 
personliga hälsoproblem för dessa individer  
Kronisk stress (psykologisk & fysiologisk) och dess konsekvenser
Sjukdom som orsakats eller förvärrats av kronisk stress har dokumenterats i offentligt granskad 
forskningslitteratur under många år och rapporteras av de närboende. Några överlappar med de som
nämns ovan för sömnstörningar, vilket i sig är en källa till stress. De inkluderar följande:
 Kardiovaskulära störningar (inklusive hypertoni), ischemisk hjärtsjukdom, angina och transienta 
ischemiska attacker (föregångare till stroke)
 Diabetes
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 Psykiska störningar som depression och ångest, ofta svåra (självmordstanker)
 Försämrad immunitet (förhöjd kortisol som en komponent) leder till ökade akuta och kroniska 
infektioner, fördröjd läkning och på längre sikt till maligniteter (cancerformer)
 Stört mänsklig fertilitet och hormonella cykler
(79)
 Förstärkning av befintliga inflammatoriska störningar, inklusive artrit, astma, inflammatorisk 
tarmsjukdom, SLE (Lupus) eller utveckling av nya inflammatoriska tillstånd som sammanfaller 
med exponering för ILFN och vibrationer

Finns det en länk mellan ILFN och posttraumatisk stresstörning (PTSD)?
Upprepade fysiologiska stresshändelser samt en stor akut stressig händelse som brand eller 
översvämning eller stor olycka har alla varit kopplade till efterföljande utveckling av PTSD.
Det finns boende bosatta nära ILFN-källor som har rapporterat att symptom på deras existerande 
PTSD (Vietnamkrigsupplevelser eller sexuella övergrepp mot barn) utlöses vid exponering för 
vindkraftverk. Andra invånare med PTSD-historia har rapporterat att symtomen på en panikattack 
uppstår när vindkraftverken är i drift. Dessa personer var omedvetna om eventuell koppling mellan 
ILFN och ångestsymptom och var starka anhängare av vindkraftverk vid den tiden.
Helikopterstörningar och explosioner och vibrationer från gruvdrift har också rapporterats från 
andra kliniker som utlösare av återkommande PTSD-symtom. Dessa verksamheter är också kända 
som källor till ILFN, vibration och plötsligt impulsivt buller.
Det finns också rapporter om personer som utvecklar PTSD efter exponering från vindkraftsparker, 
utan tidigare psykiatriska problem. En tidigare bosatt vid en vindkraftspark har pågående problem 
med kvarvarande PTSD sju år efter att de flyttat och köpts ut och tystats av vindkraftsoperatören.
Stress och tandvårdssjukdom
Stress är en erkänd långsiktig orsak till tandvårdssjukdom via ett antal mekanismer, inklusive 
nedsatt immunitet och torr mun från repetitiva fysiologiska stressepisoder. Ökat antal allvarliga 
dentala infektioner har med säkerhet rapporterats av invånare som bor nära vindkraftverk och  som 
rapporterar detta som ett av flera hälsoproblem.
Vävnadsskador
Nedanstående vävnadsskador har rapporterats från Tyskland, för invånare som utsätts för drift av 
vindkraftverk i över 10 år.
 Perikardiell förtjockning
 Mitral och tricuspidventilförtjockning
 Karakteristiska munsår, som beskrivs i Vibroacoustic sjukdom
 (80)
Hjärtvävnadspatologin är identisk med den som beskrivs för arbetstagare och allmänhet, som 
studerats av de portugisiska forskarna som först beskrev vibroakustisk sjukdom (VAD), som nu 
diagnostiseras hos andra, inklusive det senaste hos taiwanesiska flygarbetare.
Förekomsten av symtom som korrelerar med ILFN-exponering
Alla ovanstående problem har det karakteristiska mönstret att delvis förbättras eller fullständigt 
försvinna när vindkraftverk är avstängda eller när invånarna är borta från sina hem eller andra 
ILFN-källor.
Vissa invånare rapporterar också att de senare påverkas av andra källor till ILFN, till exempel vid 
flygning i vissa flygplan eller när de utsätts för LFN från kompressorer för uppvärmning 
(värmepumpar) och kylning eller som reser med vissa motorfordon. Detta är inte okänt för akustiker
och är bevis på dessa personers sensibilisering mot ILFN, som beskrevs av professor Leventhall 
2003. De enda kända lösningarna är antingen att avlägsna källan för ILFN eller flytta bort från den.
Vad händer med pågående exponering? Blir folk "vana vid det"?
Det som konsekvent observeras är att symtomen fortskrider och den psykiska och fysiska hälsan 
hos många sjuka försämras med pågående exponering för ILFN, om de inte kan avlägsna sig.
Detta försämringsmönster var väl beskrivet i den vetenskapliga litteraturen om kronisk stress av 
Bruce McEwen 1998, i en viktig granskningsartikel i New England Journal of Medicine. (McEwen,
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Bruce "skyddande och skadliga effekter av stressmediatorer" New England Journal of Medicine 
1998, 338 171-179)
Det finns inga kliniska eller experimentella bevis för att människor "vänjer sig" vid ljudenergin i 
låga frekvenser, särskilt när de en gång är "sensibiliserade".

(81)
BILAGA 3.
INTERVJUER MED PERSONER SOM LIDER AV HÄLSOEFFEKTER FRÅN
VINDKRAFTVERK

Under juli-augusti var 2015 intervjuades 12 familjer från olika delar av Finland, vid fyra olika 
vindkraftsparker i deras intressesfär. Undersökningen redovisade 55 mänskliga erfarenheter i 
närheten av industriell storskalig vindkraftverksamhet. De intervjuade ombads att beskriva symtom,
i synnerhet hälsa, som de eller deras familjemedlemmar (familjer med barn) hade upplevt sedan 
vindkraftverken togs i drift. Alla symptom som tas upp i denna sammanfattning är de som har dykt 
upp när vindkraftverken börjar operera och lättas/e försvinner när personen avlägsnar sig från det 
drabbade området (med undantag av migrän, vilket var två invånare, men anfallen blev värre och 
blev vanligare efter kraft vindkraftverken).
De tillfrågade;
Avstånd mellan bostad och det närmaste verket, 1 km eller mindre: 24 personer
Avstånd mellan bostad och det närmaste verket, drygt 1 km - 2 km: 19 personer
Avstånd mellan bostad och det närmaste verket, mer än 4 km: 12 personer
Totalt 55 personer

Sammanfattning
De som hade upplevt sömnstörningar: 33 st. Dessa 31 bodde 2 km eller närmare till närmaste verk.
Sömnstörningar: svårt att somna, avbruten sömn, ytbehandling, sängvätning, mardrömmar och 
förkortad nattsömn. Dessutom upplevde 2 personer nattliga svettningar. Båda bodde mindre än 2 
km från verken.
Öronbesvär: 26 klagade. Av dessa levde 18 mindre än 2 km från närmaste verk.
Öronproblem: tinnitus, stickande känsla i örat, blockering, ont i öronen och öroninfektioner.
Huvudvärk: 23 oroliga invånare. Av dessa levde 16 mindre än 2 km från närmaste verk.
Migrän (antingen en ny sjukdom eller ett befintligt försämring): 3 personer. Alla tre bodde 2 km 
eller mindre från verken.
Illamående / mår dåligt: 17 personer. Av dessa bodde 16, 2 km eller mindre från verken.
Symtom på hjärta / obehag i bröstet (  muljahtelut  , bröstsmärta): 11. Av dessa 7 bodde 2 km eller 
mindre från verken.
Blodtrycksstörning: 4. Av vilka 3 levde 2 km eller mindre från vindkraftverken. Blodtrycket ökar

(82)
eller minskar från det normala (även de som hade vp-medicinering, men medicinen tidigare varit 
stabil. Vp började tappa när vindkraftverken startade sin verksamhet).
Smärta: 8 invånare, varav 7 levde 2 km eller mindre från vindkraftverken.
Smärta har klassificerats som dem som rapporterade smärta och ledsmärta, som typiskt betecknas 
som reverseringspositioner (t.ex. testikelsmärta, smärta i nedre extremiteterna).
Kutan   känsla: berättade 12, som alla bodde 2 km eller mindre från vindkraftverken.
Hudbesvär: domningar, klåda och sveda.
Respiratoriska symptom beskrev fyra, som alla bodde 2 km eller mindre från vindkraftverken.
Respiratoriska symptom: ihållande hosta och andnöd.
Din förmåga att koncentrera sig, minne och en känsla av initiativ lider av problem berättade sex, 
varav 5 bodde 2 km eller mindre från vindkraftverken.
Humörförändringar: beskrivits (exasperation, kiivastuminen, depression) 12, vilka alla bodde 2 km 
eller mindre från vindkraftverken.
Beskrivs maktlöshet: 11 invånare, som alla bodde 2 km eller mindre från vindkraftverken.
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Yrsel och balansproblem uppstod i åtta personer.
Menstruationsrubbningar: 4 berättade invånarna av vilka levde 3 eller mindre än 2 km från 
vindkraftverken.
Helt utan symptom: 6, 4 av dem bodde i fyra km eller över vindkraftverken.
På grund av de negativa effekterna av vindkraftverk, hade 13 personer redan tvingats att lämna sina 
hem. Alla levde 2 km eller mindre från vindkraftverken.
De två berättade själva begränsa användningen av sina byggnader (mindre än 1 km från 
vindkraftverken).
3 har försökt att sälja sin egendom mindre än 1 km från vindkraftverken utan framgång.
Resultaten av hälsoriskerna med vindkraftverk stämmer väl med erfarenhet utomlands (Australien, 
USA, Tyskland, Portugal, etc.). Det är dock värt att notera att till exempel. I Tyskland i närheten av 
vindkraftverk som bor i mindre hälsosymptom har i allmänhet förekommit även efter 10 års 
exponering. Vi i Finland har symptom uppträdde även efter bara några månaders exponering. 
Intervjuade den längsta exponeringstiden var mindre än 2 år. Vindkraftverk var output: 3,0 MW, 3,3
MW och 4,5 MW. Samtidigt var regionen de sex turbiner eller mer. 

(83)

(84)

BILAGA 4. URSPRUNGLIGA VERSIONEN PÅ ORIGINALSPRÅKET
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“The study confirms that large industrial wind turbines can produce real and adverse health 
impacts and suggests that this is due to acoustic pressure pulsations, not related to the audible 
frequency spectrum, by affecting the vestibular system especially at low ambient sound levels. The 
study results emphasize the need for epidemiological and laboratory research by medical health 
professionals and acousticians concerned with public health and well-being. This study 
underscores the need for more effective and precautionary setback distances for industrial wind 
turbines. It is especially important to include a margin of safety sufficient to prevent inaudible low-
frequency wind turbine noise from being detected by the human vestibular system.” 
(Ambrose & Rand 2011) 

“Our ears do more than just listen; they play an integral part in sensing environmental conditions. 
The ear performs many interrelated functions that condition and inform our personal state of well-
being.” 
(Ambrose & Rand 2011) 

“Professor McMurtry told the committee: 
…annoyance in the context of wind turbines translates to 'stress, psychological distress, difficulty 
initiating sleep and sleep disruption'—I believe those words, although from memory, are a direct 
quote—so it is a very serious business. The most common problems without question we find are 
sleep disturbance and stress. Those two are always there. Vestibular disturbance we are also 
finding. There is no question though when the vestibular gets perturbed, it can make you uneasy, 
make you feel unwell or nauseated, for example. It may be the mechanism. I am in no way 
discounting it and it is considered in my diagnostic criteria.” 
(Dr Robert McMurtry, Proof Committee Hansard, Sydney, 29 June 2015, p. 8.) 

High pressure levels of infrasound may induce resonance responses in body cavities. Man-made 
infrasonic sources and the potential harm of infrasound are increasing. Infrasound causes 
biological resonance, which can directly and indirectly induce a series of bioeffects. Some 
infrasound exposures result in death of the whole organism, organs, tissues, and cells.” 
(Zhaohui et al. 2013) 86 

(85)

“Only the wind industry and its cheer squad disagree. There are glaring planning and compliance 
deficiencies plus growing evidence, domestic and international, that infrasound and low frequency 
sound from wind turbines is having an adverse health impact on some who live in the vicinity of 
wind farms. This is not something a responsible government ignore." 
(Leyonhjelm 2015) 

”As it is generally the case when debate influences a specific industry’s financial interests and legal
well-being, the scientific objectivity of those associated with the industry can be questioned. 
Liability, damage claims, and large amounts of money can hang in the balance of results from 
empirical studies. Whether it is a chemical industry blamed for contaminating groundwater with 
cancer causing dioxin, the tobacco industry accused of contributing to lung cancer, or athletes of 
the National Football League (NFL) putatively being susceptible to brain damage, it can be 
extremely difficult to establish the truth when some have an agenda to protect the status quo. It is 
only when sufficient scientific evidence is compiled by those not working for the industry that the 
issue is considered seriously.” 
(Alec N. Salt, Jeffery T. Lichtenhan 2014) 

”Moderate strength correlations occur between the incidences of infrasound and reports of nausea,
malaise, fatigue, aversion to the area, non-specific pain, and sleep disturbances when pressure 
levels exceed about 50 dB for protracted periods.”, ”Relying on only the average intensity overtime
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for these sources (such as infrasound) as indicators of their importance is about as useful as only 
measuring the loudness of a conversation to discern its syntactic content and meaningfulness.”. 
(Persinger 2013) 

“The propagation of infrasonic frequencies can be readily calculated but the complex interaction 
between towers, blades, wake and turbulence and wind shear are not readily calculated”, ”While 
the potential for adverse health effects such as sleep disturbance and stress due to anxiety and 
annoyance due to low frequency and audible noise can be reasonably well defined the same cannot,
however, be said for infrasound.”, ”The collection of sound levels without a detailed knowledge of 
what the sound levels relate to renders the data uncertain in nature and content.”. 
(Thorne 2014) 

“In my view, Mr. President, clean energy can be a dirty business. The unimaginable injustice of 
what I have seen - decent rural people done over by big business in the name of saving the planet - 
is what inspires me to keep asking one question. Why is the wind industry exempt from appropriate 
regulatory practices that apply to any other industries?” 
(Madigan 2015) 

(86)
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:18
Till: 'Bäckeby gård-Staffan Olsson o Martina Johansson'
Ämne: Sv: Synpunkter Dackevind - Mösjöberg, Målilla  -    DNR 552-8163-18

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Bäckeby gård-Staffan Olsson o Martina Johansson <backebygard@telia.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 16:55 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Kopia: kalmar@lansstyrelsen.se 
Ämne: Synpunkter Dackevind - Mösjöberg, Målilla - DNR 552-8163-18 
 
Hej . 
Här kommer synpunkter/frågor till ovanstående. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
BÄCKEBY GÅRD 
Staffan Olsson och Martina Johansson 
Bäckeby 4 
570 82 Målilla 
Tel: 0495-22162 
Mobil Staffan: 070-682 28 93 
Mobil Martina: 070 666 1881 
E-post: backebygard@telia.com 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:17
Till: 'info@camping-hultsfred.eu'
Ämne: Sv: Synpunkter vindkraftprojekt Målilla

Hej, 

Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  

Mvh Emma Polder 

Från: info@camping-hultsfred.eu <info@camping-hultsfred.eu> 
Skickat: den 15 juni 2019 15:39 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter vindkraftprojekt Målilla 
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2019-06-14 

Synpunkter i sammanhang med vindkraftprojekt Dackevind AB sydväst om Målilla 

- samrådsMÖTE hölls , inget samråd med ordförande och protokoll, information om samrådsmöte
bara två veckor innan, kom inte ut till alla berörda

- berörda ska få chansen att förbereda sig till samråd, kallelse minst 6 veckor innan

- finns inga undersökningar angående infraljud / lågfrekventa ljud

- saknas information om vibrationer

- hur och var skrotas gamla vindkraftverk efter 20 år?

-var byggs vägar?

- var byggs högspänningsledningarna?

- saknas information om brandskydd ( t.ex. hur kommer man hantera bränder, giftutsläpp vid brand i
generatorer, skogsbränder)

- översiktsplan Hultsfreds kommun 2009 är inte aktuell, saknas Målilla Älgpark som öppnades juni
2010

-Ljudnivån måste sänkas, området är tyst under dagarna och absolut stilla under nattetid, 40 dB(a) är
för högt för detta område

-Ljudberäkningar baserar på vindkraftverk 175 meter, men det ska bli 250 meter-vindkraftverk

Antje och Maik Rohde 

Kulla Björkhaga 1:7 

577 95 Virserum 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:25
Till: 'Erika Gustavson'
Ämne: Sv: Vindkraftsprojekt Mösjöberget Hultsfreds kommun, Länsstyrelsen DNR 

552-8163-18

Hej, 

Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  

Mvh Emma Polder 

Från: Erika Gustavson <erika.brev@live.se>  
Skickat: den 18 juni 2019 01:32 
Till: kalmar@lansstyrelsen.se; Emma.Polder@emstrategi.se; lars.rosander@hultsfred.se 
Ämne: Vindkraftsprojekt Mösjöberget Hultsfreds kommun, Länsstyrelsen DNR 552-8163-18 

Hej! 

Översänder ett yttrande gällande den planerade vindkraftsparken vid Mösjöberget i Hultsfreds kommun. 

Med vänliga hälsningar 

Erika Gustavson 
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Länsstyrelsen i Kalmar län 
DNR 552-8163-18, 
Emma Polder, Energi- och miljöstrategi AB för Dackevind AB 
samt  
Lars Rosander, Kommunstyrelsens ordförande Hultsfred Vrånganäs, 2019 06 17 

Synpunkter angående Dackevinds planerade vindkraftspark i området Mösjöberget i de 
södra delarna av Hultsfreds kommun 

Vi som skriver det här yttrandet är boende i Vrånganäs by. Vi bor ca 5 kilometer ifrån det inringade 
vindkraftsområdet och vi skriver det här yttrandet för att vi på flera sätt oroas av planerna på att 
bygga den här vindkraftsparken i vår omedelbara närhet. Först vill vi säga att vi inte är emot vindkraft 
i sig. Tvärt om ser vi vindkraften som ett bra alternativ till kärnkraft och olika ändliga energikällor. Det 
vi vänder oss emot är placeringen av de här vindkraftverken. Vi menar att en vindkraftpark av den 
här digniteten inte får byggas i omedelbar närhet till boendeområden. Runt omkring Mösjöberget 
finns byarna och samhällena Virserum, Blackelid, Slagdala, Hultarp, Vrånganäs, Flaten, Gårdveda, 
Målilla, Rosenfors och Mörlunda. Eftersom vindkraftverken planeras till hela 250 m höjd och som 
mest 15 st förstår vi att de kommer påverka oss och vår närmiljö på flera sätt.  

Vi önskar få foton framtagna som visar utsikten från Vrånganäs med vindkraftverken i bakgrunden. 
Eftersom vi bor relativt högt på andra sidan Nedre Vrången tror vi att vindkraftverken kommer synas 
tydligt och med det följer ljudet och det blinkande ljuset nattetid. Det fanns inget foto framtaget med 
utsikten från Vrånganäs vid samrådsmötet i Skeppet, Målilla. 

Följande punkter gör att vi motsätter oss en vindkraftpark vid Mösjöberget: 

- Två av våra hushåll har nyligen valt att lämna Linköping för att istället bo på landsbygden
med det lugn och den tystnad som finns här. Det ena hushållet har nyligen beviljats bygglov
och i dagarna påbörjar de byggandet av ett helt nytt hus. När bygglovet beviljades sade
kommunen inget om att det planeras en vindkraftpark i närheten. Vi vill inte ha en ständig
ljudmatta i vår nära omgivning. Ljuden finns i stan, men här i Vrånganäs bor vi för att komma
nära naturen och bort från en bullrig omgivning. Trots avståndet från vindkraftverken befarar
vi att ljudet från dem kommer att fortplantas och registreras av oss mer eller mindre
medvetet.

- Vi ser också att våra bostäder kommer sjunka i värde med en närliggande vindkraftspark,
bostäder vi nyligen valt att investera i för att vi tror på en framtid i den här bygden, en
framtid utan negativ påverkan i form av hälsorisker och miljöpåverken från vindkraftverk.

- Hur påverkas vi av det ej hörbara ljudet som ständigt registreras av våra hjärnor? Och
kommer vi nås av vibrationer i berggrunden som fortplantas och påverkar vår nattsömn?
Eftersom de här vindkraftverken är mycket höga, förstår vi att det blinkande ljuset från dem
nattetid kommer nå ända fram till oss och påverka vår närmiljö. All den här möjliga påverkan
finns det idag för lite forskning kring, för att vi ska kunna bortse ifrån de eventuella farorna
för vår hälsa. Vi vill inte bli utsatta för den risken och vara en del av det här ”experimentet”.

- Två av oss, Martina Wastring och Erika Gustavson, har precis startat ett kafé i Vrånganäs
skola tillsammans med vår tredje syster. Hit vill vi locka turister som uppskattar den lantliga
miljön och naturen runt omkring. Vi vill att människor ska komma hit för att cykla dressin,
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Länsstyrelsen i Kalmar län 
DNR 552-8163-18, 
Emma Polder, Energi- och miljöstrategi AB för Dackevind AB 
samt  
Lars Rosander, Kommunstyrelsens ordförande Hultsfred Vrånganäs, 2019 06 17 

fiska och vandra/cykla på skogsvägarna i vår nära omgivning. Med en vindkraftpark på andra 
sidan sjön kanske turisterna kommer för att se de enorma vindkraftverken, men de kommer 
inte tillbaka för att uppleva dem igen. Vi vill locka människor ut på landsbygden för att ge 
dem fina upplevelser och för att få en levande landsbygd. Vi har dessutom nyligen startat 
föreningen Flatenbygdens samhällsförening med syfte att gemensamt som boende i området 
locka turister till bygden och öka samarbetet oss emellan. Nu ser vi att alla goda idéer om att 
locka turister till området går omintet om vindkraftsparken byggs. Människor kommer hit för 
att bo i våra stugor, fiska i sjöarna och röra sig i omgivningarna just för att de vill uppleva 
naturen och lugnet. En vindkraftpark skulle förstöra den upplevelsen.  

- Områdets speciella djur- och naturvärden störs. I den omedelbara närheten till 
vindkraftsområdet häckar ett fiskgjuspar. De har återvänt till samma plats i (sekretess) ända 
sedan vår morfar var en liten pojke omkring 1920. Fiskgjusen är fridlyst och kanske är det 
därför fågeln fått vara ifred under alla år. Hannen och honan fiskar i sjöarna den planerade 
vindkraftsparken och vi är rädda för att de ska bli störda och lämna vårt område. Det vore en 
stor förlust. Det får inte ske. Därutöver ser vi med jämna mellanrum havsörnen flyga i 
området. Även den vill vi ska stanna kvar. Vi ser också att det är vacker kulturmark inom det 
område som planeras bli vindkraftpark. Där finns lämningar av torp som legat under gården 
Kristineberg, oersättliga kulturvärden som berättar om bygdens historia.

- Vidare hävdar vi att det samrådsmöte som Dackevind AB tillsammans med Energi- och 
miljöstrategi AB bjöd in till i början av maj ska ogiltigförklaras. Det var inget samrådsmöte där 
vi blev informerade, fick ställa frågor och fick diskutera vindkraftsplanerna. Det var istället en 
utställning som visade den planerade byggnationen. Vi vill att Dackevind bjuder in till en ny 
informationsträff dit alla mer eller mindre berörda har möjlighet att komma för att bli 
informerade och kunna ställa sina frågor i en sittande församling.

Den oro vi sätter ord på i det här yttrandet leder till att vi säger nej till Dackevinds planerade 
vindkraftspark. 

Undertecknat fastighetsägare och tillika boende i Vrånganäs 

Bernt Jonsson, Vrånganäs 1:24 

Noomi Gustavson, Vrånganäs 1:20 

Erika Gustavson, Vrånganäs 1:21 

Martina och Fredrik Wastring, Vrånganäs 1:32 

genom Erika Gustavson 

070-320 21 69, erika.brev@live.se
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:25
Till: 'Eva Remnert'
Ämne: Sv: Dackevinds planerade vindkraftverk utanför Målilla

Hej, 

Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  

Mvh Emma Polder 

Från: Eva Remnert <eva@leva.se>  
Skickat: den 15 juni 2019 23:40 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Dackevinds planerade vindkraftverk utanför Målilla 

Hejsan! 
Här kommer synpunkter angående Dackevinds  planerade vindkraftverk strax intill vår kollogård Salsnäs. 

Hälsningar! 

Eva Remnert 
Sommarkollo i Småland, Leva Plus AB 
mobil: 070 7577287 
www.leva.se 
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Till Emma Polder på Dackevind 

De planerade vindkraftverken kommer att omöjliggöra för våra ungdomar med 
funktionsnedsättning, tex epilepsi och autism att vara på kollo i Salsnäs. Påverkan 
från vindkraftverken, både vad gäller ljud och ljus, kommer att innebära att 
hundratals ungdomar med ökad överkänslighet för både ljud och ljusreflexer inte 
längre kommer att kunna komma till Sommarkollo i Småland på kollo.  

Sommarkollo i Småland har anordnat uppskattade läger på Salsnäs gård utanför Målilla 
sedan 2002. Vår målgrupp är ungdomar mellan 10-30 år med lindrig/måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning. De flesta har dessutom epilepsi, autism, adhd eller 
liknande. Cirka 100 ungdomar per år är på läger hos oss och lika många ledare. De 
kommer från hela Sverige. 

De 15 vindkraftverken planeras att byggas  ca 1,5 km från vår kollogård Salsnäs som 
ligger vackert och lugnt vid Bysjön.  

Många av våra ungdomar har fotosensitiv epilepsi och är väldigt känsliga för blinkande 
ljus som kan utlösa epilepsianfall hos dem. De blinkningar ,som kontinuerligt sker, dag 
som natt, från vindkraftverkens armar, kommer att utlösa epilepsianfall hos många av 
våra ungdomar. Vi kan till exempel aldrig använda discolampor på våra discon. 

När vi på informationsmötet om vindkraftverken på Skeppet fick se på en tv-monitor 
hur vindkraftverkens armar blinkar ständigt med ett vitt och ett rött ljussken blev vi 
väldigt förskräckta. Ungdomarna med epilepsi skulle alltså inte kunna komma till våra 
läger om vindkraftverken byggs.  

En stor del av ungdomarna på våra läger har också autism, adhd och liknade diagnoser, 
och de personerna har ofta en sensorisk överkänslighet. Detta innebär att de är oerhört 
känsliga för t.ex. olika ljud. Det kontinuerliga ljudet från vindkraftverken kan de uppleva 
som oerhört jobbigt. 
Även infraljudet kan påverka dem mycket.  

Om vi inte kan ta emot majoriteteten av våra kolloungdomar tvingas vi att lägga ner vår 
verksamhet. Detta skulle inte bara göra att ungdomarna inte får åka på läger utan också 
att hundratals föräldrar och syskon inte får den avlastning de behöver. 

Vi tror dessutom att vindkraftverken kommer att påverka turismen väldigt negativt. 
Många av föräldrarna som lämnar och hämtar sina ungdomar på kollo hos oss stannar 
ofta och turistar ett tag i närheten. De uppskattar den vackra Astrid Lindgren-miljön och 
lugnet.  
Det känns ansvarslöst att bygga 15 stycken 250 meter höga vindkraftverk så nära 
bebyggelsen där så många människor och djur finns som kommer att påverkas på 
många sätt. 

Det känns som att utsätta kommuninvånarna för ett experiment eftersom ingen idag vet 
hur detta kommer att påverka både månniskor och djur. Ska man testa något sådant bör 
man göra det långt ifrån bebyggelse, tex i havet eller i ensliga skogar. 
Kommunen kommer inte vinna något på detta,  snarare tvärtom.  
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Många kommuninvånare kommer att drabbas av att deras hus blir mindre värda och att 
området blir mindre attraktivt att flytta till. Kommunen kommer att gå miste om många 
turister som inte längre kommer att hyra hus i kommunen för de vill inte semestra nära 
vindkraftverk. De vill till en tyst och lugn Astrid Lindgren natur. 
 
De enda som tjänar på vindkraftverken är de markägare som äger marken där 
vindkraftverken ska stå. De råkar som av en händelse inte alls bo i närheten. 
. 
Det finns idag ingen kunskap och utvärdering av hur så höga vindkraftverk påverkar 
människor, och djur i närheten, hur ljuden uppfattas eller hur långt ljusskenet sprider 
sig.  
Att göra Hultsfreds närsamhälle till ett testprojekt utan att ha en aning om 
konsekvenserna känns mycket vanskligt. Så här stora projekt måste vara grundligt 
utvärderade innan de kan sättas i verket.  
 
Vi hoppas att detta projekt inte kommer att bli av. Vi vill fortsätta med vår 
kolloverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning . Om vindkraftverken 
kommer att byggas tvingas vi att lägga ner vår verksamhet.          
 
Nedanstående från Habilitering & Hälsa, Stockholm 2017 10 17 

Annorlunda sinnesintryck 
Det är vanligt att personer med autism har annorlunda sinnesintryck. Det kan handla 
om både över- och underkänsligheter. Till exempel kan ett ljud som de flesta inte 
reagerar på upplevas som oerhört smärtsamt eller störande och skapa 
panikreaktioner hos den som har autism. Det kan också vara så att vissa 
sinnesintryck, som att känna på ett särskilt material, kan upplevas som mycket 
njutningsfyllda.I den amerikanska diagnosmanualen, DSM-5, är annorlunda 
reaktioner på sinnesintryck numera ett kriterium i det ena huvudområdet 
(begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter). 

Hörsel 
En vanlig avvikelse gäller känslighet för ljud. Många håller för öronen som om de vill 
stänga ute ljud som andra inte uppfattar som störande.  

Det finns vuxna med autism som har berättat att vissa ljud, som är helt vanliga för 
andra, kan orsaka påtaglig smärta. Det finns även de som har berättat att samtidiga 
ljud upplevs vara på samma höga volym. Ofta skiljer sig reaktionen på samma ljud 
väldigt mycket från gång till gång. Man ska dock komma ihåg att hörselnedsättning 
inte är ovanligt hos personer med autism. 

Vänliga hälsningar! 

Eva Remnert  

Sommarkollo i Småland, www.leva.se 

Tel: 070 7577287 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:29
Till: 'Petra Weigl'
Ämne: Sv: Sydväst om Målilla

Hej, 

Tack för synpunkterna! Min skoltyska är lite rostig- så jag återkommer om det behövs översättning. Tack. Vi 
återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar för vidare information under 
hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i 
tillståndsansökan.  

Mvh Emma Polder 

Från: Petra Weigl <petra.weigl65@gmail.com> 
Skickat: den 14 juni 2019 12:53 
Till: Emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Sydväst om Målilla 

Hej Emma! 
Bifogat finns det ett brev från Fam. Haase, Tyskland 
Brevet är tyvärr på tyska, men om det behövs hjälper jag jätte gärna till för att översätta. 
Jag har fått skrivtligt tillstånd från Fam. Haase att vidarebefordra brevet.  
Med vänliga hälsningar 

Petra Weigl 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:30
Till: 'Fredrik Högstedt'
Ämne: Sv: Synpunkter till samråd 

Hej, 

Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  

Mvh Emma Polder 

Från: Fredrik Högstedt <fredrik.hogstedt@norrkoping.se> 
Skickat: den 16 juni 2019 22:18 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter till samråd  

Hej! 

Som delägare i fastigheten Byrum 2:2 motsätter jag mig byggandet av 

vindkraftverken då landskapsbilden skulle förändras radikalt.  

Vänligen 

Fredrik Högstedt 

Tel.mob. 073-5813371 

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling. 
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
För mer information se http://www.norrkoping.se/dataskyddsforordningen---gdpr.html  
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 10:21
Till: 'Hjalmar Österberg'
Ämne: Sv: Synpunkter på samrådsprocessen kring vindkraftsplanerna i södra delen av 

Hultsfreds kommun

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Hjalmar Österberg <torhjalmarosterberg@gmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 10:14 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter på samrådsprocessen kring vindkraftsplanerna i södra delen av Hultsfreds kommun 
 
Se bifogat dokument nedan. 
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Föreningen Vindfrid - Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydds 
ifrågasättande av samrådsförfarandet i maj-juni 2019 för 
Dackevinds vindkraftsprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun. 
 
Många fastighetsägare inom 4 km från vindkraftsprojektet underkänner det 
samrådsförfarande som företaget Dackevind försökt genomföra under maj och juni 2019. 
Några av dessa fastighetsägare och andra berörda är representerade av föreningen Vindfrid 
- Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydd.  
 
Mycket dålig information hade gått ut om mötet. Många fastighetsägare i området hade inte 
nåtts av utskicket. Annons om mötet hade endast införts i en av regionens medier 
(Vimmerbytidningen). I t ex  Dagens Hultsfred (webbtidning) och Barometern - OT hade inga 
annonser införts. Allmänheten, t ex boende i Målilla, Mörlunda, Virserum hade därför mycket 
ringa möjligheter att närvara. Dessa fastighetsägare och boende i tätorterna och många 
andra byar runt projektet kommer att få 4-8 km till vindkraftsprojektet. Totalt bor cirka 5000-
6000 personer i närområdet (4-8 km) till de planerade vindkraftverken. Den genomgående 
reaktionen i tätorter och byar runt projektet är att de inte har hört talas om projektet. 
Informationen har sammanfattningsvis varit tunn och utlagd under alldeles för kort tid. 
 
Utskicket till fastighetsägare inom 4 km från projektet hade fått brevet mycket sent, två 
veckor före mötet den 22 maj 2019, varför många berörda inte kunde närvara då de var 
uppbokade på andra aktiviteter. Det är brukligt att information om samrådsmöte går ut minst 
6 veckor före ett möte.  
 
Underlaget för samrådet lades ut på Dackevinds hemsida mindre än två veckor före 
samrådet vilket gav små möjligheter för berörda att sätta sig in i materialet - att t ex hinna 
dubbelkolla påståenden och fakta med experter. Dackevinds hemsida har legat nere sedan 
början på juni 2019 vilket synnerligen försvårar för berörda att nå information om projektet 
inför inskickandet av synpunkter inför det utsatta datumet den 17 juni. 
 
Underlaget för samråd var ur mångas synvinkel alldeles för bristfälligt. Fler frågor än svar är 
mångas reaktion. Var verken kommer stå är t ex oklart då man söker box-tillstånd. Hur har 
beräkningar av ljud och ljus gjorts? Vilka inventeringar är gjorda, av vem och hur har de 
gjorts? Hur ska berörda kunna samråda då informationen är så tunn. De bildmontage som 
presenteras måste på goda grunder helt underkännas.  
 
Kartmaterialet var ofullständigt och direkt felaktigt i vissa fall. Ett mycket mer heltäckande 
och utförligt kartmaterial måste presenteras. Fastighetsgränser borde ha visats. 
 
Ingen kontakt har tagits med verksamheter som i hög grad riskerar att helt upphöra alldeles i 
vindkraftprojektets närområde (1 km) som Målilla Älgpark och Salsnäs sommarkollo. 
Lantbrukare alldeles i närområdet har heller inte kontaktats för att samla in deras 
synpunkter. Många fastighetsägare - permanent boende och feriehus -  som bor mycket 
nära projektet har heller inte kontaktas för en inledande samrådsrunda. 
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Samrådsmötet var i form av ett öppet hus där ingen föredragning inför allmänheten gjordes. 
Det material som fanns på hemsidan presenterades bara en gång till, uppförstorat på 
vikväggar i lokalen Skeppet i Målilla. Ett brukligt förfarande vid samråd är att projektet 
presenteras på en utsatt tid med ett föredrag inför sittande publik. Publiken ges sedan god 
tid för frågor efteråt. Allt som sägs under mötet dokumenteras i anteckningar eller med 
inspelningsutrustning. 
 
Massmedia var i mycket ringa omfattning informerade. En reporter från en tidning 
(Vimmerbytidningen) var där av en slump medbjuden av en av fastighetsägarna. 
 
Inskickningsdatumet den 17 juni 2019 är för tidigt satt för att berörda ska hinna sätta sig in i 
ett så här stort och komplext projekt. Mindre än 1 månad efter samrådet. Också fel tidpunkt 
på året - många fastighetsägare och företagare är som mest upptagna vid den här tiden på 
året precis inför turismsäsongens igångsättande. Lantbrukarna har det intensiva vårbruket 
att sköta. Sommarstugeägarna är ännu inte här i kommunen och många av dem kommer 
först nu under sommaren 2019 få reda på projektet överhuvudtaget. 
 
Samrådsförfarandet med fastighetsägare, boende och berörda kan bara anses ha inletts så 
här långt och samrådsprocessen måste nu få fortsätta efter sommaren och under hösten. 
 
Vi menar och vill nogsamt understryka att ett nytt samrådsmöte måste hållas i september. 
Information om mötet bör utlysas i god tid. Sedan bör det ges möjlighet att skicka in 
synpunkter under åtminstone 6 veckor efter ett dylikt möte till förslagsvis den 1 november 
2019.  
 
Detta samrådsmöte ska inledas med en presentation av projektet ett fastställt klockslag inför 
sittande publik. Efter presentationen ska det finnas mycket god tid för frågor till Dackevinds 
representanter. Allt som sägs under samrådet ska också protokollföras i form av 
minnesanteckningar alternativt spelas in. Massmedia i regionen ska också bjudas in till 
samrådet så de kan rapportera om det till allmänheten och de berörda som inte kan närvara. 
 
Skrivet av föreningen Vindfrid - Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydd, 
 
Kontakt:  
Hjalmar Österberg, ordförande 
070 - 369 61 45 
torhjalmarosterberg@gmail.com 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 12:04
Till: 'Hjalmar Österberg'
Ämne: Sv: Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds vindkraftsprojekt

Hej 
 
Dokument 1 och 2 har jag även fått från en Thomas Jarhult. All form av synpunktionsinformation kommer tas med i 
orginalform i MKB:n. Både mail, bilagor och vanlig post.  
 
Mvh Emma Polder  
 
Från: Hjalmar Österberg <torhjalmarosterberg@gmail.com>  
Skickat: den 18 juni 2019 11:32 
Till: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se> 
Ämne: Re: Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds vindkraftsprojekt 
 
Hej!  
 
Inga dubbla uppsättningar! Du har fått följande dokument skickade av mig:  
 
1. Föreningen Vindfrids synpunkter på samrådsprocessen så här långt. 
2. Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds projektplaner. 
3. Målilla älgparks synpunkter på Dackevinds projektplaner. 
 
Läs dem noga, ta till dig argumenten och framförallt ha med dem oförändrade och i sin helhet i MKB:n, om ni 
kommer så långt. 
 
Fråga också dig själv om  du verkligen kan leva med att driva och tjäna pengar på ett sådant här projekt som förstör 
livet för så många människor. 
Tänk på att samvetsfrid är viktigt för en människa. 
 
/Hjalmar Österberg 
 
 
 
Den tis 18 juni 2019 kl 09:15 skrev Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>: 

Hej, 

  

Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  

  

Jag ser att föreningen skickat sina synpunkter i dubbla uppsättningar. 
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Mvh Emma Polder 

  

Från: Hjalmar Österberg <torhjalmarosterberg@gmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 17:02 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds vindkraftsprojekt 

  

Se Word - fil nedan: 
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Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlunda-Virserums Landskapsskydds 
synpunkter den 17 juni 2019 angående företaget Dackevinds 
föreslagna vindkraftsbyggnation i södra delen av Hultsfreds 
kommun. 
 

Föreningen motsätter sig alla planer på byggnation av vindkraft i det föreslagna området. Föreningen 
är generellt för vindkraft men menar att den måste byggas på rätt ställen i landet där den i så lite 
grad som möjligt stör människor, kultur och natur. Sådana lämpliga områden är t ex längs stora 
dygnet runt trafikerade vägar, nära stora städer och framför allt långt ut till havs.  

Det föreslagna området är ett så kallat tyst skogsområde, ett A-klassat område enligt 
Naturvårdsverkets bullerklassifiering (se Naturvårdverkets rapport 5709, maj 2007) där det inte bör 
vara mer än max 25 dB i bullernivå. En bullernivå som vindkraftverk omöjligen kan komma i närheten 
av ens på flera kilometers avstånd. 

Området där vindkraften planeras är ett närmast unikt område vad gäller låg mänsklig närvaro i den 
här delen av landet. Den närvaro som ibland märks är endast skogsbruk vilket sker under relativt 
korta perioder i det långa perspektivet samt som friluftsområde för naturintresserade.  

Alldeles intill de planerade vindkraftverken på mindre än 1 km avstånd ligger det skyddade 
Emådalens kultur- och naturområde. Här har människor levt i harmoni med naturen i årtusenden och 
ovanligt hög grad av sällsynta arter av växter, fåglar och djur lever här. Detta område är ett natura 
2000 - område och därför bör inga störningar få förekomma och att så nära bygga dylika 250 meter 
höga verk skulle i hög grad störa flora och fauna i området. Här måste alla de sällsynta fåglar i 
närområdet beaktas, de rovfåglar som flyger i stor mängd och också häckar i områdets närhet samt 
också de många arter av fladdermöss som är talrika i hela området. 

Kulturvärdena längs Emådalen, och särskild i det här fallet längs Gårdvedaån, är sedan bronsåldern 
synnerligen höga i det att landskapet med blandningen av odlingar längs Gårdvedaån, själva åns 
meandrande sträckning (fantastiskt nog ej utdikad utan intakt sedan istiden) och det på höjderna 
omkring böljande skogslandskapet utgör en sedan tusentals år (åtminstone sedan tidig svensk 
bronsålder 1700 f Kr men troligen ända sedan stenåldern) intakt kulturmiljö där människor levt i 
harmoni med naturen. 

Den vackra, orörda och tämligen unika miljön är inte bara attraktiv för djur och växter utan också för 
människor – boende i regionen men lika mycket för besökare. Turismen i och omkring 
projektområdet är blomstrande både vad gäller dagbesökare och turister som hyr stugor och hus för 
kortare eller längre tid. Hela den turismnäringen riskerar att om inte slås ut så kraftig minska, om 
vindkraftsplanerna tillåts bli verklighet, då tystnaden, naturen, kulturen och det orörda landskapet är 
det som boende och besökare finner attraktivt och hänförande.  

Vindkraftverk av den föreslagna storleken förstör människors referenspunkter i landskapet och de 
blir visuellt rådvilla när något är 20-30 gånger större en träd som är nedärvt i människa och djur som 
referensmaterial i landskapet. Vindkraftverken bryter också den psykologiskt rogivande horisonten 
på ett för människor brutalt och störande vis. Vidare gör kraftverkens ideliga rörelse att de 
ofrånkomligen drar till sig människans blick eftersom synen är vårt första sinne och vi hela tiden 
undermedvetet letar rörelser i vårt synfält och i landskap.  
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Vindkraftverk avger ovälkommet ljud– det som kallas buller. Gränsvärdet för vindkraftsbuller är idag 
satt till 40 dB i Sverige för boende i närheten av vindkraftverk. Det är ett beräknat genomsnitt med 
en tillåten felmarginal på 1.7 dB vilket betyder att bullret under vissa tidsintervall kan vara betydligt 
starkare. Bullret transporteras mycket längre i skogsterräng och under vissa ogynnsamma 
metereologiska förhållanden som t ex när temperaturen är låg och det inte föreligger snö. 

 

Här föreligger i idag en diskussion bland forskare och i politiken över hela världen om vad som är 
lämpligt avstånd mellan vindkraftverk och boende. Att 1 km är alldeles för kort bulleravstånd framgår 
tydligt av den forskning och diskussion som pågår. Många länder har börjat prata om 4 km eller 5 km, 
till och med upp till 10 km som lämpliga avstånd till boende i tysta miljöer på landsbygden. Flera 
ledande vindkraftsländer bygger i praktiken nu bara vindkraft till havs då man ser att människor och 
djur påverkas negativt i alldeles för hög grad. Solkraften börjar också i högre grad dra till sig det 
investeringsvilliga kapitalet och också staternas subventioner då experter, politiker och boende ser 
att nackdelarna med solkraft är försvinnande små jämfört med den problematiska vindkraften på 
land. Till havs är dock vindkraften i hög grad en framkomlig väg i vår energiomställning. Speciellt om 
man kan bygga billigare och högrekraftverk och snart också på stora pråmar så verken kan bogseras 
ut och förankras över djupa vatten. 

 

Vidare är de föreslagna vindkraftverken i vårt område av en storlek som är i det närmaste okänd och 
outforskad tidigare. Vi befinner oss alltså här på ny mark och det verkar synnerligen obetänkt att 
experimentera med dylika verk i ett så orört skogsområde där så många känsliga värden riskeras. Ett 
dessutom förhållandevis tätbefolkat område för att vara landsbygd. I det planerade 
vindkraftsområdets närhet finns de tre tätorterna Virserum, Målilla och Mörlunda och många fler 
mindre byar som alla får sägas omringa det tilltänkta projektområdet. En sammanlagd befolkning på 
cirka 5000 - 6000 människor bor permanent i detta område som alla blir direkt påverkade av 
projektet. Till det kommer alla sommarboende och besökare från Sverige och inte minst långväga 
turister från många europeiska länder som till antalet är ansenligt under sommarhalvåret.  

 

Enligt Dackevinds vid flertalet gånger egen utsago och också enligt vindkraftsindustrin så är det 
möjligt att med 250 meter höga vindkraftverk nå upp i andra vindlager än nere vid marken. Vid 
vindstilla nere på marken, förhållanden som är vanligt rådande i vår region både på sommar och 
vinter - speciellt nattetid blåser det t ex cirka 12 m/s på 200 meters höjd vilket gör att kraftverken 
kommer snurra med bra fart och då förstås avge sitt karakteristiska swischande, amplitudvarierande, 
pulserande buller som då torde transporteras betydligt fler kilometer eftersom det ju är helt tyst i 
nejden på mark- och trädnivå. 

 

De mycket störande och starkt blinkande vita ljusen kommer också i hög grad bidra till störningar 
särskilt nattetid. Dessa ljus når långt med sina ljusföroreningar och förstör på så sätt våra mörka 
nätter och särskilt våra stjärnklara nätter. Stjärnhimlen har för många människor på landet ett 
oskattbart värde och den är något som stadsbor aldrig ser i staden och som väcker mycket hög 
förundran när de får uppleva den under besök i vår av ljusföroreningar skonade, vackra region. De 
boende som bor nära de planerade vindkraftverken kommer förstås bli ännu mer störda av dessa 
starka lampor både ute och inne i husen.  
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Sammanfattningsvis menar och argumenterar Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlund-Virserums 
Landsskapskydd för att företaget Dackevinds vindkraftsprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun 
måste avslås helt. Natur- och kulturvärdena är höga i området och de kan inte riskeras av ett 
vindkraftsprojekt. De boende och besökande i området är många och de värden som de söker och 
lever för i området skulle i hög grad förstöras om vindkraftprojektet blir verklighet. Dessa planer på 
byggnation av vindkraft i det föreslagna området måste därför helt tillbakavisas och stoppas. 

 

 

Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlunda-Virserums Landskapskydd 

Hjalmar Österberg, ordförande 

070 – 369 61 45  

torhjalmarosterberg@gmail.se 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:17
Till: 'Gunnar Pleijert'
Ämne: Sv: Synpunkter Vindkraftspark Målilla

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Gunnar Pleijert <gunnar.pleijert@gmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 16:04 
Till: kalmar@lansstyrelsen.se 
Kopia: kommunen@hultsfred.se; emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter Vindkraftspark Målilla 
 
Se bifogad handling 
Mvh 
Gunnar Pleijert 
01363100 
0706513349 
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Länsstyrelsen i Kalmar Län  Dnr  551-8163-18 

Regeringsgatan 1       Gunnar Plejert 

392 31 Kalmar        Veda Ryttaregård 

 59072 Ljungsbro 

Ang. Vindkraftaprojektet Mösjöberget Målilla Hultsfred Kommun. 

I början av maj månad fick jag en inbjudan till samrådsmöte angående ett 
omfattande vindkraftsprojekt bestående av 15 verk med en höjd av 250 m. Jag 
hade före detta inte hört talas om detta projekt.trots att jag äger en fastighet 
(La Sinnerstad 1:4 ) med ca 800 m gräns mot projektområdet  vilken starkt 
kommer att påverkas genom buller,skuggning,vindupptagning,förändrad 
landskapsbild, påverkan på jakt, uthyrning bostad ( Dal ) mm. Man önskar också 
ett sk. boxtillstånd med fri placering inom området av verken vilket omöjliggör 
det för mig som rågångsgranne att ha synpunkter då jag inte vet var verken 
kommer att stå! 

Det kan inte vara rimligt att man som sakägare får ca 4 veckor på sig att lämna 
synpunkter, i synnerhet som jag bedömer det samrådsunderlag som tagits fram 
är undermåligt ock bygger på en mängd antaganden o tyckanden samt i vissa 
fall felaktigheter. Även förfaringssättet för det så kallade ”samrådet” i form av 
en utställning utan möjligheter att ha en disskussion i plenum där samtliga kan 
komma till tals ock alla också höra vad andra har för åsikter.  

Jag antar att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för samrådsförfarandet ock 
därmed tar sitt ansvar för att sakägare ock allmänhet ( ca 5000 boende ) i det 
berörda området får en rimlig möjlighet att lämna synpunkter. Därför kräver 
jag att samrådet görs om under tidig höst ock att tiden för inlämnande av 
synpunkter sätts exempelvis till den 1 nov. 

För övrigt så anser jag att det föreslagna området är helt olämpligt för en 
etablering av en vindkraftspark av denna omfattning. Området har ett dåligt 
vindläge enligt kommunens översiktsplan ock ligger förutom vissa mindre 
höjder i lä av Småländska Höglandet. Dels därför att denna del av natur o 
kulturmiljön i Emåns dalgång ( Riksintresse ) helt kommer att förändras. Det 
öppna landsakapet ger långa siktlinjer ock verken kommer att synas tydligt för 
boende långt från desamma. Livsförutsättningarna för boende o företagandet 
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inom främst den spirande turistnäringen kommer helt att förändras. Inga 
vindkraftverk i denna storlek är vad jag vet ännu byggda i landet. 
Bullermätningar är gjorda med datorprogram för mindre verk från 2010. Nya 
rekommendationer avseende buller kommer att komma från naturvårds verket 
under 2019. Inga mätningar är gjorda vad gäller infraljud o lågfrekvent buller. 
Därtill ligger projektområdet inom Emåns avrinningsområde med direkt 
koppling till ån via i huvudsak Tigerstad Kanal. Inget är nämnt kring ev. 
vattenverksamhet i projektområdet. Listan över olägenheter o hälsorisker kan 
göras lång. 

För allas bästa vore det bra om Hultsfred Kommun redan nu  sätter ned foten i 
denna fråga   ock meddelar verksamhetsutövaren Dackevind AB  att man 
kommer att utnyttja sin vetorätt i frågan ock att man samtidigt även beslutar 
att  göra  området till ett stoppområde, allt för att undvika onödiga kostnader o 
framtida etableringsförsök. 

Veda Ryttaregård den 16 juni 2017 

Med vänliga hälsningar 

Gunnar Plejert 

gunnar.pleijert@gmail.com 

01363100 

0706513349 

 
Kopia: Hultsfred Kommun  o Dackevind AB 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:19
Till: 'Gustav Grybäck'
Ämne: Sv: Synpunkter vindkraft Dackevind

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Gustav Grybäck <Gustav.Gryback@bergstimber.se>  
Skickat: den 17 juni 2019 19:38 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter vindkraft Dackevind 
 
Hej!  
Jag ifrågasätter planerna på byggnation av vindkraft i det föreslagna området. 
 
Buller: Kommer skada vår livskvalité, f.fa i form av oljud vid friluftsliv, fiske och jakt. Utveckling att 
turismverksamheten blir svår att motivera och kanske rent av omöjlig. 
Infraljud: Kan skada vår hälsa.  
Djur: Det rika fågellivet i Emådalen kommer att påverkas. I vilken omfattning vet ingen. Blå & bruna kärrhökar, röda 
och bruna glador, havsörnar, storspovar, nattskärror och tjädrar för att bara nämna några. 
Landskapsbilden: Horisonten kommer förorenas med något som inte hör hemma här.  
Ljusförorening: Kommer störa oss dygnets mörka timmar. 
 
Sammantaget ger detta mig och min familj inget positivt! Dock ger det oss en förändrad livsmiljö, sämre livskvalitet 
och kanske ohälsa.  
 
Med vänlig hälsning,  
Gustav Grybäck 
Kråkeryds Gård  
57796 Målilla 
 
 
Skickat från min iPhone 
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Automatisk nedladdn ing av  den här b ilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.
Bergs Timber 1919-2019

 

Observera: Detta e-postmeddelande är endast avsett för personer som är berättigade att ta del av konfidentiell information som kan finnas i 
meddelandet. E-postmeddelandet kan innehålla information som är konfidentiell och rättsligt skyddad. Läs, kopiera, vidarebefordra eller spara 
inte det här meddelandet om meddelandet inte är avsett för dig. Om du har fått meddelandet av misstag vidarebefordrar du det till 
avsändaren och tar sedan bort det helt från datorn.  
 
Please note: This message may contain confidential information, intended for use exclusively by the addressee. If you are not the intended 
recipient, you must not read, use, disseminate, distribute or copy this email or its attachments. If received in error, please notify us 
immediately and delete this email  
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:17
Till: 'kenna'
Ämne: Sv: Synpunkter på vindkraftspark sydväst om Målilla

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: kenna <kenna@lifvens.se>  
Skickat: den 17 juni 2019 16:42 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter på vindkraftspark sydväst om Målilla 
 
Hej! 
Bifogar lite synpunkter från Fågelklubben Hultsfred. 
MvH 
Kenneth Rosén 
 
Skickades från E-post för Windows 10 
 
 

Automatisk  ned laddning  av den 
här bilden från Internet  
stopp ades av Microsoft Office för  
att skydda din integri tet.
https://ipmcdn.av ast.com/image
s/icons/icon-env elope-tick -round
-orange-animated-no -repeat-
v1.g if

 

Virusfritt. www.avast.com  
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Synpunkter på planerad vindkraftspark sydväst om Målilla Hultsfreds kommun 
 
Området ligger strax väster om Mörlundaslätten som är en rastplats för stora mängder 
fåglar bland annat gäss och svanar under vårvinter och höst. Rovfågelsträcket över 
slätten mot sydväst kan vissa höstdagar vara stort. Både kungsörn och havsörn jagar i 
området och ses även i området för planerad vindkraft 
Ytterliggare inventeringar av de naturvärden som kan finnas i det tänkta 
vindkraftsområdet, är nödvändigt. Vidare har konstaterats att fladdermöss kolliderar 
med vindkraftverk, och ett flertal arter har minskat i Sverige. 
Vid illa vald placering av vindkraftparker kan fåglar drabbas hårt av kollisioner, 
vilket leder till ökad dödlighet. Detta visas tydligt av undersökningar från exempelvis 
Smøla i Norge (havsörn), Altamont Pass i Kalifornien (främst kungsörn och andra 
rovfåglar) samt Navarra och Tarifa i Spanien (främst gåsgam och tornfalk). 
Utan hänsyn skulle också ovärderliga häckplatsområden kunna gå förlorade.  
Då vindkraftverken planeras bli så höga som 250 m kommer detta att totalt dominera 
landskapet som förutom skogsavverkningar inte är exploaterad.  
Fågelklubben Hultsfred tycker att området är illa valt och ställer oss mycket 
tveksamma till den planerade vindkraftsparken. 
 
 
    Hultsfred  17 juni 2019 
 
          Kenneth Rosén 
                                       Fågelkkubben Hultsfred  
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 4 juni 2019 09:36
Till: 'Iris Heinen'
Ämne: Sv: Blankett för synpunkter vid samråd

Tack för era synpunkter. Vi återkommer efter avslutad samrådstid.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Iris Heinen <Iris.Heinen@web.de>  
Skickat: den 4 juni 2019 09:32 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Blankett för synpunkter vid samråd 
 
Kära damer och herrar! 
 
Bifogade är de färdiga formulären. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Frank och Iris Heinen från Tyskland 
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:19
Till: 'Kajsa Pleijert'
Ämne: Sv: DNR 551-8163-18

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Kajsa Pleijert <kajsapleijert@hotmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 21:03 
Till: kalmar@lansstyrelsen.se; emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: DNR 551-8163-18 
 
Synpunkter gällande vindkraftsprojekt i området Mösjöberget, sydväst om Målilla, Hultsfreds kommun.  
 

Automatisk  ned laddning  av den 
här bilden från Internet  
stopp ades av Microsoft Office för  
att skydda din integri tet.

 

Virus-free. www.avg.com  
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Vindkraftsprojekt Mösjöberget DNR 551-8163-18 Hultsfreds kommun. 
Information till Kommun,Länstyrelse samt Dackevind 

Till att börja med vill vi framföra ett stort ifrågasättande gällande Dackevind ABs så kallade samrådsmöte. Det fanns ingen 
diskussion/debatt eller möjlighet för samtliga deltagare att bli delgivna och delge samma muntliga information. Detta kallar vi ej ett 
samrådsmöte och det bör underkännas som ett sådant samt tidsfrist för synpunkter bör förlängas.  

Vidare måste vi säga att underlaget till Dackevind ABs tillståndsansökan gör oss mycket oroliga. Det finns en allt för stor osäkerhet och 
okunskap samt brist på forskning kring hur 250 m höga verk påverkar såväl människor som djur i denna typ av miljö. Vi hoppas att 
länsstyrelsen ej godkänner en vindkraftspark av denna kalibern utan att veta att forskningsunderlaget är tillräckligt. 

Synpunkter från Christofer Olofsson och Kajsa Pleijert. 
Ägare till nybyggt fritidshus, Sjöstugan 3 Tveta, Mörlunda (ca 500-1000m till närmaste planerade verk) samt permanent boende i 
Mörlunda. 

Enligt Dackevinds information berörs vi av vindkraftverken enligt nedanstående. 

Ljud 
Enligt ljudkarta blir ljudnivå ca 30-35dB vilket är enligt oss helt oacceptabelt i detta område. 
(Akustikkonsulten demonstrerade ca 30dB åt oss bredvid en mycket trafikerad väg i centrala målilla) 
Vi har valt att bygga ett nytt fritidshus här pga. tystnaden och naturen. 

Ljus 
Blinkande vitt högintensivt ljus samt rött fast sken är inte riktigt vad vi tänkt oss se dygnet runt när vi planerade att tillbringa större delen 
av våra liv här ute. 
(Vi befinner oss mitt inne i smålands skogar där det normalt sett är kolsvart när solen gått ner) 

Skugga samt utsikt 
Vi kommer enligt Dackevind också skuggas av vindkraftverken. 
(En punkt som ni kanske förstår heller inte är vad vi tänkt oss samt vill leva med) 
Med tanke på avståndet kommer vi tydligt se dessa verk då det är en sjö vi befinner oss vid. 

Värdeminskning, investeringar, inkomst 
Vi anser att vindkraftsparken minskar värdet på vår fastighet samt att uthyrningsmöjligheter till turism minskas kraftigt då man söker sig hit 
pga. tystnaden och den orörda naturen! 

Investeringar vågar man inte tänka på i dagsläget då det är att kasta pengarna i sjön om detta blir av. 

Vi är inte på något sätt emot vindkraft men denna placeringen av 250m höga verk i detta område.  
Detta tillför inget till vår kommun/samhälle förutom osämja. 
Vi ser endast nackdelar. Lokala företag/privatpersoner som lever av naturen i form av ex. Jakt, uthyrning och naturupplevelser kommer ej 
att kunna bedriva sina verksamheter.  
 

Vi har under de senaste åren byggt på vår dröm. Vi har rivit vårt gamla fritidshus, styckat av och byggt upp ett nytt lite större då familjen 
växt samt det gamla gjort sitt pga. ålder. 
Vi har gått igenom oändligt med papper för att få vårt projekt godkänt med tanke på strandskydd, allemansrätt, bibehålla natur, naturnära 
kulörer på fasader mm mm. 
Vi undrar då hur man kan godkänna en vindkraftspark som fullständigt havererar naturen i detta fantastiska område.  

Vi har valt att bygga och så gott som bo här för att vi älskar detta ställe just för tystnaden och lugnet. 
Detta är en känsla man måste uppleva så vill ni få en egen uppfattning om hur detta påverkar oss så är ni hjärtligt välkomna på besök. 
(Vilket vi tycker att även Dackevind borde gjort i början av detta projekt då vi gärna skulle vilja se ett fotomontage från vår strandlinje!) 

Hör gärna av er!  
Christofer Pleijert Olofsson och Kajsa Pleijert 
Tallåsvägen 1  
57775 Mörlunda  
0768491802/0768666167  
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1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:19
Till: 'kristin.pleijert@gmail.com'
Ämne: Sv: Synpunkter ang Mösjöberg vindkraftpark

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: kristin.pleijert@gmail.com <kristin.pleijert@gmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 22:39 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Synpunkter ang Mösjöberg vindkraftpark 
 
Hej, 
Bifogar våra synpunkter ang. Dackevinds ansökan om uppförandet i vindkraftverk i Hultsfreds kommun. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Kristin Pleijert 
 
0760 – 23 82 22 
kristin.pleijert@gmail.com 
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Vindkraftspark Mösjöberget DNR 552-8163-18 Hultsfreds kommun 
Vi vill med denna skrivelse framföra våra synpunkter på tillståndsansökan för byggandet av 
vindkraftpark i området kallat Mösjöberget i Hultsfred kommun. 

Vi som skriver dessa synpunkter är ägare av ett hus på fastighet i närområdet, huset kallas 
Gösjömåla. Själva huset har ca 1 100 meter till området. Vi har under de senast 2-3 åren renoverat 
detta gamla torp och har valt att investera här för att möjliggöra ett permanent boende för vår familj 
i en lugn och rogivande miljö.  

Våra synpunkter rör först följande punkter 

� Ansökan om boxtillstånd – utan att veta den exakta placeringen av verken har vi svårt att se 
hur uppförande av dessa skulle komma att påverka oss som bor/har fastigheter i området.  

� Ljud – det uppskattade ljudnivåer som Dackevind nämner i sitt underlag bygger på ett 
godtyckligt antagande av placering av verken. Vårt hus ligger precis i utkanten av området 
men kan likaväl hamna inom detta i det fall Dackevind väljer att placera verken på annan 
plats. Detta är något som gör att vi har svårt att förstå att man kan godkänna ett boxtillstånd. 
Vårt val att satsa på ett hus i detta område har också såklart med tystnaden och göra, ett 
störande bakgrundsljud kommer att påverka oss negativt. Framför allt med tanke på att 
ljudnivån 30 db till och med upplevdes störande i närheten av en tungt trafikerad väg. 

� Skuggning – hur detta kan komma att påverka oss finns inte med i några beräkningar gjorda i 
underlaget, vilket vi kräver görs innan beslut tas i denna fråga. Återigen, så har vi svårt att se 
hur ett boxtillstånd kan godkännas då detta kan förändra hur det påverkar oss boende i 
området. 

� Ljus - även detta med störande, intensivt blinkande vitt ljus och ett fast rött sken inte den 
horisont som gjorde att vi valt att investera i vårt hus. 

Dessa tre ovanstående punkter var såklart inget vi tänkt oss när vi valde att investera för att bosätta 
oss i detta område. Vi anser att marknadsvärdet minskar avsevärt och därmed också påverkar oss 
ytterst negativt. Vi äger också en fastighet i Tveta, Tveta 3:2, där vi hyr ut boende till turister under 
säsong. Vi anser att möjligheten till detta också kommer påverkas negativt av uppförande av denna 
vindkraftpark. 

Vi har också synpunkter på informationen om påverkan från vindkraftverk av denna storlek. Vad vi 
har kunnat läsa oss till under denna korta tid är att det inte finns så mycket forskning och vetskap om 
hur verk av denna storlek kan komma att påverka oss boende i området, då få verk av denna storlek 
finns. En bättre studie med tydligare information anser vi behövs. 

Vi vill också nämna samrådsförfarandet, vilket anser vi vara under all kritik, med sen information och 
ont om tid för att lämna in skrivelser. Själva samrådet har vi även svårt att betrakta som ett samråd 
utan snarare som ett informationsmöte. Vi anser att ytterligare ett samråd ska hållas där information 
presenteras vid en bestämd tidpunkt och där åhörarna har möjlighet att föra en tydlig och öppen 
diskussion med Dackevind, så att alla berörda parter får möjlighet att lyssna till och ta del av samma 
information och diskussion. 

 

Hälsningar, 
Kristin Pleijert och Samuel Pettersson 
Tveta, Mörlunda 
0760-23 82 22/0706-34 48 96 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:29
Till: 'Marie Lundberg'
Ämne: Sv: Vindkraftsprojektet Mösjöberget Målilla, Hultsfreds kommun

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Marie Lundberg <lundbergmarie@hotmail.com>  
Skickat: den 16 juni 2019 22:05 
Till: samrad.vindkraft@emstrategi.se; emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Vindkraftsprojektet Mösjöberget Målilla, Hultsfreds kommun 
 
Hej. 
 
Översänder härmed bifogad dokument innehållande synpunkter gällande vindkraftsprojektet 
Mösjöberget, Målilla Hultsfreds kommun. 
 
Emotser svar gällande förekommande frågor.  
 
Se bif dok. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Marie Lundberg 
lundbergmarie@hotmail.com 
0709611518, 0495 30010 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:02
Till: 'Marie Lundberg'
Ämne: Sv: Tillägg synpunkter

Tack. Lägger dem till synpunkterna 
Mvh Emma 
 
Från: Marie Lundberg <lundbergmarie@hotmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 11:28 
Till: emma.polder@emstrategi.se; samrad.vindkraft@emstrategi.se 
Ämne: Tillägg synpunkter 
 
Hej. 
 
 
Tillägg till tidigare insända synpunkter beträffande underkännande av samrådsmötet den 22/5. 
 
 
För kort varsel 
 
Utskick till boende gjordes endast 2 veckor före Samrådsmötet den 22/5 vilket är för kort tid! Normalt sätt 
ska utskick till mötesinbjudan göras minst 6 veckor före ett viktigt mötesdatum. 
 
Insändande av synpunkter är satt till datum den 17/6 vilket är mindre än 4 veckor efter mötestiden och 
som vi anser vara alldeles för kort tid för att inhämta relevant information i ärendet!  
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Marie Lundberg 
Email: lundbergmarie@hotmail.com 
Telefon: 070 9611518, 00495 300 10 
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Vindkraftsprojekt Mösjöberget, Målilla – Hultsfreds kommun 

 

Synpunkter 

Samrådsmötet den 22/5 på Skeppet i Målilla var ’öppet hus’ och undermåligt bland annat på grund 
av att föredragshållare helt saknades.  

Information och inbjudan till samrådsmötet den 22/5 till allmänheten och berörda/boende i detta 
område var ytterst bristfällig. Eftersom inbjudan till samrådsmötet begränsats och enbart skickats ut 
till boende inom 4 km gränsen, kommer det att inkomma ytterligare synpunkter för det aktuella 
projektet vid senare tillfälle. 

Det finns fortfarande boende i närområdet som är helt ovetande om detta pågående projekt.  

De fotomontage som visades på utställningens skärmar var av mycket dålig kvalitet och medvetet 
framställda för att ge vindkraftverken ett ytterst diskret och orealistiskt inslag i landskapet. 

Vi vet alla hur tydligt glasfiberframställda vindkraftverk framstår i landskap såväl i solsken som 
nattetid med vitt sken från oavbrutet blinkande lampor.  

Det är inte enbart det 18 km2 stora projekterade vindparksområdet som kommer att förstöra 
landskapet utan även omfattande breda och raka tillfartsvägar som för all framtid kommer att 
tillintetgöra den småländska kulturbygden med sina genuina krokiga skogsvägar som kännetecknar 
vårt landskap att gå förlorade. 

Det är allmänt vedertaget att vindkraftverk skall placeras på lämpliga ställen såsom längs 
motorvägar, på öppet slättlandskap, på höjder och ute i havet.  

Området kring Målilla - Virserum - Mörlunda är ett väl bevarat jord-/ och skogsbrukslandskap där 
människor och djur sedan urminnes tider lever i harmoni med naturen och önskar så fortsätta. 

Att i ett värdefullt och känsligt kulturlandskap där människor lever och bor och där det förekommer 
en biologisk mångfald rik av djur och växter inplanera 15 torn med maxhöjd 250 meter är helt 
förkastligt. 

Bullernivån i det aktuella området är idag obefintlig. Förekommande ljud består av trädens sus samt 
fågelsång. Detta är unikt i dagens Sverige och någonting vi verkligen bör bevara för kommande 
generationer då en vindpark orsakar oåterkalleliga förändringar i det vackra landskapet! 

Alldeles i närheten av det projekterade området bedriver man bland annat jordbruk med inriktning 
på högteknologisk mjölkproduktion i stor skala. Älgparken som lockar många turister kommer inte att 
kunna bedriva sin verksamhet om vindkraftsprojektet blir verklighet. 

Forskning gällande kor, får, hästar har visat att störningar = fara av olika slag kan leda till stress, med 
ökad hjärtfrekvens och förekomst av stressinducerade hormoner vilket leder till sämre avkastning 

Utbyggnaden av vindkraft har de senaste åren gått extremt fort fram. Det finns stora kunskapsluckor 
när det gäller hur landlevande däggdjur påverkas av utbyggnaden av vindkraft.  

Vindkraftverken skall inte placeras på känsliga platser där hotade arter lever då varje enskild individ 
är mycket viktig för sin art. Se vidare skyddade arter nedan. 
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Att mäta bullernivån för torn med maxhöjd 250 m är extremt komplicerat. Det är många faktorer 
som påverkar förutom vindförhållanden, höjden på tornen, källjud från turbin, temperatur, 
omgivningar, skog- och markförhållanden etc. 

Vilken mätmetod kommer ni att använda er av vid långtidsmätning och validering av förväntad 
bullernivå för vindkraftverk med maxhöjd 250 meter för det aktuella området? 

Biologisk mångfald och rikt fågelliv 

I området Målilla – Virserum – Mörlunda förekommer återkommande iakttagelser av såväl havsörn 
som kungsörn. Det förekommer två identifierade häckande örnpar i närliggande områden vilka 
Länsstyrelsen i Kalmar är väl medvetna om. Förutom örn förekommer flertalet andra rovfåglar i 
bygden såsom bland annat fiskgjuse. Av de 106 olika fågelarter som inventerats i området är 13 
rödlistade eller listade i EU:s fågeldirektiv. Samtliga av dessa 13 har bedömts som 
häckande/revirhävdande i eller i nära anslutning till inventeringsområdet. Såväl örn, tjäder och 
fiskgjuse är vindkraftskänsliga fåglar! 

Rovfåglar inklusive örnar saknar rädsla för vindkraft och väjer inte för dessa utan går en säker död till 
mötes. De får också mindre kullar och drabbas därför hårt när en enskild individ dör. 

Senare forskning från år 2017 visar att mellan 18 000 och 35 000 fåglar dör per år per verk vid 
kollision med rotorblad eller torn. 

Fågelsträck passerar vår och höst över detta området från norr till söder och har så gjort sedan 
urminnes tider. 

Vi har inte råd att förlora flera av våra värdefulla arter! 

Emåns biologiska funktion är mycket hög med många arter ca 30 fiskarter vars förekomst i Emån har 
betydelse för regionen, landet eller Europa. Även fiskar är påverkade av ljud och vibrationer från 
vindkraftstorn. En viktig faktor att ta hänsyn till är närheten till Emån som gränsar till projektet och 
som är fredad och med på WWF-lista över hotade arter och bevarande av biologisk mångfald. Emån 
är Nordeuropas viktigaste lokal för mal (Silurus Glanis) och den har stora bestånd av havsöring och 
lax. Laxen i Emån är ett av de få kvarvarande Östersjöbestånden söder om Dalälven med en naturlig 
reproduktion av betydelse. Den rödlistade fisken asp finns i de nedre delarna av Emån. Även utter 
och den sällsynta flodpärlmusslan förekommer i Emån. 

Vid Emån (med biflödena Silverån och Gårdvedaån) finns population av kungsfiskare och består av 
10% av Sveriges stam. Även strömstare, mindre flugsnappare, rosenfink, stenknäck, mindre 
hackspett förekommer bland annat. 

Såväl tjäder, storlom, ugglor och rovfåglar förekommer i och omkring det planerade 
vindparksområdet.  

Inventering av fladdermöss skall genomföras. Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta och 6 arter 
finns med som sårbara, starkt hotade eller akut hotade på rödlistan. Två av dessa arter, Barbastell 
och Pipistrell är särskilt unika och känsliga för att dödas av vindkraftverkens rotorblad. Allmänt känt 
är att fladdermössen riskerar att dödas av vindkraftverken genom kollision. Tryckförändringar intill 
de snurrande bladen orsakar kollapsade lungor hos fladdermössen. 
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I trakten Målilla – Virserum - Mörlunda förekommer älg, rådjur, vildsvin, grävling, räv, skogshare, 
mård, iller, lodjur och varg.  

 

Se utdrag ’Underlag för samråd med allmänheten’ punkt 5.6 FRILUFTSLIV  
Projektområdet bedöms inte vara plats för något omfattande friluftsliv eller turistmål.  

Texten är missvisande. Det är allmänt känt att det förekommer mycket aktivt friluftsliv i detta 
värdefulla område som vi vårdar högt och önskar bevara. Dessutom genomförs återkommande 
arrangerade kulturvandringar i gruppsammanhang i det aktuella området som bedöms vara mycket 
rikt på kulturminnen. Även jaktlag nyttjar området. 

 

Jag emotser följande: 

Namn och företag på den konsult som genomfört fågelinventering i det planerade vindparksområdet. 

Namn och företag på den konsult som genomfört kultur-/arkeologisk inventering i det planerade 
vindparksområdet. 

Önskar utförlig skalenlig topografisk karta över det planerade vindparksområdet med gränsindelning 
gällande fastighetsägarna. 

Har brandskyddet kontrollerats med tanke på hotande skogsbränder och vattenbombning från 
helikopter på låg höjd? 

Emotser underlag från försvaret, brandskyddet och transportstyrelsen. 

Ytterligare negativa effekter för kommunen 

Detta orörda området kring Målilla - Virserum - Mörlunda är ett eftertraktat kulturlandskap rikt på 
upplevelser och ett välbesökt turistmål som lockar människor såväl inom Sverige som Europa och 
övriga delar av världen. 

Turistnäringen kommer att påverkas negativt om projektet genomförs, vilket kommer att utgöra en 
stor förlust för av utebliven förtjänst för Hultsfreds kommun. Byar kommer att bli avfolkade då de 
som har möjlighet kommer att flytta från bygden som förlorat sitt värde om projektet blir verklighet. 

Livsmedelsbutikerna och övriga butiker i området Målilla – Virserum – Mörlunda kommer även dessa 
att bli starkt påverkade av den minskade turismen såväl evenemang, camping, stuguthyrning, hotell 
etc. 

Alldeles för lite forskning har bedrivits gällande ljud, ljus och vibrationer från vindkraftverk och 
påverkan på såväl människor, tamdjur och vilda djur för att detta experimentprojekt skall få bli 
verklighet i vårt fantastiskt vackra och välbevarade kulturlandskap. 

Vår natur har inte råd med den miljöförstöring som vindkraftverken orsakar. 

Vi behöver inte detta experimentprojekt i vårt vackra orörda och värdefulla kulturlandskap som 
kommer att innebära stor förlust för regionen. Det finns dock gott om platser att ställa vindkraftverk 
på som inte hotar utrotningshotade arter. 

Områdets karaktär tillsammans med förekomsten av skyddade djurarter visar att området är helt 
olämpligt för vindkraftverksamhet.  
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Vänliga hälsningar 

Marie Lundberg 

Email: lundbergmarie@hotmail.com 

Tel: 070 9611518, 0495 30010 

295



1

Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:21
Till: 'Markus Kuster'
Ämne: Sv: Samrådssynpunkter och frågor

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Markus Kuster <markus.kuster58@gmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 23:07 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Samrådssynpunkter och frågor 
 
Hej! 
Här kommer lite frågor och synpunkter kring den av Dackevind planerade vindkraftsparken. Kopia skickas också till 
Länsstyrelsen i Kalmar Län. 
 
 
Med vänliga hälsningar, Markus Kuster 
 
Markus Kuster 
Blackelid, Hagebolet 6 
577 95 Virserum 
 
070-66 41775 
markus.kuster58@gmail.com 

296



Samrådssynpunkter 
 
Med anledning av den av Dackevind planerade vindkraftparken i Mjösjöområdet har jag 
följande synpunkter och frågor. 
 
Jag och min familj har valt att bo och verka i Blackelid, Hultsfredskommun. Det finns fler 
anledningar till detta. De som är relevanta i detta sammanhang är följande. 

1. Vi vill bo i ett lantligt, lugnt och tyst område 
2. Vi har påbörjat en satsning på turismnäring genom att erbjuda boende veckovis. 
3. Vi föder upp avelsdjur av Gotlandsfår och Gutefår 
4. Vi håller en genbanksbesättning av det tidigare utrotningshotade Gutefåret 

 
Jag anser att en etablering av vindkraft enligt de presenterade planerna blir eller riskerar att 
bli ett hinder på samtliga punkter. 
 
Jag önskar svar på följande frågor: 
 
Utom tvivel kommer våra fastigheters värden att sjunka. (Kommer fastighetsägare att 
kompenseras för det?) Eller är det rimligt att några förlorar ekonomiskt på att andra 
kasserar in? 
De förhållanden som ni redovisar vid samverkanstillfället i Målilla den 22/5 med 
vindkraftverk i den storleksordningen gör att jag starkt ifrågasätter de redovisade värdena. 
Som exempel tar jag frågan om hur ljudet uppfattas på marken en dag då det på marken är 
vindstilla men när det blåser 250 meter upp i luften? Att ständigt se dessa stora vingar röra 
sig i periferin kommer med stor sannolikhet att upplevas som ett stressmoment. Det finns 
flera aktörer i trakten som erbjuder turistboende, vilka kommer att drabbas ekonomiskt 
negativt. Flera områden runt omkring har vid tidigare inventeringar klassats som mycket 
höga bevarandevärden för odlingslandskapet (Odlingslandskapet i Kalmar län-
bevarandeprogram,( Meddelande 1995:24, ISSN 0348-8748, Länsstyrelsen Kalmar Län). Hur 
påverkas upplevelsen av dessa områden med dessa gigantiska och låtande vindkraftverk i 
bakgrunden? 
Hur påverkas rovdjuren så som tillexempel Lo? Om klövviltet håller sig borta, följer rovdjuren 
då med? Finns det risk att rovdjuren i högre grad istället söker tamdjur som byten? 
Hur påverkas får och andra djur i närheten av parken av ljud och strålning? 
 
I vilken mån vi människor kommer att uppleva en sådan park som inkräktande på vår 
livskvalitet och möjligheter kommer att vara mycket olika. En person som är jägare kan få 
sina förutsättningar kraftigt förändrade, liksom en person som bosatt sig i området för att 
ofta kunna söka upp naturen för att återhämta sig.  
 
Till sist en liten reflektion och fråga kring den belysning som kommer att finnas på verkens 
topp. På senare tid har flera undersökningar visat att den idag omfattande ”ljusföroreningar” 
påverkar människan och andra biologiska system mer än man anat. Hur kommer vi boende i 
området och våra husdjur att påverkas av detta över tid? 
 
Markus Kuster, Blackelid, Hagebolet 6, 577 95 Virserum. Tel. 070-6641775 
markus.kuster58@gmail.com 
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Emma Polder

Från: Calle Ljungberg <calle.ljungberg@stubbhult.nu>
Skickat: den 20 maj 2019 17:07
Till: Emma Polder
Ämne: Re: Karta

Hej! 
 
Tack, jag det var den! 
 
Mvh; Calle 
 
Den 2019-05-20 09:55 skrev "Emma Polder" <emma.polder@emstrategi.se> följande: 
 
    Hej Calle, 
    Nu hoppas jag kartan ska vara tydligare. Av någon anledning vill inte min mail skicka den som vanlig pdf men här 
kommer den som vanligt dokument. Nu kom även kulturvärdena med men det hoppas jag inte gör något 
     
     
    Mvh Emma  
     
    -----Ursprungligt meddelande----- 
    Från: Calle Ljungberg <calle.ljungberg@stubbhult.nu>  
    Skickat: den 17 maj 2019 20:53 
    Till: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se> 
    Ämne: Re: Karta 
     
    Tack! 
     
    Trevlig helg! 
     
    Calle 
     
    Den 2019-05-17 19:13 skrev "Emma Polder" <emma.polder@emstrategi.se> följande: 
     
        Hej! 
        Det var inte bra! Jag ordnar det på måndag. 
         
        Trevlig helg! 
         
        Mvh Emma  
         
        -----Ursprungligt meddelande----- 
        Från: calle.ljungberg@stubbhult.nu <calle.ljungberg@stubbhult.nu>  
        Skickat: den 17 maj 2019 15:17 
        Till: emma.polder@emstrategi.se 
        Ämne: Karta 
         
        Hej! 
         
        Vi håller på och tittar på 
        http://dackevind.se/wp-content/uploads/dackevind.se-startsida-samradsunderlag-mosjoberg-dackevind.pdf 
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        Men kartan på sid 16 med värdefull natur är alldeles suddig. Skulle man kunna få en skarpare karta? 
         
        Vänliga hälsningar, 
         
        Calle Ljungberg 
        Emådalens Naturskyddsförening 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:13
Till: 'calle.ljungberg@stubbhult.nu'
Ämne: Sv: Mösjöberg

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: calle.ljungberg@stubbhult.nu <calle.ljungberg@stubbhult.nu>  
Skickat: den 14 juni 2019 11:10 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Mösjöberg 
 
Hej! 
 
Jag har postat vårt svar idag men skickar det även här! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Calle 
Emådalens Naturskyddsförening 
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     Dackevind 

     2019-06-14 

 

Vindkraftprojekt Mösjöberg 

 

Vi har tagit del av materialet som finns om den planerade vindkraftsparken runt Mösjöberg och vi har 
inte kunskap om några naturvärden inom området utöver de som nämns i rapporten 
(nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar). 

Men det vi särskilt vill trycka på är att man tar hänsyn till fiskgjusar och örnar som födosöker vid 
sjöarna i Flatensystemet, norr om det planerade området. Och även tar hänsyn till den fina 
tjäderstammen. 

I övrigt hänvisar vi till Naturskyddsföreningens policy om vindkraft: 

”Vindkraften är en välutvecklad teknik med låg miljöpåverkan, men verken får inte byggas så att de 
hotar höga naturvärden såsom värdefulla biotoper på skogsklädda höjder eller stråk flyttnings- eller 
häckningsområden för stora fåglar. I praktiken kräver detta mycket tidiga samråd och skärpta krav på 
hur en miljökonsekvensbeskrivning och lokalisering skall genomföras. Naturskyddsföreningen vill se 
”stoppområden” och förespråkar karteringsmetoder som hjälp för vindkraftsbolag att tidigt 
identifiera problem och att kommuner tar större ansvar för lokaliseringen, gärna till områden som 
redan är störda. Etablering ska som huvudregel undvikas på platser som skyddas enligt miljöbalken 
(nationalparker, riksintressanta områden för naturvård och friluftsliv, naturreservat, natura 2000-
områden) och i andra känsliga eller skyddsvärda områden. Kumulativa effekter måste beaktas vid 
lokalisering, så att det till exempel inte blir alltför långt mellan ostörda rastplatser för flyttfåglar, eller 
så att alltför stor andel av ekologiskt viktiga utsjöbankar och viktiga fiskföryngringsplatser till havs tas 
i anspråk. Vindkraftsanläggningar får heller inte skapa onödiga faror för närboende eller passerande. 
För certifiering av elleveranser med Bra Miljöval ställer föreningen specifika krav. Dessa krav till trots 
är vindkraftens samlade behov av yta mycket litet i Sverige och det finns gott om bra vindlägen för 
etablering även utifrån att hårda krav ställs på hänsyn till naturen och människan. 

Naturskyddsföreningen anser  

• att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020, 

 • att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte hotar höga natur- eller miljövärden, och med 
stor hänsyn till sociala värden,  

• att kommunerna ska ta ett aktivt ansvar för att så långt möjligt säkerställa detta i sin planering, 
samt  

• att vindkraftverken i första hand ska lokaliseras till områden som redan är exploaterade eller 
bullerstörda, som utefter vägar och vid industriområden.” 

 

 

För Emådalens Naturskyddsförening 

Calle Ljungberg, ordf. 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:14
Till: 'Peter Hagström'
Ämne: Sv: Frågor och synpunkter vindkraft Dackevind

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna synpunkter 
redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Peter Hagström <ph@lhab.se>  
Skickat: den 14 juni 2019 14:21 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Frågor och synpunkter vindkraft Dackevind 
 
Hej, 
 
Jag skriver i egenskap av markägare för Äshult 1:5 och inkommer med följande synpunkter och frågeställningar: 
 
Logistik och transport 

1) Vilken typ av transporter kommer att krävas för frakta vindkraftverken till sin uppställningsplats? 
2) Vilken kurvradie och bärighetsklass kommer att krävas för att transporterna och kommer denna vägklass att 

behöva upprätthållas över tid och på vilket sätt påverkar detta befintligt vägnät? 
3) Kommer några nya vägar att behöva anläggas, och vilket sträckning får dessa då samt vem svarar för 

vägunderhållet för dessa? Kommer vägarna att rivas och hur beräknas ersättningen till berörda markägare? 
4) Kommer vägarna (befintliga eller nya) att behöva snöröjas kontinuerligt med anledning av verken och vem 

svarar isåfall för detta?  
5) I vilken omfattning kommer tillgängligheten på vägnätet att påverkas under etablering, byggnation och 

framtida drift? 
6) Hur hanteras de massor som behöver flyttas pga byggnationen? 

 
Byggnation och infrastruktur 

7) Jag antar att verken kommer vila på platsgjutna fundament i betong, vem svarar för rivning och återställning 
av dessa när verken avetableras och hur säkras medel för detta i händelse av att Dackevind kommer på 
obestånd? 

8) Finns det risk för lakvatten eller liknande som påverkar närliggande vattendrag och vattenmiljöer, jag tänker 
då framförallt på den mycket omfattande gjutning som kommer att utföras. 

9) Elkrafttekniskt, verken kommer utan tvekan utgöra en risk för ökad blixtnedslagsfrekens i området, hur 
säkras verken och dess omgivning mot ökad brandrisk? 

10) Vilka typer av kraftledningar Mark, Luft osv samt typ av stolpar (portalstolpe eller annan lösning) kommer 
att krävas, spänningsnivå samt ledningsgatans bredd och sträckning, hur är detta tänkt att anslutas? 
Stamlinjenätet finns en bra bit från platsen men det finns i huvudsak två linjer som är tekniskt tänkbara men 
förmodligen bara den ena som är lämplig om ens den.  

11) Kommer vindkraftverken förses med hinderljus, och är det isåfall av typen statiskt rött ljus eller vitt 
rotationsljus eller annan lösning? Beroende på krav och teknisk lösning kommer det ha stor betydelse för 
miljön nattetid i samband med exempelvis vakjakt och liknande utövning av fritidsintressen i området. 

12) Kommer en yta runt verken att bli säkerhetszon där man inte får vistas och hur kommer denna då att 
avgränsas samt hur stor är den? 
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13) Hur hanteras vatten, avlopp och el under etableringstiden för personal på plats och vilka konsekvenser 
innebär detta för berörd markägare?  

14) Vilka kriterier och vilket inflytande har markägaren på vald yta för etablering under byggtiden har 
markägaren? Alltså inte placering av verket utan byggplats, personalbodar mm som jag förutsätter kommer 
att krävas under byggtiden samt hur säkerställs att denna yta återställs efteråt? 

 
Hälsningar 
Peter Hagström 
Markägare Äshult 1:5 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 24 maj 2019 13:39
Till: 'Reinhold Reisinger'
Ämne: Sv: Fotomontagen Vindkraftspark från Flaten

Hej! 
Thank’s for the information. I will not promise anything but I keep it in mind. Until the 5th is not possible right now, 
because the equipment is used by another person right now. And I also would like to have the “samrådsperiod” 
finished.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Reinhold Reisinger <reinhold.reisinger@pbrr.de>  
Skickat: den 22 maj 2019 21:18 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Fotomontagen Vindkraftspark från Flaten 
 

Hej Emma, 

thank you for the explanations at Skeppet, Målilla 
. 
The adresses were from photos should be taken are: 
1. Flaten Lillängen, 57081 Järnforsen at lakeside 
2. Flaten 22, 57081 Järnforsen at lakeside 
 
I would like to welcome you personally up to the 5. June to take pictures and would very much appreciate it if 
"fotomontagen" could be made off this views to get a perspective of how the windpark would influence our 
premises. 

Best regards 

Reinhold Reisinger (Lillängen) 
Carla Briese (Flaten 22) 
 
Residential adress: 
Sonnenhalde 5 
89604 Allmendingen 
Tyskland 

mobil +49-171-2328998 
 

 
https://www.traum-ferienwohnungen.de/126594/ 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:27
Till: 'Reinhold Reisinger'
Ämne: Sv: DNR 552-8163-18  Synpunkter på vindkraft sydväst om Målilla

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Thank you for your comments.  
 
Mvh Emma Polder  
 
Från: Reinhold Reisinger <reinhold.reisinger@pbrr.de>  
Skickat: den 16 juni 2019 16:43 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Kopia: kalmar@lansstyrelsen.se 
Ämne: DNR 552-8163-18 Synpunkter på vindkraft sydväst om Målilla 
 
Hej, 
 
enclosed we are commenting the planned “vindkraftspark” southwest of Målilla obeying the deadline . 

Regards  
 
Reinhold Reisinger + Carla Briese 
 
Sonnenhalde 5 
89604 Allmendingen 
Mobil +49-171-232 89 98 
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+49-171-232 89 98  reinhold.reisinger@pbrr.de 
+49-171-731 36 13  carla-briese@gmx.com 

 

 
REINHOLD  REISINGER + CARLA BRIESE 

 
 
 

 

 
 
 

 

 BLANKETT FÖR SYNPUNKTER VID SAMRÅD 
 
 Förnamn, Efternamn 
 

 Adress 
 Sonnenhalde 5, 89604 Allmendingen, Tyskland 
 
 
Telefon, dagtid E-post 
 
 
 
Fastighet 
Flaten Lillängen, 57081 Järnforsen 
Flaten 22, 57081 Järnforsen 
 
Följande börprioriteras i det fortsatta arbetet med att utveckla projektet och 
miljökonsekvensbeskringen: 
This area is currently recovering from migration, also because it is on the way to attract more 
and more tourists and thus provides a livelihood for the locals. 
These guests come mainly because of the undisturbed landscape. Their presence 
contributes to preserving regional trade and leisure activities.  
Considered should be tax revenues for rentals as well as the increase in value of real estate. 
 
 
Följande fakta / kunskaper / lokalkännedom ar viktigt att uppmärksamma i det fortsatta 
arbetet med att utveckla projektet och miljökonsekvensbeskrivningen: 
At daytime the 250m high windturbins with their huge, rotating rotors would dominate the 
landscape, at night the red and white flashing position lights spoil the tranquility. 
In addition, a noise level of 55db and infrasound would arise, which would constantly be 
exposed to humans and animals in the wind park area and in the surrounding areas. In 
addition there would be a massive disturbance of the bird flight, insect destruction will occur 
(1billion/year/windmill), as well as bat destruction and a severe tourism interference. 

 
Övrigt: 
Using wind power for generating alternative energy is basically correct, but it should not 
destroy the environment and environmental protection must also apply to humans. Along 
freeways or offshore, there are many suitable locations for this, but in an area whose greatest 
treasure is undisturbed nature, this must not take place. 
 
Ort, Datum Underskrift 
Flaten, 2019-06-16  
 
__________________________________________________________________________
Följande formulär, synpunkter eller övriga upplysningar som kan vara av värde för projektet lämnas i försagslådan 
i lokalen vid samrådet eller skickas per post till Energi och Miljöstrategi AB, Box 17,  597 21 Åtvidaberg. Senast 
den 17 juni 2019 ska synpunkterna ha inkommit för att inarbetas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 13 juni 2019 09:49
Till: 'Per-Olof Svanbom'
Ämne: Sv: E-post: Synpunktervindkraftspark .docx

Hej Per-Olof, 
 
Tack för dina synpunkter. Vi återkopplar dem efter avslutad samrådstid. 
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Per-Olof Svanbom <posvanbom@gmail.com>  
Skickat: den 13 juni 2019 09:42 
Till: emma.polder@emstrategi.se; linkopingsstift@svenskakyrkan.se 
Ämne: Fwd: E-post: Synpunktervindkraftspark .docx 
 
Hej, översänder synpunkter på vindprojekt enligt bifogad bilaga. Mvh Per-Olof 
 
 
   
Meddelandet kan nu skickas med följande bifogade filer eller länkar: 
 
Synpunktervindkraftspark .docx 
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Synpunkter Vindkraftsprojekt sydväst Målilla, Hultsfreds Kommun 
 
 
Vindkraftspark sydväst Mållilla riskerar livskvalitén för tusentals människor och djur. 
 
Projektunderlaget presenterades vid samrådsmötet i Skeppet Målilla den 22/5-19 utan någon 
moderator, oberoende expertiser eller liknande. Från bolaget begärs nu allmänhetens 
synpunkter i skriftlig form senast den 17/6-19 (ca 3 veckor)  
 
Är detta verkligen ett rimligt förfaringssätt för ett beslut av denna dignitet? Hur ska enskilda 
människor kunna skapa sig en professionell bedömning och lämna synpunkter/argument mot 
den tidsramen och utan stöd av egen expertis? Svaret är naturligtvis givet, det är helt omöjligt. 
För att ett samråd ska fungera behöver allmänheten ges möjlighet till motsvarande 
kunskapsinhämtning, professionell expertis och fallstudier av hur människor som fått 
vindkraftsverk i sin närhet verkligen påverkats, fysiskt, psykiskt och värdemässigt. 
 
Går det som lekman förstå vidden av ett bygge av detta slag?  På längden varierar en 
fotbollsplan mellan 90-120 meter, den är ganska lång. De verk som nu planeras har en 
rotordiameter på 150 meter.  Det är gigantiska rotorblad som snurrar i takt med vinden för att 
alstra energi och sända ut vibrationer som örat uppfattar som hörbart och icke hörbart ljud.  I 
den bullermätning som bolaget gjort via egen konsult omfattas inte infraljud och lågfrekvent 
buller. Om vi för enkelhetens skull omvandlar de 15 verken till 1 verk så får vi ett verk med ett 
rotorblad som uppgår till ca 3 300 meter. Det är faktiskt den rotorlängden som ska snurra 
några få kilometer ifrån tätbebyggt område i Hultsfreds kommun.  Vad alstrar dessa gigantiska 
rotorblad för ljud och hur påverkar de egentligen livskvalitén på levande människor och djur? 
Tyvärr är det nog ingen som kan svara på det mer än de stackars människor som fått 
vindkraftverk i sin närhet. Otaliga är de berättelser som vittnar om sömnstörningar, ångest och 
total hjälplöshet med att få verken att stanna när de väl börjat snurra. Att flytta eller sälja 
fastigheter är oftast lättare sagt än gjort, efterfrågan på boenden intill vindkraftverk är varken 
attraktivt eller positivt för fastighetspriser. Vidare saknas 2 berörda fastigheter från 
ljudmätningen då bolaget för dialog med ägarna om omtaxering. Vad betyder det? Metoden 
för genomförd bullermätning baseras på Statens Naturvårdsverks rekommenderade metod 
”Ljud från Vindkrafsverk” publicerad 2010. Mätmetoden använder dB (A) som mått vilken 
sorterar bort lågfrekvent buller och tar ingen hänsyn till infraljud. Vidare mäts ljudet 
ekvivalent, det vill säga ett slags genomsnittligt värde på ljudet. Det återspeglar inte det ljud vi 
faktiskt upplever, ljud kan inte höras genomsnittligt!  
 
Att bolaget Dackevind AB gått ut med ansökan om verk till en maximal höjd om 250 meter kan 
mycket väl vara ett listigt förhandlingsutspel för att ges tillstånd till marginellt färre och lägre 
verk utan att möta motstånd från allmänhet och politiker. 
 
Vad är då unikt med Hultsfreds kommun och de sydliga delarna som är föremål för 
exploatering? 
Tystnaden och naturen, det är sannolikt därför som vi har tusentals turister och människor 
som väljer att bo, verka och besöka vår kommun.  
 
Vem kan då stå vid den lilla människans sida i denna enorma utmaning för bygden?   
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Nu ligger ansvaret hos våra förtroendevalda politiker att lägga in sitt veto och hänvisa till 
försiktighetsprincipen. Att uppföra vindkraftsverk innan forskningen hunnit i kapp som 
verkligen kan svara upp med en professionell konsekvensanalys borde inte tillåtas. Att utsätta 
människor och djur i Hultsfreds kommun för detta vindkraftsexperiment känns allt annat än 
humant.  
 
 
Per-Olof Svanbom  
Duvekulla, Virserum 
Tfn 070-763 82 06 
Email posvanbom@gmail.com 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 3 juni 2019 10:32
Till: 'Tomas Hagström'
Ämne: Sv: Frågor rärande Dackevind AB

Tack för dina synpunkter. VI tar dem med oss och återkommer efter avslutad samrådstid.  
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Tomas Hagström <tomas.l.hagstrom@gmail.com>  
Skickat: den 1 juni 2019 18:23 
Till: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se> 
Ämne: Frågor rärande Dackevind AB 
 
Hej,  

Jag heter Tomas Hagström och äger fastigheten Äshult 1:6. Jag hade inte möjlighet att delta i samrådsmötet i Målilla 
den 22e maj. Därför skickar jag enligt instruktion mina frågor till dig istället. Vänligen se nedan. Tack på förhand för 
svar.  

� Varför har initiativtagarna valt denna plats för sin tilltänkta vindpark? Finns någon studie som visar att det är 
lämplig mark?  

� Vem star bakom projektet, dvs. vilka är investerarna?  
� Har investerarna andra bolag i energibranschen? I så fall vilka?  
� I vilken form kommer vindparken att drivas, aktiebolag, handelsbolag etc?  
� Hur kommer den dagliga driften att hanteras? T.ex .reparationer, underhåll etc.? Vilken for av organisation 

har vindparkens huvudman?  
� Vem kommer vara kontaktperson gentemot berörda markägare?  
� Vem finansierar projektet?  
� Hur stor är den totala investeringen i projektet att bygga vindparken och tillhörande vägar, kraftledningar 

etc?  
� Hur stor del av finansieringen kommer att bestå av lån?  
� Hur stor del av finansieringen kommer ägarna att sätta in i bolaget?  
� Hur känsligt är bolaget för förändringar i elpris? T.ex. om elpriset under 2 års tid faller med 50%, klarar sig 

bolaget då?  
� Hur kommer vindkraften påverka djurhållning, närmare bestämt hästar och får i närheten?  
� Har ljudnivåerna i närområdet någon inverkan på får och häst?  
� Hur påverkas jakt av vindkraftverk i skogsmark? Har någon påverkan tidigare kunna påvisas vad avser 

tillgänglighet på vilt i anslutning till vindkraftverk?  
� Hur ser ansvarsförhållanden ut om ett vindkraftverk blir träffat av en förlupen kula eller Rikoschett under 

jakt och skadas?    
� Vilken påverkan kommer projektet att ha på fastigheten Äshult 1:6 vilken omnämnts i tidigare publicerat 

material?  
� Hur stor markyta kommer totalt att tas i anspråk för projektet, uppdelat på kategorierna kraftverk, vägar, 

kraftledningar?  
� Var kommer vägar att byggas?  
� Vad kommer kraftledningar att byggas?  
� Hur kommer kraftverken att transporteras till uppställningsplatsen? Vilken sträckning planeras för väg?   
� När kommer projektet att påbörjas och när planeras det att vara slutfört?  
� Vilken form av ersättning kommer att betalas till markägare på kringliggande fastigheter, för olägenhet t.ex. 

i form av ljud och ljus etc? 
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� Jag har min sommarstuga i Muggebo. Vilken påverkan i form av ljus och ljud kan förväntas? Kommer någon 
ersättning betalas för detta?  

Med vänlig hälsning  

Tomas Hagström 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 17 juni 2019 09:32
Till: 'Tomas Hagström'
Ämne: Sv: Frågor rärande Dackevind AB

Hej, 
 
Tack för dina synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut. Alla inkomna 
synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Hoppas det är ok att jag behandlar dem som att de inkommit vid samma tillfälle under kommande sammanställning 
av alla synpunkter. 
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Tomas Hagström <tomas.l.hagstrom@gmail.com>  
Skickat: den 16 juni 2019 23:20 
Till: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se> 
Ämne: Re: Frågor rärande Dackevind AB 
 
Hej Emma,  
 
Jag har en fråga till som jag glömt att ställa, utöver mina tidigare frågor nedan; Har det gjorts någon analys av 
projektets klimatpåverkan? Det vill säga, hur mycket nettoeffekten är när hänsyn tas till avverkning av skog och 
minskad grönmassa, byggnation, transporter etc?  
 
Tack på förhand för svar på alla mina frågor. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Tomas Hagström  
 
 
 
Den lör 1 juni 2019 kl 12:22 skrev Tomas Hagström <tomas.l.hagstrom@gmail.com>: 

Hej,  

Jag heter Tomas Hagström och äger fastigheten Äshult 1:6. Jag hade inte möjlighet att delta i samrådsmötet i 
Målilla den 22e maj. Därför skickar jag enligt instruktion mina frågor till dig istället. Vänligen se nedan. Tack på 
förhand för svar.  

� Varför har initiativtagarna valt denna plats för sin tilltänkta vindpark? Finns någon studie som visar att det är 
lämplig mark?  

� Vem star bakom projektet, dvs. vilka är investerarna?  
� Har investerarna andra bolag i energibranschen? I så fall vilka?  
� I vilken form kommer vindparken att drivas, aktiebolag, handelsbolag etc?  
� Hur kommer den dagliga driften att hanteras? T.ex .reparationer, underhåll etc.? Vilken for av organisation 

har vindparkens huvudman?  
� Vem kommer vara kontaktperson gentemot berörda markägare?  
� Vem finansierar projektet?  
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� Hur stor är den totala investeringen i projektet att bygga vindparken och tillhörande vägar, kraftledningar 
etc?  

� Hur stor del av finansieringen kommer att bestå av lån?  
� Hur stor del av finansieringen kommer ägarna att sätta in i bolaget?  
� Hur känsligt är bolaget för förändringar i elpris? T.ex. om elpriset under 2 års tid faller med 50%, klarar sig 

bolaget då?  
� Hur kommer vindkraften påverka djurhållning, närmare bestämt hästar och får i närheten?  
� Har ljudnivåerna i närområdet någon inverkan på får och häst?  
� Hur påverkas jakt av vindkraftverk i skogsmark? Har någon påverkan tidigare kunna påvisas vad avser 

tillgänglighet på vilt i anslutning till vindkraftverk?  
� Hur ser ansvarsförhållanden ut om ett vindkraftverk blir träffat av en förlupen kula eller Rikoschett under 

jakt och skadas?    
� Vilken påverkan kommer projektet att ha på fastigheten Äshult 1:6 vilken omnämnts i tidigare publicerat 

material?  
� Hur stor markyta kommer totalt att tas i anspråk för projektet, uppdelat på kategorierna kraftverk, vägar, 

kraftledningar?  
� Var kommer vägar att byggas?  
� Vad kommer kraftledningar att byggas?  
� Hur kommer kraftverken att transporteras till uppställningsplatsen? Vilken sträckning planeras för väg?   
� När kommer projektet att påbörjas och när planeras det att vara slutfört?  
� Vilken form av ersättning kommer att betalas till markägare på kringliggande fastigheter, för olägenhet t.ex. 

i form av ljud och ljus etc? 
� Jag har min sommarstuga i Muggebo. Vilken påverkan i form av ljus och ljud kan förväntas? Kommer någon 

ersättning betalas för detta?  

Med vänlig hälsning  

Tomas Hagström 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 09:18
Till: 'Tomas Jarhult'
Ämne: Sv: DNR 552-8163-18

Hej, 
 
Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  
 
Ser att föreningen skickat in synpunkterna dubbelt.  
 
Mvh Emma Polder 
 
 
Från: Tomas Jarhult <tomas.jarhult@telia.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 19:26 
Till: kalmar@lansstyrelsen.se; emma.polder@emstrategi.se; samrad.vindkraft@emstrategi.se 
Ämne: DNR 552-8163-18 
 
Hej 
Bifogar synpunkter och ifrågasättande från föreningen Vindfrid som vi härmed även gör till våra synpunkter. I tillägg 
befaras en negativ påverkan på fastighetsvärden ifall vindkraftsverken tillåts. 
 
Mvh 
Tomas och Lena Jarhult 
Botesgård 1:10 och 1:12 
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Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlunda-Virserums Landskapsskydds 
synpunkter den 17 juni 2019 angående företaget Dackevinds 
föreslagna vindkraftsbyggnation i södra delen av Hultsfreds 
kommun. 
 

Föreningen motsätter sig alla planer på byggnation av vindkraft i det föreslagna området. Föreningen 
är generellt för vindkraft men menar att den måste byggas på rätt ställen i landet där den i så lite 
grad som möjligt stör människor, kultur och natur. Sådana lämpliga områden är t ex längs stora 
dygnet runt trafikerade vägar, nära stora städer och framför allt långt ut till havs.  

Det föreslagna området är ett så kallat tyst skogsområde, ett A-klassat område enligt 
Naturvårdsverkets bullerklassifiering (se Naturvårdverkets rapport 5709, maj 2007) där det inte bör 
vara mer än max 25 dB i bullernivå. En bullernivå som vindkraftverk omöjligen kan komma i närheten 
av ens på flera kilometers avstånd. 

Området där vindkraften planeras är ett närmast unikt område vad gäller låg mänsklig närvaro i den 
här delen av landet. Den närvaro som ibland märks är endast skogsbruk vilket sker under relativt 
korta perioder i det långa perspektivet samt som friluftsområde för naturintresserade.  

Alldeles intill de planerade vindkraftverken på mindre än 1 km avstånd ligger det skyddade 
Emådalens kultur- och naturområde. Här har människor levt i harmoni med naturen i årtusenden och 
ovanligt hög grad av sällsynta arter av växter, fåglar och djur lever här. Detta område är ett natura 
2000 - område och därför bör inga störningar få förekomma och att så nära bygga dylika 250 meter 
höga verk skulle i hög grad störa flora och fauna i området. Här måste alla de sällsynta fåglar i 
närområdet beaktas, de rovfåglar som flyger i stor mängd och också häckar i områdets närhet samt 
också de många arter av fladdermöss som är talrika i hela området. 

Kulturvärdena längs Emådalen, och särskild i det här fallet längs Gårdvedaån, är sedan bronsåldern 
synnerligen höga i det att landskapet med blandningen av odlingar längs Gårdvedaån, själva åns 
meandrande sträckning (fantastiskt nog ej utdikad utan intakt sedan istiden) och det på höjderna 
omkring böljande skogslandskapet utgör en sedan tusentals år (åtminstone sedan tidig svensk 
bronsålder 1700 f Kr men troligen ända sedan stenåldern) intakt kulturmiljö där människor levt i 
harmoni med naturen. 

Den vackra, orörda och tämligen unika miljön är inte bara attraktiv för djur och växter utan också för 
människor – boende i regionen men lika mycket för besökare. Turismen i och omkring 
projektområdet är blomstrande både vad gäller dagbesökare och turister som hyr stugor och hus för 
kortare eller längre tid. Hela den turismnäringen riskerar att om inte slås ut så kraftig minska, om 
vindkraftsplanerna tillåts bli verklighet, då tystnaden, naturen, kulturen och det orörda landskapet är 
det som boende och besökare finner attraktivt och hänförande.  

Vindkraftverk av den föreslagna storleken förstör människors referenspunkter i landskapet och de 
blir visuellt rådvilla när något är 20-30 gånger större en träd som är nedärvt i människa och djur som 
referensmaterial i landskapet. Vindkraftverken bryter också den psykologiskt rogivande horisonten 
på ett för människor brutalt och störande vis. Vidare gör kraftverkens ideliga rörelse att de 
ofrånkomligen drar till sig människans blick eftersom synen är vårt första sinne och vi hela tiden 
undermedvetet letar rörelser i vårt synfält och i landskap.  
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Vindkraftverk avger ovälkommet ljud– det som kallas buller. Gränsvärdet för vindkraftsbuller är idag 
satt till 40 dB i Sverige för boende i närheten av vindkraftverk. Det är ett beräknat genomsnitt med 
en tillåten felmarginal på 1.7 dB vilket betyder att bullret under vissa tidsintervall kan vara betydligt 
starkare. Bullret transporteras mycket längre i skogsterräng och under vissa ogynnsamma 
metereologiska förhållanden som t ex när temperaturen är låg och det inte föreligger snö. 

 

Här föreligger i idag en diskussion bland forskare och i politiken över hela världen om vad som är 
lämpligt avstånd mellan vindkraftverk och boende. Att 1 km är alldeles för kort bulleravstånd framgår 
tydligt av den forskning och diskussion som pågår. Många länder har börjat prata om 4 km eller 5 km, 
till och med upp till 10 km som lämpliga avstånd till boende i tysta miljöer på landsbygden. Flera 
ledande vindkraftsländer bygger i praktiken nu bara vindkraft till havs då man ser att människor och 
djur påverkas negativt i alldeles för hög grad. Solkraften börjar också i högre grad dra till sig det 
investeringsvilliga kapitalet och också staternas subventioner då experter, politiker och boende ser 
att nackdelarna med solkraft är försvinnande små jämfört med den problematiska vindkraften på 
land. Till havs är dock vindkraften i hög grad en framkomlig väg i vår energiomställning. Speciellt om 
man kan bygga billigare och högrekraftverk och snart också på stora pråmar så verken kan bogseras 
ut och förankras över djupa vatten. 

 

Vidare är de föreslagna vindkraftverken i vårt område av en storlek som är i det närmaste okänd och 
outforskad tidigare. Vi befinner oss alltså här på ny mark och det verkar synnerligen obetänkt att 
experimentera med dylika verk i ett så orört skogsområde där så många känsliga värden riskeras. Ett 
dessutom förhållandevis tätbefolkat område för att vara landsbygd. I det planerade 
vindkraftsområdets närhet finns de tre tätorterna Virserum, Målilla och Mörlunda och många fler 
mindre byar som alla får sägas omringa det tilltänkta projektområdet. En sammanlagd befolkning på 
cirka 5000 - 6000 människor bor permanent i detta område som alla blir direkt påverkade av 
projektet. Till det kommer alla sommarboende och besökare från Sverige och inte minst långväga 
turister från många europeiska länder som till antalet är ansenligt under sommarhalvåret.  

 

Enligt Dackevinds vid flertalet gånger egen utsago och också enligt vindkraftsindustrin så är det 
möjligt att med 250 meter höga vindkraftverk nå upp i andra vindlager än nere vid marken. Vid 
vindstilla nere på marken, förhållanden som är vanligt rådande i vår region både på sommar och 
vinter - speciellt nattetid blåser det t ex cirka 12 m/s på 200 meters höjd vilket gör att kraftverken 
kommer snurra med bra fart och då förstås avge sitt karakteristiska swischande, amplitudvarierande, 
pulserande buller som då torde transporteras betydligt fler kilometer eftersom det ju är helt tyst i 
nejden på mark- och trädnivå. 

 

De mycket störande och starkt blinkande vita ljusen kommer också i hög grad bidra till störningar 
särskilt nattetid. Dessa ljus når långt med sina ljusföroreningar och förstör på så sätt våra mörka 
nätter och särskilt våra stjärnklara nätter. Stjärnhimlen har för många människor på landet ett 
oskattbart värde och den är något som stadsbor aldrig ser i staden och som väcker mycket hög 
förundran när de får uppleva den under besök i vår av ljusföroreningar skonade, vackra region. De 
boende som bor nära de planerade vindkraftverken kommer förstås bli ännu mer störda av dessa 
starka lampor både ute och inne i husen.  
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Sammanfattningsvis menar och argumenterar Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlund-Virserums 
Landsskapskydd för att företaget Dackevinds vindkraftsprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun 
måste avslås helt. Natur- och kulturvärdena är höga i området och de kan inte riskeras av ett 
vindkraftsprojekt. De boende och besökande i området är många och de värden som de söker och 
lever för i området skulle i hög grad förstöras om vindkraftprojektet blir verklighet. Dessa planer på 
byggnation av vindkraft i det föreslagna området måste därför helt tillbakavisas och stoppas. 

 

 

Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlunda-Virserums Landskapskydd 

Hjalmar Österberg, ordförande 

070 – 369 61 45  

torhjalmarosterberg@gmail.se 
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Föreningen Vindfrid - Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydds 
ifrågasättande av samrådsförfarandet i maj-juni 2019 för 
Dackevinds vindkraftsprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun. 
 
Många fastighetsägare inom 4 km från vindkraftsprojektet underkänner det 
samrådsförfarande som företaget Dackevind försökt genomföra under maj och juni 2019. 
Några av dessa fastighetsägare och andra berörda är representerade av föreningen Vindfrid 
- Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydd.  
 
Mycket dålig information hade gått ut om mötet. Många fastighetsägare i området hade inte 
nåtts av utskicket. Annons om mötet hade endast införts i en av regionens medier 
(Vimmerbytidningen). I t ex  Dagens Hultsfred (webbtidning) och Barometern - OT hade inga 
annonser införts. Allmänheten, t ex boende i Målilla, Mörlunda, Virserum hade därför mycket 
ringa möjligheter att närvara. Dessa fastighetsägare och boende i tätorterna och många 
andra byar runt projektet kommer att få 4-8 km till vindkraftsprojektet. Totalt bor cirka 5000-
6000 personer i närområdet (4-8 km) till de planerade vindkraftverken. Den genomgående 
reaktionen i tätorter och byar runt projektet är att de inte har hört talas om projektet. 
Informationen har sammanfattningsvis varit tunn och utlagd under alldeles för kort tid. 
 
Utskicket till fastighetsägare inom 4 km från projektet hade fått brevet mycket sent, två 
veckor före mötet den 22 maj 2019, varför många berörda inte kunde närvara då de var 
uppbokade på andra aktiviteter. Det är brukligt att information om samrådsmöte går ut minst 
6 veckor före ett möte.  
 
Underlaget för samrådet lades ut på Dackevinds hemsida mindre än två veckor före 
samrådet vilket gav små möjligheter för berörda att sätta sig in i materialet - att t ex hinna 
dubbelkolla påståenden och fakta med experter. Dackevinds hemsida har legat nere sedan 
början på juni 2019 vilket synnerligen försvårar för berörda att nå information om projektet 
inför inskickandet av synpunkter inför det utsatta datumet den 17 juni. 
 
Underlaget för samråd var ur mångas synvinkel alldeles för bristfälligt. Fler frågor än svar är 
mångas reaktion. Var verken kommer stå är t ex oklart då man söker box-tillstånd. Hur har 
beräkningar av ljud och ljus gjorts? Vilka inventeringar är gjorda, av vem och hur har de 
gjorts? Hur ska berörda kunna samråda då informationen är så tunn. De bildmontage som 
presenteras måste på goda grunder helt underkännas.  
 
Kartmaterialet var ofullständigt och direkt felaktigt i vissa fall. Ett mycket mer heltäckande 
och utförligt kartmaterial måste presenteras. Fastighetsgränser borde ha visats. 
 
Ingen kontakt har tagits med verksamheter som i hög grad riskerar att helt upphöra alldeles i 
vindkraftprojektets närområde (1 km) som Målilla Älgpark och Salsnäs sommarkollo. 
Lantbrukare alldeles i närområdet har heller inte kontaktats för att samla in deras 
synpunkter. Många fastighetsägare - permanent boende och feriehus -  som bor mycket 
nära projektet har heller inte kontaktas för en inledande samrådsrunda. 
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Samrådsmötet var i form av ett öppet hus där ingen föredragning inför allmänheten gjordes. 
Det material som fanns på hemsidan presenterades bara en gång till, uppförstorat på 
vikväggar i lokalen Skeppet i Målilla. Ett brukligt förfarande vid samråd är att projektet 
presenteras på en utsatt tid med ett föredrag inför sittande publik. Publiken ges sedan god 
tid för frågor efteråt. Allt som sägs under mötet dokumenteras i anteckningar eller med 
inspelningsutrustning. 
 
Massmedia var i mycket ringa omfattning informerade. En reporter från en tidning 
(Vimmerbytidningen) var där av en slump medbjuden av en av fastighetsägarna. 
 
Inskickningsdatumet den 17 juni 2019 är för tidigt satt för att berörda ska hinna sätta sig in i 
ett så här stort och komplext projekt. Mindre än 1 månad efter samrådet. Också fel tidpunkt 
på året - många fastighetsägare och företagare är som mest upptagna vid den här tiden på 
året precis inför turismsäsongens igångsättande. Lantbrukarna har det intensiva vårbruket 
att sköta. Sommarstugeägarna är ännu inte här i kommunen och många av dem kommer 
först nu under sommaren 2019 få reda på projektet överhuvudtaget. 
 
Samrådsförfarandet med fastighetsägare, boende och berörda kan bara anses ha inletts så 
här långt och samrådsprocessen måste nu få fortsätta efter sommaren och under hösten. 
 
Vi menar och vill nogsamt understryka att ett nytt samrådsmöte måste hållas i september. 
Information om mötet bör utlysas i god tid. Sedan bör det ges möjlighet att skicka in 
synpunkter under åtminstone 6 veckor efter ett dylikt möte till förslagsvis den 1 november 
2019.  
 
Detta samrådsmöte ska inledas med en presentation av projektet ett fastställt klockslag inför 
sittande publik. Efter presentationen ska det finnas mycket god tid för frågor till Dackevinds 
representanter. Allt som sägs under samrådet ska också protokollföras i form av 
minnesanteckningar alternativt spelas in. Massmedia i regionen ska också bjudas in till 
samrådet så de kan rapportera om det till allmänheten och de berörda som inte kan närvara. 
 
Skrivet av föreningen Vindfrid - Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydd, 
 
Kontakt:  
Hjalmar Österberg, ordförande 
070 - 369 61 45 
torhjalmarosterberg@gmail.com 
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Emma Polder

Från: Ursula R Mueller <ursula.mueller@telia.com>
Skickat: den 9 maj 2019 21:32
Till: samrad.vindkraft@emstrategi.se; emma.polder@emstrategi.se; 

linkopingsstift@svenskakyrkan.se; Lars.Rosander@hultsfred.se
Kopia: Sophia.Berggren@hultsfred.se; annika.niquet@smp.se; petra.ostgard@smt.se; 

julia.lofquist@hallmedia.se; tommy.nilsson@barometern.se; 
jan.stenqvist@barometern.se

Ämne: Samråd kring Vindpark "Kristineberg" i Hultsfreds kommun - synpunkter och 
alternativa förslag

Bifogade filer: Inbjudan samrådesmöte vindkraft.jpg; Mest vind.jpg; Vindkraft - Hultsfredskarta.jpg; 
Järnforsen - Byxeremmen low.jpg; Målilla - Östra Årena low.jpg; Rosenfors - 
Valborgsmässoberget low.jpg; Vena-Häll low.jpg; Virserum - Hemmansberget 
low.jpg

 

 

  
Hej, 
  
och tack för inbjudan till samrådsmöte i Målilla, 2019-05-22. Jag vet ännu inte om jag kan delta. Därför tänkte jag att 
skicka er några synpunkter via epost:  
  
Under en tid sysslade jag mycket med vindkraft och området som Dackevind utsedd för sin vindpark är INTE bra för 
vindkraft. Mest vind blåser direkt vid kanten till en bergstopp ("lovart"). Vi har främst vind från väst/sydväst. I princip är 
det bra med vindkraft, men inte i området som Dackevind utsedd, som ligger i "lä" (blå markerad).  
  
Jag markerade några andra områden i Hultsfreds kommun där det blåser mycket mer och där det inte heller bor folk. 
För att bygga ett vindkraftverk måsta man vara borta minst 500m från närmaste permanentboende kåk, helst 1000m. 
Man ska också vara borta minst 250m från närmaste relevant trafikled och 250m från närmaste elledning.  
  
Utöver det är området mellan Virserum och Mörlunda känsligt ur kultursynpunkt. Mitt igenom området där Dackevind 
planerar vindparken går den gamla "Duvekulla kyrkväg", med många viktiga kulturlämningar. Allt detta skulle bli 
förstört om Dackevind bygger vägar för att sätta upp sina 15 stora vindsnurror.  
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Jag är för vindkraft i Hultsfreds kommun. Men inte i området där Duvekulla kyrkväg går. Förutom att det är 
vindernergimässigt helt oigenomtänkt. 
  
Mvh, Ursula Muller 
  
****************************  
Ursula R Mueller 
Duvekulla, Villa Ekhult 
57080 Virserum, Sweden 
home +46 (0)495 34064 
mobile +46 (0)70 2232004 
email: ursula.mueller@telia.com 
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Emma Polder

Från: Ursula Mueller <ursula.mueller@telia.com>
Skickat: den 16 maj 2019 13:01
Till: Emma Polder; Rainer +Ulrike Blocksdorf; Toni (Maria) & Horst Kaschtowski; Birgit + 

Wolfgang Vogler; Steffen Vogler; miljo.bygg@hultsfred.se; 
Lars.Rosander@hultsfred.se

Ämne: Re: Återkoppling från tidigare mail - vindpark Kristineberg

Tack för svar! 
 
En fråga till: hur tänker ni kring "konkurrerande verksamhet"?  
 
Samma område där ni vill bygger vindparken är inmutat av ett brittiskt prospekteringsföretag (Rolling Road 
Resources Ltd), som vill provborra efter mineraler och metaller - "Odensås nr 1" / Bergstaten. 
 
Hälsningar, Ursula Muller, Duvekulla, 57795 Virserum 
 
 
 
Am 14.05.2019 um 10:28 schrieb Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>: 

Hej Ursula, 
  
Jag har nu tittat lite vidare på dina synpunkter. Dessa kommer tas med i samrådsredogörelsen 
senare. 
  
Vi har mätt vinden inom projektområdet och funnit att den är tillräckligt bra för att uppnå ett 
kommersiellt intresse. 
En annan fördel med området är att det i förhållande till sin storlek har få konflikter med natur- och 
kulturvärden. 
Duvekulla kyrkväg som Ni nämner ligger söder om det aktuella projektområdet och påverkas därför 
inte. 
  
Respektavstånden till fastigheter som bebos kommer att vara minst 1km. 
Avstånd till trafikerade vägar eller luftledningar kommer också att vara betryggande. Vi har via 
remisser undersökt detta med berörda parter såsom Trafikverket mfl.  
  
-- 
Med vänliga hälsningar 
Emma Polder 
  
Mob: 076- 867 02 75 
Postadress: 
Box 17 
597 21 Åtvidaberg 
  
<image001.png> 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 3 juni 2019 10:30
Till: 'Will Jordan'
Ämne: Sv: Dackevind

Tack för dina synpunkter. Vi svarar på dem efter avslutad samrådstid. 
 
Mvh Emma Polder 
 
Från: Will Jordan <will.f.jordan@icloud.com>  
Skickat: den 28 maj 2019 13:19 
Till: samrad.vindkraft@emstrategi.se 
Ämne: Dackevind 
 
Hi, 
 
My family and I live in Tulunda (Mörlunda).  I am not overly concerned about the look of the proposed wind farm, 
but the potential noise worries me greatly.  The information on http://dackevind.se does not include projections for 
noise in Mörlunda, or when the wind speed is greater than 8m/s.  The simulation reaches Tveta only.  The 40 db(a) 
limit may be acceptable in an urban environment, but as a semi-constant drone in the countryside, I think it’s 
completely unacceptable.  Even at 35 / 30, which may be what it reaches in Mörlunda.  I understand the need for 
wind farms and the need for renewable energy sources , and definitely support offshore wind farms.  But having 
them within the local area, when we’ll still have to pay ridiculous amounts for our electric supply anyway is just not 
acceptable.  Fortunately our local council seems to agree:   
 
'På gårdagens möte i kommunfullmäktige väcktes frågan, via allmän frågestund, hur partierna tar ställning om 
planerna att bygga en vindpark mellan Virserum och Målilla och Mörlunda. Kommunalrådet Lars Rosander 
yrkade på följande: 
”Dackevind AB har för avsikt att etablera en vindkraftspark med 15 verk med en höjd på upp till 250 meter i ett 
område sydväst om Målilla. I en ansökansprocess hamnar kommunen till slut i en situation där man får ta 
ställning för eller emot. Vi får väga etableringen av en vindparksanläggning med de effekter en sådan skulle få på 
befintliga verksamheter inom jordbruk, turismnäring, boende och det rörliga friluftslivet. 
Centerpartiets ståndpunkt är att vi inte kan stödja ett projekt i den omfattning som ansökan innebär. Vi ser en större 
betydelse i det lokala näringslivet, som har en bra utvecklingspotential för att generera mer 
arbete/inkomster/skatteintäkter i vår bygd.” ' 
 
 
Kind regards, 
 
Will Jordan.   
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 18 juni 2019 12:04
Till: 'Hjalmar Österberg'
Ämne: Sv: Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds vindkraftsprojekt

Hej 
 
Dokument 1 och 2 har jag även fått från en Thomas Jarhult. All form av synpunktionsinformation kommer tas med i 
orginalform i MKB:n. Både mail, bilagor och vanlig post.  
 
Mvh Emma Polder  
 
Från: Hjalmar Österberg <torhjalmarosterberg@gmail.com>  
Skickat: den 18 juni 2019 11:32 
Till: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se> 
Ämne: Re: Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds vindkraftsprojekt 
 
Hej!  
 
Inga dubbla uppsättningar! Du har fått följande dokument skickade av mig:  
 
1. Föreningen Vindfrids synpunkter på samrådsprocessen så här långt. 
2. Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds projektplaner. 
3. Målilla älgparks synpunkter på Dackevinds projektplaner. 
 
Läs dem noga, ta till dig argumenten och framförallt ha med dem oförändrade och i sin helhet i MKB:n, om ni 
kommer så långt. 
 
Fråga också dig själv om  du verkligen kan leva med att driva och tjäna pengar på ett sådant här projekt som förstör 
livet för så många människor. 
Tänk på att samvetsfrid är viktigt för en människa. 
 
/Hjalmar Österberg 
 
 
 
Den tis 18 juni 2019 kl 09:15 skrev Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>: 

Hej, 

  

Tack för era synpunkter! Vi återkommer med svar på eventuella frågor efter samrådstidens slut och då även tankar 
för vidare information under hösten. Alla inkomna synpunkter redovisas i kommande samrådsredogörelse som 
kommer finnas med i tillståndsansökan.  

  

Jag ser att föreningen skickat sina synpunkter i dubbla uppsättningar. 
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Emma Polder

Från: Emma Polder <emma.polder@emstrategi.se>
Skickat: den 10 juni 2019 07:50
Till: 'Maria Österberg'
Ämne: Sv: Dackevind

Hej Maria, 
 
Dnr behövs inte för synpunkterna, men det är detta  dnr 552-8163-18. Skicka helst synpunkterna via mail- för att 
inte riskera de kommer bort med posten. När jag ser det får du ett bekräftelsemail från mig att de kommit fram.  
 
Mvh Emma  
 
Från: Maria Österberg <maria.oesterberg@gmail.com>  
Skickat: den 9 juni 2019 21:18 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Dackevind 
 
Hej! 
 
Jag vill skicka in mina synpunkter gällande Dackevind i Målilla men hittar inte Länsstyrelsens diarienummer. Kan du 
maila det omgående?  
 
Mvh 
Maria 
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Mvh Emma Polder 

  

Från: Hjalmar Österberg <torhjalmarosterberg@gmail.com>  
Skickat: den 17 juni 2019 17:02 
Till: emma.polder@emstrategi.se 
Ämne: Föreningen Vindfrids synpunkter på Dackevinds vindkraftsprojekt 

  

Se Word - fil nedan: 
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Föreningen Vindfrid - Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydds 
ifrågasättande av samrådsförfarandet i maj-juni 2019 för 
Dackevinds vindkraftsprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun. 
 
Många fastighetsägare inom 4 km från vindkraftsprojektet underkänner det 
samrådsförfarande som företaget Dackevind försökt genomföra under maj och juni 2019. 
Några av dessa fastighetsägare och andra berörda är representerade av föreningen Vindfrid 
- Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydd.  
 
Mycket dålig information hade gått ut om mötet. Många fastighetsägare i området hade inte 
nåtts av utskicket. Annons om mötet hade endast införts i en av regionens medier 
(Vimmerbytidningen). I t ex  Dagens Hultsfred (webbtidning) och Barometern - OT hade inga 
annonser införts. Allmänheten, t ex boende i Målilla, Mörlunda, Virserum hade därför mycket 
ringa möjligheter att närvara. Dessa fastighetsägare och boende i tätorterna och många 
andra byar runt projektet kommer att få 4-8 km till vindkraftsprojektet. Totalt bor cirka 5000-
6000 personer i närområdet (4-8 km) till de planerade vindkraftverken. Den genomgående 
reaktionen i tätorter och byar runt projektet är att de inte har hört talas om projektet. 
Informationen har sammanfattningsvis varit tunn och utlagd under alldeles för kort tid. 
 
Utskicket till fastighetsägare inom 4 km från projektet hade fått brevet mycket sent, två 
veckor före mötet den 22 maj 2019, varför många berörda inte kunde närvara då de var 
uppbokade på andra aktiviteter. Det är brukligt att information om samrådsmöte går ut minst 
6 veckor före ett möte.  
 
Underlaget för samrådet lades ut på Dackevinds hemsida mindre än två veckor före 
samrådet vilket gav små möjligheter för berörda att sätta sig in i materialet - att t ex hinna 
dubbelkolla påståenden och fakta med experter. Dackevinds hemsida har legat nere sedan 
början på juni 2019 vilket synnerligen försvårar för berörda att nå information om projektet 
inför inskickandet av synpunkter inför det utsatta datumet den 17 juni. 
 
Underlaget för samråd var ur mångas synvinkel alldeles för bristfälligt. Fler frågor än svar är 
mångas reaktion. Var verken kommer stå är t ex oklart då man söker box-tillstånd. Hur har 
beräkningar av ljud och ljus gjorts? Vilka inventeringar är gjorda, av vem och hur har de 
gjorts? Hur ska berörda kunna samråda då informationen är så tunn. De bildmontage som 
presenteras måste på goda grunder helt underkännas.  
 
Kartmaterialet var ofullständigt och direkt felaktigt i vissa fall. Ett mycket mer heltäckande 
och utförligt kartmaterial måste presenteras. Fastighetsgränser borde ha visats. 
 
Ingen kontakt har tagits med verksamheter som i hög grad riskerar att helt upphöra alldeles i 
vindkraftprojektets närområde (1 km) som Målilla Älgpark och Salsnäs sommarkollo. 
Lantbrukare alldeles i närområdet har heller inte kontaktats för att samla in deras 
synpunkter. Många fastighetsägare - permanent boende och feriehus -  som bor mycket 
nära projektet har heller inte kontaktas för en inledande samrådsrunda. 
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Samrådsmötet var i form av ett öppet hus där ingen föredragning inför allmänheten gjordes. 
Det material som fanns på hemsidan presenterades bara en gång till, uppförstorat på 
vikväggar i lokalen Skeppet i Målilla. Ett brukligt förfarande vid samråd är att projektet 
presenteras på en utsatt tid med ett föredrag inför sittande publik. Publiken ges sedan god 
tid för frågor efteråt. Allt som sägs under mötet dokumenteras i anteckningar eller med 
inspelningsutrustning. 
 
Massmedia var i mycket ringa omfattning informerade. En reporter från en tidning 
(Vimmerbytidningen) var där av en slump medbjuden av en av fastighetsägarna. 
 
Inskickningsdatumet den 17 juni 2019 är för tidigt satt för att berörda ska hinna sätta sig in i 
ett så här stort och komplext projekt. Mindre än 1 månad efter samrådet. Också fel tidpunkt 
på året - många fastighetsägare och företagare är som mest upptagna vid den här tiden på 
året precis inför turismsäsongens igångsättande. Lantbrukarna har det intensiva vårbruket 
att sköta. Sommarstugeägarna är ännu inte här i kommunen och många av dem kommer 
först nu under sommaren 2019 få reda på projektet överhuvudtaget. 
 
Samrådsförfarandet med fastighetsägare, boende och berörda kan bara anses ha inletts så 
här långt och samrådsprocessen måste nu få fortsätta efter sommaren och under hösten. 
 
Vi menar och vill nogsamt understryka att ett nytt samrådsmöte måste hållas i september. 
Information om mötet bör utlysas i god tid. Sedan bör det ges möjlighet att skicka in 
synpunkter under åtminstone 6 veckor efter ett dylikt möte till förslagsvis den 1 november 
2019.  
 
Detta samrådsmöte ska inledas med en presentation av projektet ett fastställt klockslag inför 
sittande publik. Efter presentationen ska det finnas mycket god tid för frågor till Dackevinds 
representanter. Allt som sägs under samrådet ska också protokollföras i form av 
minnesanteckningar alternativt spelas in. Massmedia i regionen ska också bjudas in till 
samrådet så de kan rapportera om det till allmänheten och de berörda som inte kan närvara. 
 
Skrivet av föreningen Vindfrid - Målilla-Mörlunda-Virserum Landskapsskydd, 
 
Kontakt:  
Hjalmar Österberg, ordförande 
070 - 369 61 45 
torhjalmarosterberg@gmail.com 
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Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlunda-Virserums Landskapsskydds 
synpunkter den 17 juni 2019 angående företaget Dackevinds 
föreslagna vindkraftsbyggnation i södra delen av Hultsfreds 
kommun. 
 

Föreningen motsätter sig alla planer på byggnation av vindkraft i det föreslagna området. Föreningen 
är generellt för vindkraft men menar att den måste byggas på rätt ställen i landet där den i så lite 
grad som möjligt stör människor, kultur och natur. Sådana lämpliga områden är t ex längs stora 
dygnet runt trafikerade vägar, nära stora städer och framför allt långt ut till havs.  

Det föreslagna området är ett så kallat tyst skogsområde, ett A-klassat område enligt 
Naturvårdsverkets bullerklassifiering (se Naturvårdverkets rapport 5709, maj 2007) där det inte bör 
vara mer än max 25 dB i bullernivå. En bullernivå som vindkraftverk omöjligen kan komma i närheten 
av ens på flera kilometers avstånd. 

Området där vindkraften planeras är ett närmast unikt område vad gäller låg mänsklig närvaro i den 
här delen av landet. Den närvaro som ibland märks är endast skogsbruk vilket sker under relativt 
korta perioder i det långa perspektivet samt som friluftsområde för naturintresserade.  

Alldeles intill de planerade vindkraftverken på mindre än 1 km avstånd ligger det skyddade 
Emådalens kultur- och naturområde. Här har människor levt i harmoni med naturen i årtusenden och 
ovanligt hög grad av sällsynta arter av växter, fåglar och djur lever här. Detta område är ett natura 
2000 - område och därför bör inga störningar få förekomma och att så nära bygga dylika 250 meter 
höga verk skulle i hög grad störa flora och fauna i området. Här måste alla de sällsynta fåglar i 
närområdet beaktas, de rovfåglar som flyger i stor mängd och också häckar i områdets närhet samt 
också de många arter av fladdermöss som är talrika i hela området. 

Kulturvärdena längs Emådalen, och särskild i det här fallet längs Gårdvedaån, är sedan bronsåldern 
synnerligen höga i det att landskapet med blandningen av odlingar längs Gårdvedaån, själva åns 
meandrande sträckning (fantastiskt nog ej utdikad utan intakt sedan istiden) och det på höjderna 
omkring böljande skogslandskapet utgör en sedan tusentals år (åtminstone sedan tidig svensk 
bronsålder 1700 f Kr men troligen ända sedan stenåldern) intakt kulturmiljö där människor levt i 
harmoni med naturen. 

Den vackra, orörda och tämligen unika miljön är inte bara attraktiv för djur och växter utan också för 
människor – boende i regionen men lika mycket för besökare. Turismen i och omkring 
projektområdet är blomstrande både vad gäller dagbesökare och turister som hyr stugor och hus för 
kortare eller längre tid. Hela den turismnäringen riskerar att om inte slås ut så kraftig minska, om 
vindkraftsplanerna tillåts bli verklighet, då tystnaden, naturen, kulturen och det orörda landskapet är 
det som boende och besökare finner attraktivt och hänförande.  

Vindkraftverk av den föreslagna storleken förstör människors referenspunkter i landskapet och de 
blir visuellt rådvilla när något är 20-30 gånger större en träd som är nedärvt i människa och djur som 
referensmaterial i landskapet. Vindkraftverken bryter också den psykologiskt rogivande horisonten 
på ett för människor brutalt och störande vis. Vidare gör kraftverkens ideliga rörelse att de 
ofrånkomligen drar till sig människans blick eftersom synen är vårt första sinne och vi hela tiden 
undermedvetet letar rörelser i vårt synfält och i landskap.  
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Vindkraftverk avger ovälkommet ljud– det som kallas buller. Gränsvärdet för vindkraftsbuller är idag 
satt till 40 dB i Sverige för boende i närheten av vindkraftverk. Det är ett beräknat genomsnitt med 
en tillåten felmarginal på 1.7 dB vilket betyder att bullret under vissa tidsintervall kan vara betydligt 
starkare. Bullret transporteras mycket längre i skogsterräng och under vissa ogynnsamma 
metereologiska förhållanden som t ex när temperaturen är låg och det inte föreligger snö. 

 

Här föreligger i idag en diskussion bland forskare och i politiken över hela världen om vad som är 
lämpligt avstånd mellan vindkraftverk och boende. Att 1 km är alldeles för kort bulleravstånd framgår 
tydligt av den forskning och diskussion som pågår. Många länder har börjat prata om 4 km eller 5 km, 
till och med upp till 10 km som lämpliga avstånd till boende i tysta miljöer på landsbygden. Flera 
ledande vindkraftsländer bygger i praktiken nu bara vindkraft till havs då man ser att människor och 
djur påverkas negativt i alldeles för hög grad. Solkraften börjar också i högre grad dra till sig det 
investeringsvilliga kapitalet och också staternas subventioner då experter, politiker och boende ser 
att nackdelarna med solkraft är försvinnande små jämfört med den problematiska vindkraften på 
land. Till havs är dock vindkraften i hög grad en framkomlig väg i vår energiomställning. Speciellt om 
man kan bygga billigare och högrekraftverk och snart också på stora pråmar så verken kan bogseras 
ut och förankras över djupa vatten. 

 

Vidare är de föreslagna vindkraftverken i vårt område av en storlek som är i det närmaste okänd och 
outforskad tidigare. Vi befinner oss alltså här på ny mark och det verkar synnerligen obetänkt att 
experimentera med dylika verk i ett så orört skogsområde där så många känsliga värden riskeras. Ett 
dessutom förhållandevis tätbefolkat område för att vara landsbygd. I det planerade 
vindkraftsområdets närhet finns de tre tätorterna Virserum, Målilla och Mörlunda och många fler 
mindre byar som alla får sägas omringa det tilltänkta projektområdet. En sammanlagd befolkning på 
cirka 5000 - 6000 människor bor permanent i detta område som alla blir direkt påverkade av 
projektet. Till det kommer alla sommarboende och besökare från Sverige och inte minst långväga 
turister från många europeiska länder som till antalet är ansenligt under sommarhalvåret.  

 

Enligt Dackevinds vid flertalet gånger egen utsago och också enligt vindkraftsindustrin så är det 
möjligt att med 250 meter höga vindkraftverk nå upp i andra vindlager än nere vid marken. Vid 
vindstilla nere på marken, förhållanden som är vanligt rådande i vår region både på sommar och 
vinter - speciellt nattetid blåser det t ex cirka 12 m/s på 200 meters höjd vilket gör att kraftverken 
kommer snurra med bra fart och då förstås avge sitt karakteristiska swischande, amplitudvarierande, 
pulserande buller som då torde transporteras betydligt fler kilometer eftersom det ju är helt tyst i 
nejden på mark- och trädnivå. 

 

De mycket störande och starkt blinkande vita ljusen kommer också i hög grad bidra till störningar 
särskilt nattetid. Dessa ljus når långt med sina ljusföroreningar och förstör på så sätt våra mörka 
nätter och särskilt våra stjärnklara nätter. Stjärnhimlen har för många människor på landet ett 
oskattbart värde och den är något som stadsbor aldrig ser i staden och som väcker mycket hög 
förundran när de får uppleva den under besök i vår av ljusföroreningar skonade, vackra region. De 
boende som bor nära de planerade vindkraftverken kommer förstås bli ännu mer störda av dessa 
starka lampor både ute och inne i husen.  
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Sammanfattningsvis menar och argumenterar Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlund-Virserums 
Landsskapskydd för att företaget Dackevinds vindkraftsprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun 
måste avslås helt. Natur- och kulturvärdena är höga i området och de kan inte riskeras av ett 
vindkraftsprojekt. De boende och besökande i området är många och de värden som de söker och 
lever för i området skulle i hög grad förstöras om vindkraftprojektet blir verklighet. Dessa planer på 
byggnation av vindkraft i det föreslagna området måste därför helt tillbakavisas och stoppas. 

 

 

Föreningen Vindfrid – Målilla-Mörlunda-Virserums Landskapskydd 

Hjalmar Österberg, ordförande 

070 – 369 61 45  

torhjalmarosterberg@gmail.se 
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Målilla Älgparks synpunkter på företaget Dackevinds planer för vindkraft 
sydväst om Målilla 17 juni 2019. 

 

Målilla Älgpark motsätter sig å det strängaste vindkraftsprojektet i sin helhet. Skulle verken 
bli byggda omöjliggör det älgparkens fortsatta existens.  

Älgparken vilar ekonomiskt på två ben – dels dagbesökare som matar och träffar älgar och 
andra djur efter att ha erlagt inträde och dels besökare som under kort eller lång tid hyr 
något av våra åtta feriehus och på så sätt bor i älgparken. Båda benen slås undan av de 
planerade vindkraftverken.  

Älgar är i naturen ofta ensamlevande djur som själva svarar för sitt skydd mot rovdjur genom 
att hela tiden dygnet runt vara synnerligen uppmärksamma på allt som sker i omgivningen. 
De gör de till allra största del med hjälp av sin ypperliga hörsel då de har begränsad 
synförmåga – de ser bara svart/vitt och rörelser. Flockdjur har dubbelt skydd genom det 
stora antalet sinnen som hjälps åt i flocken och genom att flocken också kan förlora en 
medlem utan att det är någon katastrof ur ett genetiskt perspektiv.  

De stora öronen på en älg rör sig hela tiden i olika riktningar för att fånga upp minst ljud som 
kan tyda på fara – varg, björn, hund eller människa. Att då lägga en ljudmatta från vindkraft 
dygnet runt, oavbrutet på i genomsnitt 40 dB kommer göra älgarna synnerligen stressade 
eftersom de är inhägnade och inte kan gå undan till ett helt tyst område där de kan få 
ljudmässig ”överblick” över sin omgivning.  

De planerade vindkraftverken är så höga att de når upp i vindlager där det alltid blåser. Är 
det till exempel vindstilla vid marken blåser det cirka 12 m/s på höjden 250 m upp vilket 
innebär att ljudet på marken kommer höras ännu mer och ännu längre. Vi befinner oss här 
bullermässigt på forskningsmässigt helt okänd mark eftersom endast två verk av sådan 
storlek finns resta i världen och det nyligen (utanför Stuttgart). 

Älgar är mycket lättstressade och det finns många exempel på när de avlidit i djurparker av 
att till exempel för många besökare tittat på dem eller av störningar på nätter. Att lyckas få 
älgar att föröka sig är redan mycket komplicerat i fångenskap och det kommer upphöra helt 
under ljudstress från vindkraft menar många älgexperter, zoologer och veterinärer Målilla 
Älgpark har kontakt med.  De menar också att de vuxna djuren troligen kommer få 
stressreaktioner ganska snart som gör att de tacklar av i hälsa och senare avlider. 

Målilla Älgparks feriehus hyrs ut till svenska besökare från städer och utländska turister från 
Tyskland, Danmark, Schweiz, Be-Ne-Lux, Österrike med flera länder. Husens attraktivitet 
ligger i det helt tysta läget långt från städer, industri och stora vägar där de semestrande kan 
på riktigt vila sina sinnen speciellt under de vindstilla och rogivande långa sommarkvällarna. 
Denna tystnad är något som väcker förundran och ideligen prisas av våra besökare. De 
berättar också ofta om hur de finner den oexploaterade omgivningen med det av den 
moderna tiden orörda landskapet fascinerande. Ett sedan bronsåldern oförändrat landskap 
med odlingslandskap med orörda skogar alldeles intill för både för utblickar och strövtåg. 
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Möjligheten att hyra ut dessa feriehus till ett rimligt pris med avseende på de avsevärda 
kostnader uthyrningsverksamhet medför omöjliggörs om de planerade vindkraftverken 
byggs. Våra kunder väljer i hög grad att hyra våra hus på grund av tystnaden och det orörda 
landskapet – två saker som helt omintetgörs om kraftverken blir verklighet. 

Älgparkens marknadsvärde inför en eventuell framtida försäljning kommer också att minska 
med många miljoner.  Den har redan avsevärt sjunkit i värde bara genom Dackevinds 
offentliggjorda planer sedan maj 2019. Ingen vill köpa en verksamhet vars kärnvärden är 
starkt hotade. Denna värdeminskning kan också påverka bankers vilja att finansiera framtida 
investeringar negativt. 

Vi, familjen Österberg, som äger och bor permanent i Målilla Älgpark kommer också att bli 
starkt påverkad vid en byggnation då vi bor en kilometer från gränsen till det så kallade box-
tillståndet. Vi har fyra barn som ska växa upp med ett dygnet runt amplitudvarierad, 
pulserande vindkraftsbuller på enligt beräkningar i genomsnitt 40 dB. Något som är både i 
Sverige och i andra länder omvittnat och av mer och mer forskning bevisat kopplat till 
negativa medicinska tillstånd som, migrän, yrsel, sömnsvårigheter och med det alla 
följdverkningar som förstörd nattsömn innebär.  

Ljudet kommer ofta vara högre än 40 dB och med tanke på det ovan skrivna om storleken på 
vindkraftverken och det faktum att de kommer snurra när det är vindstilla kan man på goda 
grunder anta att ljudet kommer höras betydligt mer och transporteras längre sträckor, vilket 
är helt outforskat. Dylika experiment bör självklart inte bedrivas mitt i en tyst byggd där 
många människor lever och bedriver fungerande verksamheter.  

Vi vill också peka på att man nogsamt betänker den växande internationella forskningen 
rörande lågfrekventa ljud (20-200 Hz) och infraljuds (ej hörbara ljud under 20 Hz) negativa 
påverkan på människor och djur. 

De mycket starka och blinkande vita ljusen på vindkraftverken kommer också ljusförorena 
våra mörka, stjärnklara nätter och ljusmässigt störa utsikter utomhus och från våra hus. 

Vidare kommer vi att få många timmar ”flickering” under solnedgångarna eftersom 
vindkraften ligger väster om vår gård. Företaget Dackevinds beräkningar är alldeles för lågt 
gjorda – det rör sig med stor sannolikhet om betydligt fler timmar från många av våra hus 
och framför allt utomhus. 

Vindkraft bör ej byggas i så tysta områden/skogar som det föreslagna. Vindkraftverk bör 
läggas nära städer, stora motorleder eller långt ut till havs där det redan föreligger en högre 
bullernivå. Skogsterräng är olämpligt för vindkraft då ljudets transporterande i dylik terräng 
blir väldigt svårt att beräkna, något som mer och mer forskning upptäcker och som 
Naturvårdverket också börjar bli tveksamma till i olika rapporter. 

Synnerligen höga naturvärden (Gårdvedaån är t ex klassad som Natura 2000 - område) vad 
gäller flora och fauna i området riskerar att till stora delar gå förlorade. Särskild många 
sällsynta fågelarter och fladdermöss riskeras av projektet. 
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Sedan bronsåldern har människor bott i området längs Gårdvedaån, så vi pratar ett mycket 
högt historiskt kulturvärde som ju är en vital del av Emådalens skyddade kulturområde. 
Vindkraft och särskilt en så stor anläggning som det ansöks om här förstör i hög grad den 
historiska miljön som det finns stor angelägenhet att bevara för kommande generationer så 
som den bevarats av alla boende i området i flera tusen år. 

Sammantaget så underkänner vi, Målilla Älgpark hela projektet och menar och kräver att 
planerna på vindkraft i det föreslagna området stryks och därmed läggs ner. 

 

Kristineberg, Målilla Älgpark den 17 juni 2019 

 

Hjalmar Österberg, Målilla Älgpark 

Maria Österberg, Målilla Älgpark 
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Bilaga 1.6  
I denna bilaga återfinns dokumentation om det utökade samråd som bolaget genomfört med 

allmänhet, organisationer och föreningar som hölls 2020-01-27. Inbjudningar, informationsmaterial 
och protokoll redovisas i sin helhet.  
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Utökat samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 
 2020-01-27 

Inbjudan till samråd i form av ett vykort sändes med post till samma adresser som det första 
samrådet med allmänheten, dvs fastighetsägare inom 0 - 4 km från de planerade vindkraftverken samt 

organisationer och föreningar med intresse i området eller dess direkta närhet.  
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Utökat samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 
 2020-01-27 

Annons som publicerades i Dagens Hultsfred under perioden 21–27 januari. Storlek 320x350 px 
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Utökat samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 
 2020-01-27 

Annons som publicerades i Barometern/Oskarshamns tidningen den 20 januari och Vimmerby tidning 
den 23 januari. Storlek 12,2x13,3 cm 
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Utökat samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 
 2012-01-27 

Presentation som visades på samrådet 
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Utökat samråd med allmänhet, organisationer och föreningar 
 2020-01-27 

Mötesprotokoll 
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