Havsbaserad vindkraft vid Hallandskusten
Torka, trötthet och ohälsa?
Hot från minst fyra vindkraftsparker utanför den halländska kusten.
Mellan Båstad-Kungsbacka vid territorialgränsen.
Totalt ca 200 stycken. I ett fall (OX2) anges höjder på 260 och 325 m.
De ligger 20-31 km från flera kustområden. Samt 7 km från redan beslutad park utanför Falkenberg.
Där bakom 100 verk vid danska Anholt, kanske 5000 verk runt de danska kusterna och 15.000 i Nordsjön.
Riskerna för ohälsa, uttorkning av jordbruksmark och skogar, samt turistnäringen måste utvärderas.

Nedan:
Grænseoverskridende virkninger for Nordre
Flint Vindmøllepark Dato: 8. oktober 2019
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Ohälsa – Sjukdom - Trötthet – Torka
Havsbaserad vindkraft kan orsaka ohälsa och torka i Hallands kustområde.
Massiv satsning på havsbaserad vindkraft utefter hallandskusten kan få fatala följder för den halländska
folkhälsan, länets areala näringar och tillgången på dricks- och grundvatten.
Infraljud (ohörbara luftvågor <20 Hz) utbreder sig mycket långt via atmosfäriska skikt och studsar långt över
vattenytor. I båda fallen övergår luftvågorna till cylindrisk ljudutbredning, där dämpningen endast är 3 dB/
/dubbelt avstånd mot 6 dB/dubbelt avstånd vid normal sfärisk utbredning.
Vetenskapliga rapporter visar utbredning av höga infraljudnivåer över 90 km.
Tyska specialistläkare, Ärzte für Immissionsschutz, ser ohälsoeffekter över 60 dBZ eller 10 km från ett
enda landbaserat verk. Allt högre verk når höjder med kraftigare vindar, som genererar höga källjud,
i synnerhet kraftiga pulserande luftvågor vid 1-3 Hz.
Stora havsbaserade anläggningar med samverkande vindkraftverk förstärker ljudnivåerna ytterligare och
kommer att nå hallandskusten vid de flesta väderförhållanden. Ljudutbredningen förlängs 2-3 ggr i den
förhärskande västliga vindriktningen. Markvibrationer och resonans förstärker ljudnivån inomhus.
Miljöprövningsprocesserna mörklägger förekomst av infraljud. Tillämpad “praxis 40 dBA” strider mot
WHO:s Guidelines for Environmental Noise in Europe 2018, som betraktar dBA som olämpligt för
beräkning av vindkraftsbuller, då det inte beskriver lågfrekvent buller korrekt. Än mindre de ohörbara
pulserande luftvågorna <20 Hz, som benämns infraljud. WHO föreslår dessutom ett lägre preliminärt
gränsvärde (38,3) tills ny beräkningsmodell utvecklats i samverkan med sjukvårdssektorn.
Beräkningsmodellen NORD2000 är en förlegad modell som omgående måste förbjudas av länsstyrelsernas
miljöprövningsdelegationer. En gång utvecklad för markbunden fordonstrafik. Modellen underskattar hörbart
lågfrekvent buller med >8 dBA. Allt infraljud bortfiltreras. Mätinstrumenten har filter som inte räknar in de
uppmätta infraljuden.
Maskinella infraljud kännetecknas av kraftiga pulsljud med höga max-värden i motsats till naturligt
sinusformade infraljud. Vindkraftverkens pulser är extremt tunga (<1 Hz) och kraftiga ekon uppstår varje
gång vingarna passerar tornet. Dessa höga max-pulser redovisas inte då mätningarna presenteras som långa
medelvärden (frekvensband). Sammanställning görs sedan till ytterligare medelvärden för intervall om 10
minuter eller mer. Ljudbilden förvanskas ytterligare genom fortsatt tillämpning av dBA-filtrering.
Med rätt mätinstrument kan forskarna visa att ljudnivåerna är mycket högre än vad som angetts i
beslutsunderlagen (MKB).
Denna teknokratiska bluff är helt oacceptabel då människan uppfattar ljudimpulser < 2 millisekunder.
Den vetenskapligt logiska slutsatsen är: Det är mängden och den snabba förändringen i ljudtrycket som
stimulerar det vestibulära systemet, inte den totala energinivån. Det handlar inte om den genomsnittliga
energin utan istället om kortvariga toppvärden som permanent överstiger satta gränsvärden och orsakar
sömnstörningar och trötthet vid långtidsexponering.
Dessa fakta är väl kända av Naturvårdsverket, som in absurdum 2020, lagt nytt förslag till permanentning av
a förlegad “praxis 40 dBA”. Denna cynism går utanför svensk lagstiftning, EU-direktiv och Agenda 2030
och leder till okontrollerade medicinskt kliniska experiment. Som nu inte enbart rör den marginaliserade
landsbygdsbefolkningen utan nu också drabbar stora medborgargrupper långt in i länets centralorter.
Ohälsa
Alltfler rapporter visar allvarliga samband med medicinska, patologiska och psykologiska effekter på
människor. De hörbara effekterna är kända och väl dokumenterade i WHO:s Guidelines for Environmental
Noise in Europe 2018. Tre svenska experter; Nilsson, Ericsson och Pershagen, svarade för den medicinska
bilagan, som i första hand beskrev hälsoproblem vid sömnstörningar från hörbart ljud.
Vetenskapliga bevis finns nu på att beslutsunderlagen varit vilseledande och baserade på felaktiga
beräknings- och mätmodeller, medelvärdestillämpning, dBA-filtrering som exkluderar lågfrekvent ljud, samt
negligering effekter i områden med lågt bakgrundsljud och kallt nodiskt klimat, m.m. Studier visar att
amplitudmodulerat ljud kan nå 4 ggr längre än beräknade säkerhetsavstånd och som ändå är besvärande för
barn och ungdom, äldre (50 +) och personer vars hörtröskel ligger under normalvärdet (50 %).
2 % av befolkningen har en hörtröskel som uppfattar ljud 12 dBA under normalvärdet.
Stor konsensus råder nu om att: Det är mängden och den snabba förändringen i ljudtrycket som stimulerar
det vestibulära systemet, inte den totala energinivån. Det handlar inte om den genomsnittliga energin utan
istället om kortvariga, intensiva toppvärden.
WHO har redan 2018, rekommenderat stopp för fortsatt tillämpning av den teknikaliska bluffen dBA och
kräver framtagning av nya beräknings- och mätmodeller samt gränsvärden i samverkan med sjukvårdssektorn.
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Dessa modeller måste också omfatta infraljud, amplitudmodifierat ljud och markvibrationer, samt lokal
topografi och meterologiska förutsättningar.
Det är också ytterst viktigt att man först klarlägger de medicinska effekterna i samverkan med forskare och
medicinsk expertis. Starkt oroande laboratoriestudier, visar att lågfrekvent ljud och infraenergi har
medicinska, patologiska och psykologiska effekter.
• Kasprzak. Minskad hjärnaktivitet och andningsfrekvens.
• Vahl et al. Försämrad hjärtmuskelkapacitet med 20 %. ”Ljudet slår som en hammare på hjärtat”.
• Münzel et al. Samband med oxidativ stress-inducerad skada i blodkärlen och inflammatoriska celler.
• Alves-Pereira, et al. Förtjockad hjärtsäck, lungvävnad och blodkärl, hjärnförändringar som hos äldre.
• Zou. Signifikanta samband mellan vindkraftsutbyggnad och självmordsstatistik i USA. Upp till 25 km.
• Ärzte für Immissionsschutz. Gränsvärde för ohälsa >60 dBZ eller 10 km avstånd för ett enda verk.
Öppet brev med varning till den tyska regeringen om riskerna.
• Kaula. Uppföljande studie. Varning ” en trött, irriterad och sjuk befolkning”.
• Arbetsmiljö. (Japan och Iran). Underhållspersonal vid vindkraftsparker har sämre hälsostatus.
• Lindblad. Professor Emeritus, KTH. Presentation med varningar.
• Portugisisk rapport. Infraljud inducerar koronar perivaskulär fibros. Risk för inflammatorisk mekanism.
• Tysk rapport. fMRI-röntgen. Förändrad aktivitet i vitala hjärncentra vid långvarig exponering av infraljud.
Magnetoencefalografiteknik (MEG) visade stor individuell differens (12 Hz). Patologisk långtidsverkan?
• Koch. EU-stödd rapport. Hjärnaktivitet till 8 Hz, exklusivt i hjärnbarken. Minimala betasignaler vid 20 Hz.
• Polska veterinärstudie. Negativ viktökning för svin (10 kg) och gäss. Ändrade blodvärden.
• UK. Viltstudie grävlingar. Individer vid 1 km från vkv har 2,6 ggr högre kortisolvärde än vid 10 km.
De tyska röntgenstudierna antyder att uppfattningsmekanismerna kan förändras vid 20 Hz och att infraljud
inducerar en kontinuerlig omedveten hörselprocess i hjärnan.
Magnetfältsvärden förändras med minskande frekvenser och är tydligt individuella, vilket kan vara tecken på
stora individuella skillnader i upplevelsen av infraljud. Detta stärker rapporterna om en specifik upplevelse/
/känseltröskel som upplevs ca 30 dB under hörströskeln (Kelley, Salt-Hullar, Cooper, Thorne och Persinger).
En annan slutsats är att de infraljudinducerade förändringarna av hjärnaktiviteten, endast berörde tre delar av
hjärnan som är involverade i känslomässig, autonom kontroll och respons; högra hjärnbarken (rSTG), främre
cingulate cortex (ACC) och höger amygdala (rAmyg). Detta kan stärka hypoteser om depessiva effekter.
Som också observeras vid långtidsbelastning av naturliga infraljudkällor, som Fön-vindar i Alperna, Mistralvindar i Frankrike och Scirocco-vinden i Nordafrika.
Rapporter om dos-nivåer talar för ohälsosamma effekter inom två års långtidsexponering.
Infraljudpåverkan har en specifik WHO-sjukdomsdiagnos ICD-10-CM T75.23XD. T75.23R42.
Kinesiska forskare redovisar en starkt fokuserad laboratorieforskning på infraljudens medicinska och patologiska påverkan på hjärnan och kroppsfunktioner. Resultaten visar på inflammatoriska processer redan vid
korttidsstudier. De arbetar också med forskning på behandlingsmetoder för att mildra sjukdomsdiagnosen.
Vetenskapliga fakta är nu så tunga att fortsatt vindkraftsexploatering inte kan bedrivas innan riksdag och
regering tillsatt en Parlamentarisk Kommission för vetenskaplig utvärdering av vindkraftverkens destruktiva
effekter på folkhälsan, landets sjukvårdsystem och medicinförbrukning.
Havsbaserad vindkraft kommer att orsaka torka i Hallands kust- och inland.
Vindkraftens globala och lokala klimateffekter är starkt underskattade.
Tunga vetenskapliga fakta talar för att större havsbaserade industrianläggningar orsakar klimat- och
miljöförändringar, som kan få ödesdiger effekt på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet, livsmedelsproduktion och den viktiga svenska skogsnäringen.
Begreppet förnyelsebar är ingen garanti för hållbar eller klimatvänlig energi.
Banbrytande grundforskning (Keith – Miller) visar att EU:s nya klimatlag och massiva satsning på havsbaserad vindkraft kommer att få större destruktiv klimatpåverkan än konsumtionen av kol eller gas, i ett
tioårsperspektiv. Satsning på stora industriella vindkraftanläggningar i Nordsjön (15.000) och runt de danska
kusterna (5000) och de pågående projekten utefter västkusten, kan leda till höjning av medeltemperaturen
över land och kondensera fuktig havsluft, så att regnet faller i havet och luften är torr när den når land.
De nationella färdplanerna för ett fossilfritt Sverige och minskade utsläpp av klimatgaser (CO2, metan, NO2)
blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast år 2045 uppnå nettoutsläpp av växthusgaser blir
orealistiskt. Tyska forskare har bekräftat teorierna och ser vindkraftverken, som en av orsakerna till den
långa torkan 2018/19. Tyskland upplever nu tredje torråret i rad med vattenransonering och låga grundvattennivåer. 30 % av skogarna är döda.
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Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Motsvarande den årliga tillväxten i
svensk skog. Kinesisk statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora vindkrafstindustrier.
Sommartid orsakar landbaserade anläggningar lokal temperaturhöjning om 0,5-3,5 0C under nattetid, när
turbulens bakom verken återför varm luft mot marken och förhindrar daggbildning.
Vindkraftens indirekta klimateffekter är mörklagda och kan vara trefaldigt högre (~ 45 g CO2/kWh) än
officiellt angivna värden. I så fall 10 gånger mer än kärnkraft och 4 ggr mer än vattenkraft. Begreppet
”förnyelsebar energi” förlorar därmed trovärdighet vid en samlad bedömning av effekterna på klimat och
övriga livsvillkor. Forskare har uppmanat regeringar över hela världen att ta denna fråga på allvar.
"Annars kan denna utveckling leda till en oväntad katastrof” (Källa. Dagmar Jestrzemski, Tyskland).
Ökade utsläpp av markbundet kol. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut
surt lakvatten, varvid torven syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2. Vibrationerna påverkar också
skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet, syre och kolbalans. Detta stör mikroorganismernas
viktiga symbios med trädens rötter, som svarar för utbyte av kol mot näringsämnen och vatten, vilket kan
hämma skogstillväxten i kalla klimat (10 %). Rapporter från forskningsstationer talar redan om bruttoutsläpp
av CO2. Svampar kan ligga bakom de ökade utsläppen.
Minskad återföring av CO2 från atmosfären. Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker växternas
rotsystem på bekostnad av tillväxt i stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder till
försämrad fotosyntes och minskad kolupptagning. Ökade insektsskador genom invasiva arter, dubbla
svärmningar och utslagning av insektsätande fåglar och fladdermöss, triggar den skadliga ozolytprocessen
som stör den normala fotosyntesen.
Ny grundforskning (Archer, 2019) om vindkraftverkens turbulenseffekter (wakes) visar också att prestandan
minskar hos bakomliggande verk. Ibland ned till 10 %. Effekterna kan nå över 50 kilometer. Ju större rotordiameter, desto större nederbördsminskande effekt.
De destruktiva klimateffekterna får direkta effekter på lönsamheten för oftast större skogsbolag, som upplåter
FSC-klassad mark (Sveaskog AB, m.fl.). Men de drabbar också mindre skogsbrukare långt utanför anläggningarna. De har också repressiv påverkan på ekossystem, biodiversitet, nationalparker, NATURA2000områden, naturskyddsområden, kulturskyddsområden, nyckelbiotoper, våtmarker, fritidsområden, strandskydds- och vattenskyddsområden, turism, jakt, fiske, rekreation, fastighetsvärden och landsbygdsutveckling.
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets mörkläggning av vetenskapliga fakta tyder på en tystnadskultur
som kommer att hindra eller alternativt omöjliggöra de nationella miljömålen för God bebyggd miljö,
Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, Rikt odlingslandskap, Rikt växt- och djurliv, Myllrande
våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö. Miljökonsekvenserna är som vanligt
underordnade regeringens energipolitik, vilket diskvalificerar regeringens och myndigheternas sätt att i detta
oklara läge utarbeta förslag och vägledningar till ny vindkraftsstrategi.
Agerandet blockerar också förutsättningarna att leva upp till generationsmålet, genom att utan analys av
vetenskapliga fakta söka genomdriva ett förutbestämt myndighetspåbud om 80 TWh landbaserad vindkraft,
samt parrallellt diskret bana väg för 20 TWh havsbaserad vindkraft, som direkt kan beslutas av centralmakten, då de inte omfattas av den kommunala vetorätten. Upplägget undanhåller därmed medborgarna i
kustlandskapen möjlighet att påverka insyn och skydd av hälsa och ekonomiskt intrång.
I en demokratisk rättsstat måste folkhälsa, rätt till sund uppväxt och landets förutsättningar till hållbart lantoch skogsbruk och vattenförsörjning, prioriteras före storstädernas desperata och misskötta behov av energi.
Den ovetenskapligt grundade strategin kommer också i konflikt med Agenda 2030-målen.
Mål 3. Ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Detta är omöjligt när
större delen av befolkningen belastas med ohälsosamma bullermattor och förlorar sin livsmiljö och
privatekonomiska värden. Skadligt ljud penetrerar redan bostäder, sovrum, hjärnor och inre organ.
Långstidseffekter på sjukvårdssektorn, ökad medicinförbrukning och arbetsfrånvaro måste utvärderas.
Regeringens försök att permanenta förlegad ”praxis 40 dBA” i förslag till reviderat bullerregelverk, framstår
som provokativ myndighetsutövning. På gränsen till ministerstyre då departementen bör vara insatta i WHO
Guidelines for Environmental Noise in Europe 2018.
7. Hållbar energi för alla.
Uppfyller inte krav enligt Kap 6 Miljöbalken avseende miljökonsekvensbeskrivning m.m.
Uppfyller inte Klimatlagen §2, som fastslår; Regeringen ska bedriva klimatpolitiskt arbete som
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av
klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa
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funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga
överväganden.
Strategin saknar redovisning av vetenskapliga fakta och riskanalys av allvarligt destruktiva effekter på
folkhälsa (sjukvårdssystem), uppväxtmiljö, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och den nationella
skogsnäringen. I synnerhet de senaste alarmen om att turbulenseffekterna runt större havsbaserade
anläggningar kan orsaka större klimatförändringar än den fossilkraft som den avses ersätta.
Regeringen har inte heller uppfyllt kravet att till riksdagen rapportera de ökande indirekta klimateffekterna,
som orsakas av verkens emission av infraljud, markvibrationer, turbulens och som genererar ökade utsläpp
av CO2, metan och NO2, minskad återlagring av CO2, försämrad fotosyntes och symbios, utorkning och
insektsskador. Samt behov av importerad fossilkraft när det inte blåser.
Regeringen har inte heller redovisat vindkraftens verkliga direkta och indirekta kostnader för medborgarna;
➢ Direkta kostnader: 2-5 kraftledningar nord-syd, stora energilager, återvinning av epoxiplast i vingar och
torn, frisedel för återställning av fundament, hårdgjorda ytor, kablar och geoduk.
➢ Indirekta kostnader: Minskade levnadsår, högre smygande kostnader för sjukvård, mediciner, arbetsfrånvaro, sämre studieresultat, minskad skogsareal och tillväxt, nationalekonomiska förluster inom
skogsbruk och turism, insektsskador över stora områden, skadade naturvärden och ekosystem, förlorad
livskvalitet genom förstörd landskapsbild och förutsättningar för, jakt, fiske och rekreation, privatekonomiska förluster genom intrång, förlorad rådighet och sänkta fastighetsvärden, förslumning,
avfolkning och hindrad landsbygdsutveckling.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen. Storstädernas desperata behov av mer elenergi är drivkraften till
myndigheternas minskande respekt för folkhälsa, naturen, ekosystem, biodiversitet långt ut i de sista orörda
skogarna och avlägsna fjällmiljöer.
Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion.
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen. Vindkraft motverkar klimatmålen. Uppvärmning genom luftfriktion.
Kondensering av fuktig havsluft = Torka över land. Turbulens höjer marktemperaturen nattetid 0,5-3,5 0C
och blockerar daggbildning. Ökar utsläpp av klimatgaser reducerar naturens förmåga att återta CO2.
Mål 14. Hav och marina resurser. Habitatintrång i reproduktionsområde för tumlare och sälar. EU kräver
redovisning av åtgärder. Havs- och vattenmyndigheten reagerar.
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Detta mål är i princip redan förlorat. Förlusten av arter, insekter,
fåglar, flora, växter, djungelområden går med accellererande fart. Studie i UK (2016) visade att även djuren
påverkas (grävlingar) och får förhöjda kortisolvärden.
Det kan redan vara så att vi passerat gränserna för hälsosäkert liv och de ekologiska och areala resurserna.
Vindkraftens direkta och indirekta klimateffekter påverkar det globala och lokala klimatet och är en del av
hindren för att klara de globala klimat- och Agenda 2030-målen.
Ju större uppvärmningen blir, desto mer ökar riskerna för att svårförutsägbara trösklar passeras, där abrupta
och potentiellt irreversibla förändringar uppstår. Den havsbaserade vindkraftens direkta höjning av medeltemperaturen och uttorkningen av luften måste omgående lyftas till regerings- och EU-nivå, så att inte
Sverige drabbas av dessa skador utefter västkusten. De stora indirekta effekterna genom ökade utsläpp och
minskad kolinlagring är underskattade och måste klarläggas i närtid.
IPCC ser inte heller någon möjlighet att klara omställningen utan en mix av energiformer.
Naturvårdsverkets kartbild över ”lämpliga” platser för vindindustrialisering är skrämmande.
Var finns de politiska mandaten för att lägga ut hälso-, miljö- och klimatfarliga bullermattor över en hel
nation, utan riskanalys och vetenskapligt beslutsunderlag. Och som kan bli en fundamental felsatsning på en
för människor och miljö tärande energiform, som i ett värsta scenarieo kan få självutplånande effekter och
underminera basen för en hållbar framtid.
Vetenskapliga signaler talar för att vindkraften är en potentiell samhällsfara. Strategin måste först inriktas på
att nå kunskap om effekterna på medborgarnas hälsa, livskvalitet och rättsäkerhet, ekosystemens långsiktiga
hållbarhet och nationalekonomiska effekter på areala näringar, turism, vatten- och livsmedelsförsörjning, etc.
Därefter kan vid möjligen fastställa regelverk för en begränsad etablering av denna energiform. Danmarks
folketing har redan tagit beslut om att avveckla 2450 landbaserade vindkraftverk, som bedömts ohälsosamma, olämpligt placerade eller utslitna och olönsamma (Ca 50 %).
Vi behöver utrymme för en ny energidebatt och analys av tekniska utvecklingen och indirekta kostnader för
alla energialternativ, effektsäkerhet och infrastuktur (kraftnät och lagring).
Vi har tid och elöverskott om ca 20 TWh.
Flera länder väljer nu en säkrare energimix, vilket också omfattas av IPCC:s bedömningar.
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Rättsäkerheten är svag. Idag beaktas överhuvudtaget inte vetenskapliga fakta i miljöprövningsprocessen.
Detta gäller även domstolsväsendet ända upp till Högsta Domstolen, som konsekvent vägrar resning med den
lakoniska motiveringen att ”inget nytt framkommit”, vilket i förlängningen hindrar en långsiktigt sund
utveckling. I flera fall har domstolarna avvisat framställningar om förhandsutlåtande hos EU-domstolen i
dessa frågor utan godtagbar motivation. Bl.a. avseende fall där man medvetet avstått från att efterleva EU:s
vattendirektiv och dess svenska implementering, inom vattenskyddsområden och riksintressen för naturvård.
De absurda och direkt hälsofarliga bullerberäknings- och mätmodellerna måste förbjudas och ansvaret för
denna hantering överföras till en oberoende tredjepartsaktör. Exempel finns ännu i nådens år 2020, där
länsstyrelsen cyniskt godkänner upställning av 9 st 200 metersverk, som närmast 780 m från fasta bostäder.
Trots tydlig och mångårig information om de skadliga långtidseffekterna. Idag finns ingen möjlighet att
beivra denna typ av handläggning och ingen drabbad har ännu inte haft ork att pröva skadeståndsfrågor om
hälsa och ekonomiska förluster.
En förutsättning är att kunna göra vetenskapligt korrekta simuleringar av infraljudens utbredning via atmosfäriska skikt och reflektion över vattenytor, som inkluderar lokala topografiska och meterologiska faktorer,
samt interaktion mellan flera närliggande verk och andra anläggningar i området. Det kan till och med vara
relevant att även inkludera infraljud som emitteras från andra bullerkällor, t.ex. stora transportleder.
Därtill bör effekter av markvibrationer, AM-ljud, resonans inomhus och förstärkande upplevelse i områden
med tyst bakgrundsljud beaktas. Det är uppenbart att dBA inte är lämpligt, eftersom vi nu vet att infraljud är
skadligt för människor och djur. Likaså att värderingar ska göras enligt dBZ (ingen viktning) och beakta de
höga max-värden som emitteras i frekvensområdet <3Hz (korta sekvensr < 10 millisek. Utan medelvärde).
Dessa beräkningar är komplexa då vindkraftverk inte är en fast punktkälla utan dels genererar
1. pulserande ljud från vingspetsarna som kan ha en hastighet om 300 km/tim
2. kraftig luftstöt (eko) när vingarna passerar tornet
3. ljudeffekter som uppstår i den kaotiska turbulensen långt bortom verken (amplitudmodulerat ljud).
Sådan forskning och utveckling har länge bedrivits vid Uppsala Universitet (professor Ken Mattsson), som
redan disponerar sofistikerade numeriska modeller (3D-simuleringar i tidsdomän). Dessa simuleringar
hanterar stora datamängder och avancerade numeriska beräkningar, som endast kan klaras med den
datakapacitet som finns hos stora datorer vid Universitetet. Denna kunskap måste tillvaratas och stödjas.
Riksdags- och regeringsbeslut bör tas om moratorium för pågående och beviljade vindkraftsprojekt. Många
vilande projekt är de facto olönsamma och dessa investeringar kan avvakta senare eventuella möjligheter till
ett begränsat antal mer optimala projekt. Nedlagda projektkostnader kan därför kompenseras inom
certifikatsystemet och förhindra onödig kapital- och miljöförstöring. Drabbade medborgare ska ha rätt till
skadestånd eller inlösen av fastighet.
Den energifokuserade myndighetskulturen måste brytas genom en Parlamentarisk Komission, som med stöd
av oberoende vetenskaplig kompetens, prövar samtliga energiformer enligt kraven i 2 § Klimatlagen och 6
Kap Miljöbalken. Uppdrag om en nationell strategi bör dessutom utfärdas på departementsnivå för att få en
heltäckande bedömning från alla samhällssektorer.
Med uppdrag att
•
låta Uppsala Universitet utveckla simuleringsmodeller, som klarar de ovan beskrivna utmaningarna, med
primärt syfte att klarlägga effekterna på befolkningen i det halländska kustområdet.
•
revidera regelverket för beräkning av vindkraftsbuller enligt framtagna simuleringsmodeller, som
inkluderar infraljud, markvibrationer och amplitudmodulerat ljud från högt placerade pulserande
ljudkällor, i områden med lågt bakgrundsljud i kallt nordiskt klimat.
•
låta Elforsk revidera regelverk för mätning av vindkraftsbuller, som inkluderar infraljud, markvibrationer och amplitudmodulerat ljud, samt beaktar lokala topografiska förutsättningar ljud från högt
placerade pulserande ljudkällor i områden med lågt bakgrundsljud i kallt nordiskt klimat.
•
inrätta oberoende tredjepartsorgan för
➢
tillämpning av dessa modeller vid beräkning och framtagning av beslutsunderlag till miljöprövningsprocesser.
➢ kontrollmätningar av miljötillståndens bullerkriterier för operativa anläggningar.
•
utvärdera infraljudens medicinska, patologiska och psykologiska långtidseffekter och de epidemiologiska
följdeffekterna på folkhälsa, medicinkonsumtion och konsekvenser för sjukvårdssektorn.
•
utvärdera de havsbaserade industrianläggningarnas effekter på det lokala klimatet i kustområden och dess
inland samt de specifika konsekvenserna för livsmedelsproduktion, dricksvattentillgång och kustfisket.
•
utvärdera de landbaserade industrianläggningarnas lokala och globala klimateffekter genom ökad
emission av klimatgaser från våtmarker och skogar, reducerad CO2-upptagning ur atmosfären etc.
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•

•

•
•
•
•
•

utvärdera industrianläggningarnas skadliga effekter på den nationellt viktiga skogsnäringen, som orsakas
av uttorkning, vibrationer, komprimering av humus, störning av fotosyntes och mikroorganismernas
symbios, insektsskador, förstärkt ozolytprocess, minskad tillväxt och arealförluster.
utvärdera konsekvenserna för biologisk mångfald, artskydd, ekosystemtjänster, naturskyddsområden,
samt förutsättningar för att nå de nationella miljö- och Agenda 2030-målen, samt EU-direktiven för stopp
för fragmentering av skogsmarker och skydd av fjällnära skog.
prioritera implementeringen av EU-Birds Directive – Annex 1-3, Tetrao urogallus. Tjäder. Med krav på
större områden med specifik natur, jämt fördelad över samtliga län.
genomföra intentionerna i Januariöverenskommelsens punkter 26 och 27, avseende översyn av Sveaskog
AB:s ägardirektiv med krav att vara ledande för utveckling av hållbart skogsbruk.
revidera arbetsmiljölagstiftningen och stärka skyddet för drift och underhållspersonal i vindkraftsparker.
utarbeta regelverk för skadestånd till medborgare som drabbats av ohälsa och privatekonomisk förlust.
besluta om vindkraftsfri och kulturminnes-skyddad zon i området Ängersjö-Ljusnan-Voxnan i gränsområdet Härjedalen-Dalarna-Hälsingland. I likhet med skyddet av de fyra nationalälvarna, i syfte att
vidta nödvändig kompensatorisk åtgärd och skapa fristad för den hotade kungsörnspopulationen,
berguvar och fiskgjusar. Synergieffekt kan uppnås med UNESCO:s biosfärkandidatområde Voxnadalen i
samma område och ligger i fas med Januariöverenskommelsen punkt 39 (Sveaskog AB) och forskning på
alternativa skogsbruksmetoder.

Vi hemställer härmed om att alla som berörs av planerna för havsbaserade vindkraftsprojekt utefter
hallandskusten; länsstyrelser, kommuner, näringsliv, folkvalda representanter och intresseorganisationer
gemensamt agerar för att
•
pågående projektering av havsbaserad vindkraft utefter hallandskusten avbryts
•
regering och riksdag tillsätter en Parlamentarisk kommission med utgångspunkt från ovanstående
vetenskapligt baserad agenda och ambitionen att först tillämpa gällande lagstiftning enligt
- Kap 2, 2-31 MB, avseende kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik
- Kap 6 Miljöbalken. Miljöbedömningar.
➢ 2 § Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga
eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång
sikt på miljöaspekterna;

befolkning och människors hälsa

djur-eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. MB och biologisk mångfald i övrigt

mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö

hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

annan hushållning med material, råvaror och energi, eller

andra delar av miljön
➢ 3 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag
eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen,
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
- Klimatlagen 2 §; Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter
av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och
skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och
miljömässiga överväganden för ”vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala,
ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
2020-11-06 Halland - Skåne
Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte

Hans Johansson
Rädda Hallandskusten

Martin Degerman
Ordförande
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Henrik Wachtmeister
Vice ordförande och presstalesman
Föreningen Svenskt Landskapsskydd
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Infraljud från havsbaserade industrianläggningar.
Infraljud når land som pulserande luftvågor < 20 Hz, på tre sätt:
 kraftiga vindar på de höga höjderna böjer ned luftvågorna, som kan följa atmosfäriska skikt över 90 km
mot kusten och även nå högre liggande områden i det halländska landskapet. (Cylindrisk ljudutbredning).
 nedåtriktade ljudvågor reflekteras över vattnet och träffar bostäder i kustområdet (Cylindrisk ljudutbr.).
 uppåtriktade ljudvågor studsar mot höga atmosfäriska luftlager på 2-20 km och återförs mot marken i
kustlandskapet och inlandet.
De tre olika utbredningssätten får en ackumulerande effekt när de når land. I synnerhet på bostäder i starka
sluttningar.
Ibland kan extra förstärkande effekt fås vid påverkan av Low Level Jets Wind, som kan nå ned till ett
hundratal meter över havet.
Verken genererar kraftiga markvibrationer
 vågrätt från fundamenten. Mätbart på 20-80 km.
 reflekterade vågor från djupare geologiska skikt.
 när infraljud tränger ner i marken.
Infraljud kan utbredas långt bortom de avstånd på 20-33 km, som gäller vid Hallandskusten.
Dessutom förstärks ljudvågorna när ljudet interagerar med andra verk, dels inom den egna anläggningen och
dels med andra anläggningar. Det gäller också landbaserade verk och den redan beslutade parken vid
Falkenberg.
Cylindrisk ljudutbredning börjar vid ca 700 m, där dämpningen reduceras till 3 dBA/dubbelt avstånd mot
normal sfärisk ljudutbredning, som är 6 dBA/dubbelt avstånd.
En dubblerad avståndsserie är:
1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096-8192-16384-32768 meter. Om man utgår från mätningarna
vid Horns klint som gjordes vid 100 m (90-120 dB + 7 för tillplattade maxljud) erhålls 9 dubbleringar eller
reducering med 27 dB. Därtill plus för reflexer över vatten. Värden >70 dB skulle teoretiskt kunna nå land.
Flera vetenskapliga rapporter visar höga ljudnivåer inom detta frekvensområde när mätning redovisas som
ofiltrerat värde (dBZ).
Van den berg visade ljudtrycksnivå nära 90 dB SPL vid 1Hz.
Sugimoto et al. visade ljudtryck nära 100 dB SPL vid 2Hz.
Salt och kollegor drar slutsatsen att infraljud kan påverka hörsel- och vestibulära system genom andra
mekanismer än vad gäller för hörbart ljud.
Zhou et al. (2012) fann att vinden är starkare på natten än under dagtid (ca 50 %) och två gånger starkare på
sommaren än på vintern.
Interagerande effekter mellan infraljud och markvibrationer från verkens fundament, samt resonans inomhus kan inte uteslutas.
1. On infrasound generated by wind farms and its propagation in low-altitude tropospheric
waveguide. Marcillo – Arrowsmith – Blom – Jones. 2015.
Omar Marcillo, et al uppmätte infraljud från en vindkraftspark på 90 km från en industriell anläggning med
60 st 1,5 MW-verk. (USA, 2014). Ljudtoppar vid 0,9 Hz (vingarnas tornpassage) och dess övertoner
karaktäriserade spektrumet för infraljud. Vindparkens ljud, utbredning
och registrering på långa avstånd kan vara relaterat till egenskaper hos
de atmosfäriska gränsskikten. Först under stabila förhållanden,
mestadels på kvällen när vindar är mycket skiktade och ökar
produktionen av tungt ljud. För det andra kan nattliga atmosfäriska
förhållanden skapa vågledare på låg höjd (något hundratal meter) som
möjliggör långväga utbredning. För det tredje, kännetecknas natt och
tidiga morgontimmar av minskat bakgrundsljud som förbättrar
detekterbarheten.
Den översta bilden a) visar olika utbredningsmönster under morgon
respektive eftermiddag. Stor skillnad! AM = Före lunchtid. PM =
Eftermiddag. De heldragna linjerna i ruta a) visar kl. 5.00 på morgonen,
när förutsättningar för ljudutbredning är goda. Rutorna (d-e) visar att
de ohörbara luftpulserna utbreder sig mycket långt under dessa
förhållanden i den förhärskande vindriktningen.Vindparkens
ljudemission, utbredning och registrering på långa avstånd kan vara relaterat till det atmosfäriska
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gränsskiktets egenskaper. Först under stabila förhållanden, mestadels på kvällen är vindar mycket skiktade,
vilket ökar emissionen av tungt ljud. För det andra kan nattliga atmosfäriska förhållanden skapa vågledare på
låg höjd (något hundratal meter) som möjliggör långväga utbredning. För det tredje, kännetecknas natt och
tidiga morgontimmar av minskat bakgrundsljud som förbättrar detekterbarheten.
2. Wind turbine low frequency and infrasound propagation and sound pressure level calculations at
dwellings. Keith, Daigle and Stinson.
The Journal of the Acoustical Society of America 144, 981 (2018)
Studien visar hur infraljud utbreder sig i vågor över 30 km med återkommande höga energipulser (gula
cirklar). Visar tydligt utbredningen i vindriktningen och hur den utbreder sig i vågor.

3. Investigations of the bird collision risk and the responses of harbour porpoises in the offshore wind
farms Horns Rev, North Sea, and Nysted, Baltic Sea, in Denmark. Part II: Harbour porpoises.
Germany 2008.
Rapporten anger att mätningarna är gjorda på 100 m och att källjudnivån kan beräknas genom att lägga till
30 dB till de angivna nivåerna i fig. 2-4.

Diagrammet visar styrkan i de kraftiga
pulserna i ILF-området. Dessa värden är
ändå för låga p.g.a.;




den tillämpade mättekniken inte är lämpad för låga frekvenser. Wade Bray och Ric James, redovisade
redan 2011 höga infraljudsnivåer med ljudtoppar som var ytterligare 7 dB högre när de använde
specialinstrument för låga frekvenser och snabba mätförlopp under 10 millisekunder, vilket närmar sig
den mänskliga hörseluppfattningen som kan registrera ljudsignaler vid 2 millisekunder.
Ljudnivåerna i infraenergiområdet ökar med ca 30 dB vid vindhastigheter > 8 m/sekund.
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Interagerande effekter mellan flera verk kan ge smala band (heightened zones) som förstärker ljudnivån
över 8 dB.
 Därtill andra meterologiska ljudutbredningseffekter.
Likaså kan fokuseringen på decibelvärden bli missledande, då detta är en logaritmisk skala för hörselupplevelse, där varje höjning med 10 dB, innebär en fördubbling av hörselupplevelsen, med utgångspunkt
från tröskelvärdet vid 1000 Hz. Detta säger inget om den fysiska belastningen på kroppsorganen från nästan
all pulserande ljudenergi < 3 Hz.
Flera akustiska begrepp kan förtydligas.
Pa/m2. Det tekniska begreppet ljudtryck ska mätas i Pascal= 1 N (Newton)/m2. Detta begrepp är starkt
ökande i det lågfrekventa ljudområdet och är svårt att presentera i ett normalt diagram.
Ljudnivån har därför valts att beskrivas med;
dB. Decibel. Logaritmiskt mått för ljudnivå. Mer presentabelt diagrammässigt, men höjning av nivån ger
snabbt fördubblingseffekter av upplevt ljudtryck (8-16 ggr) och nödvändig ljudenergi (1000-10000 ggr).
dBA. Filtrerat dB-värde som utesluter huvuddelen av ljudenergin i det lågfrekventa ljudområdet och alla
ohörbara pulserande luftstötar i infraenergiområdet. En höjning med 10 dB <20 Hz, motsvarar endast en
ökning av dBA-värdet med + 0,2 enheter.
Den fysiska verkligheten är en helt annan och redovisas med begreppen ljudstyrka, ljudtryck och ljudintensitet. Den tyska faktakanalen http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallpegel.htm#top
visar exempel på att effekterna av en höjning med 40 dB över utgångsläget för tyst miljö 20 dBA, medför att
ljudstyrkan ökar 16 ggr, ljudtrycket 100 ggr och ljudintensiteten 10.000 ggr.
Detta är alarmerande incitament för att ta verkens emission av ohörbara infra-energipulser och kraftiga
ljudstötar på största allvar, då dagens verk är ännu högre. I synnerhet begreppet ljudintensivitet, som kan
relateras till den tyske kardiologen Christian-Friedrich Vahls konstaterande att de kraftiga luftvågorna ”slår
som en hammare på hjärtat”. Hans studier i laboratoriemiljö visar att hjärtmuskelfibrer förlorar 20 % av
arbetskapaciteten när de exponeras för infraljud.
Centralmaktens desperata försök att helt emot WHO:s avrådan, försök att permanenta den cyniska ”praxisen”
40 dBA, framstår som en alltmer medveten mörkläggning av fakta och en potentiell skandal.
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4. Dynamic measurements of wind turbine acoustic signals, employing sound quality engineering
methods considering the time and frequency sensitivities of human perception
July 25, 2011 by Wade Bray and Richard James
Översättning. Mätningar av akustiska signaler från vindkraftverk, med tillämpning av tekniska metoder för
ljudkvalitet som tar hänsyn till den mänskliga uppfattningen över tid och frekvenser.
De erfarna akustikerna visar hur de komplexa och
varierande ljudsignaler som avges från industriella
vindkraftverk har ignorerats och/eller felaktigt
beskrivits och mäts.
Resultaten visar varför gällande standarder för
beräkning och mätning av ljud från vindkraftverk ofta
underskattar effekten av samhällsbuller.
De redovisade skillnader i mätresultat med två olika
metoder för mätning av ljud utanför och inne i en
bostad.
Vänstra bilden visar mätningar med tre olika tidsomfång vid 90 dB
 Gul linje. 10 millisekunder, ungefärligt likvärdigt med människans ljuduppfattning
 Röd linje.125 millisekunder.
 Svart linje. 10 sekunder.
Den gula linjen visar regelbundna max-värden som är 7 dB högre än medelvärdet för 5 sekunders intervallet
(svart linje).
Den högra bilden visar lågfrekventa signaler enligt standardmodell vid samma ljudnivå 90 dB.
Studien visar att uppmätta max-värden vid korta tidskalor inte redovisas och att mätningarna presenteras som
medelvärden i längre frekvensband. Det leder till att de verkliga max-ljuden “plattas ut” och leder till
missuppfattning om den verkliga ljudnivån. Mätningarna förvanskas ytterligare genom dBA-filtrering, som
utesluter stor del av det lågfrekventa ljudet och allt infraljud.
Studien visar att mätvärden vid tidsekvenser som svarar mot den mänskliga uppfattningen, kan ha toppvärden över 90 dB SPL, när mätningarna utförs med mätinstrument som utvecklats för dessa frekvenser.
Studien visar också att pulserande infraljud kan uppfattas av hörselsystemet på nivåer som ligger under den
generella hörseltröskeln, vilket stämmer med den amerikanske forskaren Alec Salts studier, som påvisat en
lägre tröskel vid 60 dBG.
Slutsats: Det är mängden och den snabba förändringen i ljudtrycket som stimulerar hörseln, inte den
totala energinivån. Det handlar inte om den genomsnittliga energin utan istället om kortvariga
toppvärden.
Det framgår också av de höga och stora skillnader för Crest-faktorn som beräknats för de två alternativen.
Vänstra bilden visar Chrestfaktorn 11,0 och högra bilden 5,5 trots att de båda diagrammen har samma
ljudnivå, 90 dB.
Crest-faktorn är ett välkänt begrepp för akustiker som mått på
intensivitet och som skiljer uppfattning från mätning. Chrestfaktorn är
ett nominellt mått på förhållandet mellan maxvärde och ett specifikt
“medelvärde” (rms=root mean square) inom ett intervall.
En perfekt sinusvåg har en crestfaktor på 1.4 och normalt ljud 3 och 5.
Högre värden antyder impulsivitet och identifierar en tydligt tidsvarierad signal. Ett cresendo från en stor filharmonisk orkester har
faktor 5 och komplexa bullermätningar når sällan chrestfaktor över 20.
Bilden till vänster visar att bullervärden som uppmätts med
specialinstrument under 10 millisekunder vid 90 dB har
chrestfaktorvärden 15-20. Det är extremt höga värden som sällan
överträffas och tyder på att vindkraftsbuller är extremt kaotiskt och kan vara mycket besvärande.
Värdet blir än högre vid de allt högre verken och de stora antal verk som planeras off-shore och på land.
5. Spectral integration of infrasound at threshold. Friedrich, Joost, Fedtke, Verhey.
Studien undersökte effekten på hörtröskeln vid stimulering med 1-3 sinusformade infraljudkomponenter.
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Vid stimulering med tre ohörbara infraljudstoner sänktes hörtröskeln 4,8 dB.
Detta torde vara normalt vid exponering av kaotiskt turbulent vindkraftsbuller.
5. The Wind Turbine “Noise” Problem - Is it Infrasound, Low Frequency Noise, or Amplitude
Modulation? John Yelland MA DPhil (Oxon) MInstP FIET MIOA AMASA. Glasgow 2017.
Nedan: Test Data. Vindkraftverk Senvion MM92. Bild 13.
Bilden nedan visar ofiltrerat ljud över 140 dB vid 1 Hz.

Akustikern John Yelland säger; Det är POWER och ENERGY som betyder något;
• Vindindustrin hävdar att det inte finns något infraljud från moderna vindkraftverk.
• Kompetenta oberoende akustiker vet att större delen av energin i akustiska utsläpp från vindkraftverk är
koncentrerad till under 20 Hz.
Notering: Bilden visar att huvuddelen i stället ligger under 3 Hz (Svart linje).
Ljudmätningar ska göras på avstånd = verkets totalhöjd. I detta fall ca 150 m.
Denna bild visar den missvisande tolkning som uppstår när man utgår från det logaritmiska decibelvärdet.
Den verkliga belastningen måste beskrivas med fysikaliska mått för kraft och energi per ytenhet.
Då framgår att all relevant energiutveckling, sker som kraftiga pulser under 3 Hz och som får medicinska
och patologiska effekter på hjärtsäck, lungor, hjärna och blodkärl.
6. Measurement procedure for wind turbine infrasound
Richard Carman. Conference Paper. Inter Noise August 2015.
Uppenbarligen är nivåerna på insidan väsentligt högre än de utanför.
Data indikera närvaron av infraljud från en vindkraftsanläggning
26 kilometer bort. Genom att göra mätningar inomhus och utomhus
är det möjligt att undersöka effekterna av infraljudöverföring till
byggnaden och byggnadens respons på infraljud.
Uppgifterna indikerar att det är möjligt för bostadshus att förstärka
vindkraftverkens infraljud; ett fenomen som också observerats av
Ambrose och Rand.
Detta är oroande för boende i det halländska kustområdet, som lever
inom 21-33 km från de planerade havsbaserade industriella anläggningarna. Högre och flera verk med högre effekt och längre
utbredning över vattenyta medför högre ljudnivåer än i studien.
Påverkan kan inte heller uteslutas från den danska massiva satsningen på 5.000 verk i Kattegatt och
Skagerack och de 100 verken vid Anholt, då Marcillo visat höga infraljudsnivåer över 90 km (punkt 1) från
en landbaserad anläggning (60 verk á 1,5 MW).
En förklaring kan vara att lågfrekvent ljud och infraenergivågor, kan tränga
ner i marken och omvandlas till markvibrationer. Det kan få extra effekt när
pulserande ljudvågor träffar lutande mark i kustområden, vilket är relevant
vid flera halländska bostadsområden efter kusten.
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Lågfrekvent ljud och infraljud förstärks inomhus, genom vibrationer i
byggkonstruktionen.

Dessa hot måste riskanalyseras innan det tas ödesdigra beslut som berör
hallandsregionens framtida livsmiljö och hälsotillstånd.
7. Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen – Infraschallmessungen an einem Windrad nördlich
von Hannover. Ceranna, Hartmann, Henger. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.
Der tyska forskarteamet undersökte redan 2004, effekterna från 7 mycket små verk á 0,2 MW.
Figur 3: Spektral representation av den inspelade ljudtrycksnivån
på ett avstånd av cirka 200 m från vindkraftverken under en
period av 30 minuter vid olika vindhastigheter på cirka 10, 5 och 3
m/s (blå, röd eller grön).
Studien visar en mycket kraftig höjning av ljudtrycket under 1 Hz
och 6 kraftiga pulserande ljudstötar upp till 8 Hz. Ännu högre
pulser uppstår när verken når maxeffekten vid 12 m/s.
Härefter vinklas vingarna för att bibehålla maximalt tillåten
rotationshastighet. Vid ca 20 m/sek avställs verken. De extrema
belastningarna under acceleration och retardation av vingarnas
rotation, medför kraftiga vibrationer, ger också samma kraftiga
utslag av infraljud. Moderna verk med effekter mot 7-20 MW i stora industriella anläggningar avger
naturligtvis ännu högre max-pulser.
Infraljud kan också alstras vid svagare vindar, när de möter höga strukturer (master, kraftledningar,
byggnader) och återförenas i turbulens bakom objektet. Detta gäller även för vindkraftverkens torn och
vingar.
9. Sammanhängande infraljudområden runt vindkraftverk har snabbt bildats i Finland 2016-2017
Mätningar som gjordes i Finland 2017, visar att infraljud från
vindkraftverk utbreder sig över 15–20 km, under nästan alla
förhållanden. Vissa väderförhållanden bidrar till ännu längre
utbredning av infraljud. Se punkt 1.
2017 var den genomsnittliga effekten i Finland 3,5 MW/verk.
Utbredningen av infraljud från vindkraftverk ökade snabbt under
2016-2017.
Pilotstudie om sjukdomssymptom som uppkommit efter att
uppförande av vindkraftsanläggningar, har genomförts av Finlands
förening för miljöhälsa (SYTe) under våren 2016. Resultaten
visade att uppkomna symtom och besvär inte avtog förrän vid 15–
20 km från vindkraftverken. Uppgifterna insamlades 0,5–1,5 år
efter uppförandet av vindkraftverk i Satakunta och norra
Österbotten i Finland våren 2016. Den installerade kapaciteten för
vindkraft var då nästan 1500 MW i Finland. Statlig studie har
senare sökt vederlägga dessa resultat.
Figur 1 beskriver utbredningen av infraljud från vindkraftverk, juli 2016 och figur 2 läget dec. 2017.
Stora områden mellan vindparker, som tidigare varit fria från infraljud, har på kort tid täckts av industriellt
infraljud.
Begreppet ”vindkraftsflyktingar” är etablerat för känsliga personer som har tvingats flytta från sina bostäder.
Sannolikt kommer etableringen av 1100 verk i Markbygden-området, endast 8 km utanför Piteå, att medföra
förhöjda nivåer på båda sidor om Kvarken.
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7. Propagation thresholds and measurement of infrasound to establish separation distances from wind
farm turbines to residences. Bob Thorne, Australia.
Andra förstärkande effekter och fallgropar finns vid redovisning av ljudenergiernas utbredning.
Bob Thorne har redovisat kraftigt höjda ljudnivåer om
8-13 dB när ljudvågor från två närliggande verk möts,
s.k. ”heigthened zones”. De uppstår i smala band om 510 m och blir extra störande då de orsakar plötsliga
förändringar när zonerna vandrar över landskapet.
Mätresultaten varierar radikalt om mätutrustningen bara
flyttas några meter.
Det väcker frågan om nuvarande beräkningmodeller o egenkontroller överhuvudtaget är relevanta då de inte
tar hänsyn till det mest väsentliga; intensitet och extema och plötsliga maxvärden.
Detta gäller i synnerhet för stora industriella anläggningar med många verk, där antalet “heigthed zones”
mångdubblas. Rent teoretiskt kan dessa zoner vara tredimensionella, som sfäriska bågar som kan sända
förstärkta pulser mot atmosfären och repelleras mot jordytan.
7. Forskning om atmosfäriska effekter på spridning av infra-energi.
https://www.nrl.navy.mil/ssd/branches/7630/infrasound-propagation
US Naval Research Laboratory, Space
Science Division leder ett stort projekt för
att öka förståelsen för lågfrekvent akustisk
utbredning i atmosfären.
Dels tidsmässigt från minuter till dagar och
dels distansrelaterad påverkan, regionalt
och över långväga avstånd.
Och för att söka förstå de akustiska
vågornas reflektion från atmosfären och
jonosfären.
Syftet är att samla alla tillgängliga
atmosfäriska data och detaljerade
tidsberoende mark-till-rymd händelser
(0 -180 km) för utveckling, detektering och beräkning av infraljudens utbredning.
Målet är också att validera teoretiska beräkningar för både geofysiska (jordbävningar, tsunami och
vulkanutbrott) och konstgjorda infraljudskällor (planerade och oavsiktliga).
Den vänstra översta bilden visar hur uppåtriktat infraljud når höga troposfäriska och termosfäriska skikt och
sedan repelleras mot marken över långa avstånd. De högra bilderna visar att stora mängder infraenergi finns
kvar i atmosfären och belastar stora områden i USA.
Amerikansk studie från mätstation i Korea visade att infraljud också repelleras från luftskikt på 2-8 km höjd
och kan återvända mot markytan 40 km från ljudkällan.
Detta är alarmerande signaler, med tanke på de desperata EU-planerna på 15-20.000 havsbaserade
vindkraftverk i Nordsjön, kanske 5000 verk runt Danmark och vid norska kusten. Sverige kan således få
stora gränsöverskridande effekter som måste utvärderas el ESBO-konventionen.
Denna fråga måste också överföras till EU:s nya ECCC-institution (European Climate Change Council) för
riskanalys av hälso- och klimateffekter.
Det gäller även pågående samråd om planerat vindkraftpark, Nordre Flint i Öresund mellan mellan
Köpenhamn och Malmö.
Drob et al, konstaterade redan 2003, att infraljud har potential för långdistansutbredning, hundratals till
tusentals kilometer. Andra delar av troposfären kan skapa akustiska vågleder, t.ex. jetströmmar vid 10–12
km. Inom 25–50 km från källan förväntas ljud med signifikant amplitud.
8. The Industrial Wind Turbine Seismic Source – (Industriella vindkraftsanläggningar som seismiska
källor). Michael West, P. Geofysiker, B.SC., GDM. Kanada. June 2019. Översättning;
Trots generellt positiva rykten som källor till ren, säker energi, har industriella vindkraftsanläggningar
(IVKP) sina kritiker. I flera år har invånare som bor i närheten av IVKP rapporterat en mängd fysiska
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åkommor som de tillskriver ljud och vibrationer som härrör från vindkraftverk (Kelley, redan 1985; CBC ca,
2011). Bullerregler, skyddsavstånd och andra föreskrifter som tillämpas på IVKP verkar vara baserade på
analysmetoder som används historiskt för industriella tillämpningar, där buller tenderar att vara konstant
eller halvkonstant och inom det hörbara intervallet. Bullret som genereras av IVKP är helt annorlunda –
pulserande ”peaks” och hög amplitud - som från en seismisk källpuls - och hittas främst i låga frekvenser
som inte kan upptäckas av mänsklig hörsel (dvs. infraljud eller "under hörselkurvan"). Den här artikeln
tittar på signalerna som genereras av IVKP ur en geofysikers synvinkel…

Pulsen rör sig nedför stödpelaren och genom markytan som visas, medan luftpulsen rör sig direkt genom
luften. Seismiska pulser och luftvågor sprider sig sfäriskt utåt i alla riktningar medan amplitudhöjden för
luftvågen kan vara högre i motvind. Flera ekon av pulsen anländer vid olika tidpunkter på olika vägar för att
skapa tidsserier (Not. Skalan till höger i bilden) på geofonmottagaren genom en summering.
Slutsatser
Analyser av operativa IVKP på marken och seismiska- och luftpulsinspelningar bekräftar att stora industriella vindkraftverk fungerar som seismiska källor som skapar lågfrekvenspulser ungefär en gång per
sekund (1 Hz). Den hörbara delen av luftpulsen låter som "whump", så enligt geofysisk industritradition bör
vi kalla IVKP för en "whumper"-seismisk källa (i motsats till en ”thumper” eller ”puffer” som kräver en
snabbare stigningstid på pulsen). Den mesta av pulsens amplitud finns vid frekvenser under det hörbara
intervallet, så en person som stannar vid vägkanten för att lyssna på en IVKP kanske inte hör något och
kommer troligtvis att tro att de inte alls avger något betydande "buller".
Två aspekter av IVKP-genererat buller verkar inte ha medtagits tillräckligt vid skapandet av regler för
IVKP-industrin:
 att bullret innehåller många höga amplitudspikar, och
 att de huvudsakligen finns i de låga, infrasoniska frekvenserna. En impulsiv ljudkälla, t.ex. en IVKP,
kräver amplitudmätningar under kort tidsfönster som 1 sekund och liten eller inga medelvärdesdata vid
analys. Långa analystidsfönster och medelvärdesamplitud över 1/3 oktavband är en akustisk industritestmetod som endast är lämplig för högfrekventa "roterande" maskiner som dieselgeneratorer eller
fräsmaskiner. Nuvarande myndighetsregler i Ontario inkluderar inte testfrekvenser lägre än 31,5 Hz.
Analysmetoder för "buller" för reglering av IVKP bör revideras så att de inkluderar alla låga
frekvenser som skapats av IVKP, eftersom lågfrekvenshändelserna innehåller mest effekt och högsta
amplituder.
Omvandling av icke-viktade topppulsamplituder från mikrofoninspelningen i figur 9, vid 550 meters avstånd
och vindhastigheten 5,6 m/s (20 kph=km/h) inklusive hela frekvensområdet till 1 Hz, avslöjade toppljudtrycksnivåer på 65 dB eller mer. Dessutom bör SPL-bullergränsvärden inte ökas med ökad vindhastighet
eftersom det inte är meningsfullt. Regeringar och myndigheter som har till uppgift att reglera IVKPinstallationer bör granska och se över sina beräkningsmodeller (Notering: Inklusive mätmodeller), så att
föreskrifter som på ett tillförlitligt sätt kan implementeras för att skydda hälsan hos människor och djur som
lever i närheten av IVKP.
Notering: Wests slutsatser talar för sig själv. Ytterligare en ärlig forskare som utgår från verkligheten, d.v.s.
människans hörselsystem och underkänner de teoretiska beräkningsmodeller som mörklägger de kraftiga
och pulserande pulserna i det ohälsosamma infraljudsområdet.
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Ohälsa och sjukdomar
Medicinska, patologiska och psykologiska effekter på människor.
Infraljud - Ohörbara pulserande energivågor
Alltfler oroande rapporter visar allvarliga samband med medicinska, patologiska och psykologiska effekter
på människor. De hörbara effekterna är kända och väl dokumenterade i WHO Guidelines for Environmental
Noise in Europe 2018.
• Cesary Kasprzak. Hjärnaktivitet och andningsfrekvens minskade redan efter 20 minuter, vid exponering
av vindkraftsljud som inspelats på 750 m (EEG-studier).
• Cristian-Friedrich Vahl, et al. Tysk kardiolog. Har visat försämrad hjärtmuskelkapacitet med 20 % vid
exponering av infraljud. Der Schall, den man nicht hört. Deutsches Ärzteblatt, Heft 6, Februari 2019. ”Ljudet
slår som en hammare på hjärtat”.
Slutsatser: Infraljud kan inducera direkta effekter på humant myokardium (hjärtsäck) i experimentell
laboratoriemiljö. Data indikerar att det finns direkta effekter på hjärtvävnad.
Forskarna visade att kraften i sammandragningen i hjärtmuskelpreparaten minskat med upp till 20 % beroende på frekvens och ljudtrycksamplitud. "Så våra experiment visar att infraljud har effekt på
hjärtvävnad. Det finns flera arbetshypoteser om hur infraljud påverkar muskelkraften.
Djurförsök visade att ljudsignalens vibrationer störde interaktion mellan två samverkande proteiner, aktin
och myosin. Men också på den mekaniskt känsliga kalcium-jonkanalen.
Andra arbetsgrupper kunde visa effekter av infraljud på hjärtmuskel från råtta. Tydligen är ökad infraljudexponering associerad med oxidativ stress. Djurförsök visar att infraljud ändrar kalciumströmmarna i
hjärtmuskeln, vilket kan bidra till utveckling av fibros”.
 Thomas Münzel et al. Environmental Noise and the Cardiovascular System. 2016.
Abstract. Buller har funnits ha samband med irritation, stress, sömnstörning och nedsatt kognitiv prestanda.
Epidemiologiska studier har funnit att miljöbuller är förknippat med en ökad förekomst av arteriell
hypertoni, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Studier indikerar att särskilt buller under natten ökar nivåerna
av stresshormoner och kärloxidativ stress, vilket kan leda till dysfunktion och arteriell hypertoni.
Experimentella studier visade att flygbuller är associerat med oxidativ stressinducerad skada i blodkärlen och
inflammatoriska celler.
Sammanfattning och slutsatser. ”De presenterade bevisen stärker konceptet att transportbuller i sig bidrar
till utvecklingen av kardiovaskulär risk för koronar artärsjukdom, arteriell hypertoni, stroke och hjärtsvikt.
När det gäller att förstå den patofysiologiska mekanismen, finns en växande mängd bevis för att buller är
förknippat med oxidativ stress, vaskulär dysfunktion, autonom obalans och metabolismavvikelser, vilket
förstärker inte bara den negativa påverkan av kardio-vaskulära riskfaktorer, såsom artär hypertoni och
diabetes, men också bidrar till utvecklingen av åderförkalkning och ökad känslighet till kardiovaskulära
händelser. Det finns alltså ökande skäl att studera samspelet mellan denna nya riskfaktor och dess kollektiva
inverkan på kardiometabola sjukdomar”.
• Mariana Alves-Pereira, et al. Portugisiska forskare, har under lång tid studerat infraljud och konstaterat
att personer som exponerats för infraljud från olika tekniska bullerkällor får förtjockningar i hjärtsäck, lungvävnad och blodkärl , men också förändringar i hjärnan som normalt uppstår hos äldre.
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf
Bilder till vänster:
Normal resp. förtjockad pericarda
(hjärtsäck) till höger.

Bilder till vänster: Normal
lungvävnad (alveol) på vänstra bilden
resp. förtjockad lungvävnad till höger.
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Därtill rapporteras en rad negativa hälsoeffekter av infraljud bl.a. flera väldokumenterade portugisiska
långtidsstudier som tyder på degenererande effekter på hjärnan (Vibroacoustic decease) och pannlobsförändringar, som liknar dem hos äldre och hos patienter med missbildningar i luftstrupe och bronker,
onormala hemostas och koaguleringsparametrar, immunologiska parametrar mm.
Clinical Protocol for Evaluating Pathology Induced by Low Frequency Noise Exposure (Branco
et al, Euronoise 2015), http://docs.wind-watch.org/Euronoise2015-000601.pdf
Forskarna konstaterar en gradvis ökning av sjukdomssymptom vid långtidsexponering och anger följande
kliniska stadier av vibroakustisk sjukdom för yrkesmässiga exponeringar (1999):
 1-4 års ILFN-exponering. Svaga humörsvängningar, matsmältningsbesvär och halsbränna,
upprepade mun och halsinfektioner, bronkit.
 4-10 års ILFN-exponering. Bröstsmärtor, trötthet, svamp- och virusinfektioner, allergier, blod i urin,
inflammation i magsäcken.
 Allvarliga > 10 års ILFN-exponering. Psykiatriska störningar, huvudvärk, blödningar i näsan och
matsmältningsslemhinnan, spastisk kolit, åderbråck i vener och hemorrojder, nedsatt syn, svår ledvärk,
svår muskelsmärta, neurologiska störningar.
• Eric Zou (USA, 2017). Samkörning av tre offentliga databaser under ett tiotal år, avseende vindkraftsutbyggnad, dödsorsaker och vindriktning inom 820 counties. Resultaten visade signifikanta samband mellan
vindkraftsutbyggnad och självmordsstatistik. Signifikansen ökade för äldre män och de som bodde i den
förhärskande vindriktningen. Upp till 25 km.
• Ärzte für Immissionsschutz. Tysk specialistläkargrupp, som kräver ofiltrerade mätvärden och anger
gränsvärdet för hälsa till 60 dBZ, eller ca 10 km säkerhetsavstånd för ett enda verk.
Organisationen har i ett Öppet Brev varnat den tyska regeringen för riskerna.
• Stephan Kaula. Tysk forskare, som har gjort uppföljande studier av hälsostatusen på människor som bor
intill vindkraftverk och konstaterat att utvecklingen måste brytas för att landet inte ska bebos av en ”trött,
irriterad och sjuk befolkning”.
• Arbetsmiljö. Två kända studier (Japan och Iran) visar att underhållspersonal vid vindkraftsparker har
sämre hälsostatus än annan personal.
• Thomas Lindblad (201717) berättar om infraljud - på gott och ont.
https://www.youtube.com/watch?v=wl45IJ4h-y8. Gå in vid 25.00 min.
Thomas Lindblad är Professor Emeritus, KTH. Experimentalfysiker och kärnfysiker.
• Infrasound induces coronary perivascular fibrosis in rats.
Portugisiska forskare har nyligen konstaterat att; Infraljudsexponering inducerar koronar perivaskulär
fibros, vilket ökar risken för en underliggande inflammatorisk mekanism. Betydelsen av buller vid störning
av inflammatoriska faktorer måste undersökas ytterligare.
• Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing
threshold ± Evidence from fMRI. Weichenberger, et al. 2017.
Studien redovisar förändringar av hjärnaktivitet med hjälp av fMRI, som reaktion på långvarig exponering av
infraljud något under och något över hörtröskeln. FMRI är förkortning av Funktionell magnetresonanstomografi, som är en radiologisk metod för mätning av blodkoncentrationen vid en hjärnaktivitet. Ökad
hjärnaktivitet i ett visst område kräver mer syre som överförs av blodkroppar som kan mätas med magnetisk
radiologi.
Rapporten bör givetvis analyseras av medicinsk expertis.
Sammanfattningen visade att centrala hjärnfunktioner som
hjärnbarken (cortex), tinningsloben och amygdala påverkades av infraljud. Resultaten verkar stödja hypotesen att
ohörbart infraljud kan utöva inflytande på organismen via en
undermedveten bearbetningsväg. Eftersom hjärnans reaktion
på långvarig infraljudpåverkan innebär aktivering av hjärnområden, som är kända att spela en avgörande roll i
emotionell och autonom kontroll, kan det fastställas en
potentiell koppling mellan infraljudinducerade förändringar
av hjärnaktivitet och uppkomsten av olika fysiologiska och
psykologiska hälsoeffekter. Kortvarig uppkoppling av dessa
hjärnområden vid reaktion på infraljud under eller nära
tröskeln kan återspegla en initial stressrespons i kroppen som
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eventuellt så småningom främjar symptombildning, eftersom stimulering uppstår upprepade gånger och
ytterligare riskfaktorer tillkommer. Ytterligare forskning behövs.
• Hearing beyond the limit: Measurement, perception and impact of infrasound and ultrasonic noise.
Christian Koch. EU-stödd utredning.
Sexton testpersoner lyssnade på rena toner med frekvenser
mellan 8 och 250 Hz under 200 sekunder. Hjärnaktivitet
hittades ner till 8 Hz, exklusivt i hjärnbarken. Som väntat
minskade hjärnans betasignaler mot minimal aktivitet
vid cirka 20 Hz, varefter signalen ökade igen vid ännu lägre
frekvenser.
Dessa data och ytterligare mätningar antyder att uppfattningsmekanismerna kan förändras vid cirka 20 Hz. Dessutom
visades tydligt att infraljud inducerar en hörselprocess.
Ytterligare mätningar med magnetoencefalografiteknik
(MEG) utfördes ner till 12 Hz. Magnetfältstrukturerna
förändrades signifikant med minskande frekvenser och var starkt individuella, vilket kan vara ett tecken på
stora individuella skillnader i upplevelsen av infraljud. Detta stärker rapporterna om en specifik upplevelse/
/känseltröskel som rapporterats av forskarna Kelley, Salt-Hullar, Cooper, Thorne och Persinger, och som kan
upplevas ca 30 dB under hörseltröskeln.
En annan slutsats är att de infraljudinducerade förändringarna av hjärnaktiviteterna endast berörde tre delar
av hjärnan som är involverade i känslomässig, autonom kontroll och respons; högra hjärnbarken (rSTG),
främre cingulate cortex (ACC) och höger amygdala (rAmyg). Detta kan stärka hypoteser om depessiva
effekter. Som även observerats vid långtidsbelastning av naturliga infraljudkällor som Fön-vindar i Alperna,
Mistral-vindar i Frankrike och Scirocco-vinden i Nordafrika.
Faktaabstinens
Myndigheter och domstolar ända upp till Högsta Domstolen tar inte ansvar.
Vetenskapliga fakta har under de senaste fem åren presenterats för myndigheter och domstolar i miljöprövningsprocesserna. Handläggning och analys har konsekvent negligerat dessa fakta utan analyser.
Ofta utan att de ens omnämnas eller med kort kommentar att ”något nytt ej framkommit”.
Inte ens Högsta Domstolen har levt upp till lagstiftarnas krav att engagera vetenskaplig expertis.
 Danielsson – Landström visade redan 1985, att akut infraljudsstimulation inducerar sammandragning av
blodkärl med förhöjt blodtryck, som huvudsakligen uppstår i samband med industriellt buller.
 infraljudpåverkan har specifik WHO-sjukdomsdiagnos ICD-10-CM T75.23XD. T75.23R42
Yrsel på grund av infraljud är en specifik ICD-10-CM diagnos för Yrsel och svimning.
 Alun Evans, Glasgow University. Retired professor. Vuxna har olika grad av fördröjd påverkan genom
biologisk och genetisk predisponering och känslighet. Omkring 10 – 30 % av den exponerade befolkningen
kan vara predisponerade. Mörkertalet är stort. Evans framlade också teorier om att konstaterade biomarkörer
för allvarliga sjukdomar skulle kunna relateras till bullerelaterad stress.
 barn- och ungdom har lägre hörselkurvor och påverkas därmed mer, vilket försämrar utvecklingen av
hörseln, kognitiv förmåga, studieresultat och hälsa. Hörsel och kroppsorgan är inte fullt utvecklade förrän vid
12-års ålder. Bullexponering hos äldre barn leder till inlärnings- och koncentrationssvårigheter, insulinresistens, högt blodtryck, stress och hjärt/kärl-sjukdomar.
 Ny ”upplevelse- och känseltröskel” vid 50-60 dBZ. Ljud och ohörbara pulserande infraenergipulser
registreras via andra kroppsorgan, 30-40 dB under hörtröskeln i det lågfrekventa ljudområdet vid högre
vindhastigheter.
➢ Salt-Hullar. Etablerade öronspecialister. Har visat att människan kan känna infraljud på andra sätt än
via ljudet (2014). T.ex. uppfattar de yttre hårcellerna i innerörat pulserande infratoner, som förmedlas
av specifika nervfibrer av typ II till cellerna i hjärnan. Nervfibrerna överför frekvensmodulerade
signaler, så att tryckvågens faser överförs till fallande eller stigande nervimpulsfrekvenser. Hjärnan
kan således ta emot infravågor, amplitud-modulerade 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.
➢ Kelley. NASA. Definierade de första lägre tröskelvärdena för vindkraftsalstrat infraljud vid
experimentell forskning redan 1987. Kroppen upplever de ohörbara luftstötarna ca 30 dB under
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hörtröskeln vid 8 m/s. 10 % av befolkningen är extremt känsliga. 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).
➢ Cooper. Har i studie av en vindkraftsanläggning i Cape Bridge Australien (2014) utvecklat en metod
for att bestämma preliminära gränsvärden för infraljudinducerade hälsoskador. Oacceptabel uppmätt
infraljudnivå på 51 dB (Wind Turbine Signal) erhölls vid 25 Hz.
➢ Persinger. Sammanställde forskningen 2013 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."
Flera rapporter visar att myndigheternas påstående saknar vetenskaplig grund, då normala mätmetoder inte
kan registrera infraljud. MacArthur Huson konstaterade 2015, att ”dBG signalfilter knappt kunde skilja på
om verken var på eller av. I stället kunde skillnaderna ses mycket tydligt vid en smalbandig analys. Det
innebär att kraftiga infraljudsignaler från vindkraftverk förloras om infraljudet analyseras med olämpliga
metoder, varpå det dras slutsatsen att infraljudet antingen inte förekommer eller är mycket svagt jämfört
med det verkliga ljudet. 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).
Folkhälsomyndigheten har dels informerats om vindkraftverkens kraftiga emissioner av infraljud och
markvibrationer och har dels egen skyldighet att följa forskningen på detta område.
 Michael Persinger (USA) visar att hjärnvågor med frekvenser mellan 1 och 4 Hz, (EEGmätning),
är involverade vid djup sömn. Avbrott i denna sömn stör frisättningen av hormoner och proteiner som ska
underlätta reparationen av vävnader och viktiga jämviktsmekanismer.
 en japansk studie drog slutsatsen att individen inte kan slappna av bekvämt när de utsätts för infraljud och
detaljer i hjärnröntgenproven vid 20 Hz ledde till tanken att vi uppfattar infraljud direkt genom kroppsytan.
 iransk studie visar att underhållsarbetare upplever mer sömnstörningar som orsakar mer lidande.
Slutsats; Vindkraftsbuller kan direkt påverka irritation, sömn och hälsa. Resultaten visade en
betydande positiv korrelation mellan bullerstörning och ålder. Ju högre ålder, desto högre bullerstörning.
 Thomas Münzel et al. (2014) konstaterar att nattlig bullerexponering kan vara mer relevant för kardiovaskulär ohälsa än bullerexponering under dagtid.
 ljudnivå och exponeringstid (dosrat-nivå) avgör när de vibroakustiska effekterna och negativa hälsoeffekterna uppstår. Bullerregelverket beaktar inte att den tillåtna exponeringstiden (dos-rat) snabbt reduceras,
vilket ger allvarliga långtidseffekter.
Arbetsmiljölagstiftningens begrepp halveringsnivå, för bedömning av tillåten dos-nivå vid långvarig
exponering, anges ligga mellan 3 dBA (Sverige) och 5 dBA (USA).
En utgångspunkt är Arbetsmiljölagstiftningens villkor om högst 8 timmar vid 85 dBA. Vid omvänd extrapolering kan de ohälsosamma nivåerna av lågfrekvent ljud
och infraenergipulser uppnås inom några månader till ett år.
Indisk studie anger gränsvärdet vid graviditet till 80 dBA
under högst 4 timmar.
Bild vänster: Fransk konferens;
ACTES DU COLLOQUE DU 16 NOVEMBRE 2018.

Dessa dosnivå-effekter har inte värderats i miljöprövningsprocessen. Det kräver medicinsk kompetens och
bör snarast utvärderas av Folkhälsomyndigheten, som har i uppdrag att följa forskningen på detta område.
Myndigheten bör vara väl medveten om de vetenskapliga rapporter som presenterats sedan 2014, som visar
allvarliga destruktiva effekter från vindkraftsemitterat infraljud och markvibrationer.
Myndighetens rekommendationer slutar vid 31,5 Hz, medan de flesta andra länder går ner till 8 Hz.
 Samstämmig forskning rapporterar stora individuella skillnader och ökad känslighet vid 50 års-åldern.
Hörselkurvan är gränsen för ljuduppfattning, satt som ett medelvärde för unga friska individer.
Avvikelser +/- 6 dBA. 2 % av befolkningen har en hörselkurva som är 12 dBA lägre än ”normalkurvan”.
 Risker under graviditeten har diskuterats. Buller under graviditeten anges leda till hörselnedsättning hos
nyfödda, tillväxtfördröjning m.m.

19

 Nyfödda som utsatts för ljud över 45 decibel kan uppleva ökat blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens,
minskad syremättnad och ökad kaloriförbrukning.
 Flera forskare menar att infraljud ska jämföras med annan hälsofarlig påverkan, som inte kan upplevas
med mänskliga sinnen, t.ex. kolmonoxid, ultraviolett ljus, radioaktiv strålning eller elektromagnetisk
påverkan.
Idag finns massiv information i det globala forskningsunderlaget. Oroande resultat från kinesisk forskning
anger risker för förhöjd Ca2+ i hippocampus som kan leda till apostos (nedbrytning) eller ändringar i
immun- och hormonsystemen. Andra rapporter ser samband med diabetes och cancerformer. De tyska och
portugisiska rapporterna om infraljudeffekter är mycket tydliga. Likaså Salt, Kelley, Cooper och Thorne samt
de experter som inkallades till den australiska appelationsdomstolen och som ledde till att domstolen
konstaterande samband med sjukdom och olämpligheten att tillämpa dBA-värden.
Detta måste nå fram till det politiska systemet för beslut om miljöbedömning och sammanställning och
analys av vetenskapliga fakta i enlighet med 6 kap. Miljöbalken och 2§ Klimatlagen.
Även djuren påverkas.
 Polska studier visar negativ viktökning för svin (10 kg) och gäss intill vindkraftverk.
 Vilda djur (grävlingar) som levde 1 km från vindkraftverk hade 2,6 ggr högre kortisolvärde än de
som levde 10 km från verken.
Det halländska kustområdet är ett mycket viktigt reproduktionsområde för tumlare.
Fyra Natura 2000-områden; Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank
EU-kommissionen har krävt redovisning.
Hur kommer man hitta ursäkter för att komma åt detta område?
Ljud utbreds 7 ggr längre i vatten än i luft.
Effects of Offshore Wind Farm Noise on Marine Mammals and Fish. Thomsen 2004.
Högsta ljudtrycksnivå under påldrivning var 189 dB på 400 m
avstånd, vilket resulterar i en toppnivå för bredbandskällan på
228 dB0-pµPa2.re 1 µPa vid 1 m (SEL = 206 dB re 1s vid 1 m).
Ljudtrycksnivån på 1/3 oktav var högst vid 315 Hz, topp = 218dB
Större turbiner är bullrigare vilket resulterar i mycket större zoner
med bullerpåverkan.
Torsk och sill kommer att kunna uppleva högljud på stora
avstånd, kanske upp till 80 km från ljudkällan. Plattfisk och lax
kan också upptäcka pulser på betydande avstånd från källan.
Fysiska effekter, interna eller externa skador eller dövhet (TTS /
PTS) upp till dödsfall, är möjliga i närheten av påldrivning. Dessa
dämpas nu med ridåer av luftbubblor. Driftstörningar från vindkraftverk kan detekteras upp till ett avstånd av
ca 4 km för torsk och sill, och troligen upp till 1 km för plattfisk och lax. Ger verkens vibrationer effekter på
bottensedimenten? Hur påverkas fiskar och djur av elkablarna?
I irländska sjön minskade antalet sjöfågel med 50 %, 2 år efter att 2 störande kraftanläggningar uppförts.

Torka
Begreppet förnyelsebar är ingen garanti för hållbar eller klimatvänlig energi.
Vindkraftens globala och lokala klimateffekter är underskattade.
Starka vetenskapliga fakta talar för att havsbaserad vindkraften orsakar klimat- och miljöförändringar som
kan få ödesdiger effekt på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet och skogsnäringen i Sverige och hela
den Europeiska Unionen.
1. Direkt klimatpåverkan. Enligt grundforskning av Keith – Miller pressar havsbaserade vindkraftverk den
fuktiga havsluften mot högre kallare luftlager, så att den kondenseras och faller som regn i havet. Luften är
då torr när den når land.
Horns Rev Danmark (Vattenfall 60 %). Navhöjd 70 m, vingar 40 m.
Total höjd 110 m. Havsbaserade verk når nu 300 m och möter ännu kallare
luftlager.
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Stora landbaserade vindkraftsparker kan höja medeltemperaturen med 0,27 0C.
Forskare i USA och Kina har fastställt att de stora vindkraftverken delvis är ansvariga för torka och global
uppvärmning. Men politiker, myndigheter och domstolar ignorerar den vetenskapliga kunskapen då det
motsäger och hindrar gällande energipolitik.
Effekterna av de industriella vindkraftsanläggningarna som planeras utanför den halländska kusten och EU:s
förslag om fem-faldig utbyggnad av vindkraft, kan då få fatala följder för framtida generationer i länet.
Planerna på 15-20.000 havsbaserade verk i Nordsjön, 5.000 verk runt de danska kusterna och den svenska
exploateringen av hallandskusten kan i ett värsta scenario få självutplånande effekt på basen för kommande
generationers existens. De nationella färdplanerna för ett fossilfritt Sverige och minskade utsläpp av
klimatgaser (CO2, metan, NO2) blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast år 2045 uppnå
nettoutsläpp av växthusgaser blir orealistiskt.
Dagmar Jestrzemski har följt upp denna forskning ur tyskt perspektiv, i en relevant artikel: Windkraft: Wenn
”Klimaschutz“ zum Klimakiller wird. 2020-01-27.
Den tyska investerarportalen “goldseiten.de” informerade investerare om vindkraftens bevisade uttorkningseffekt, genom att sprida en artikel från "Confidential News for Politics and the Economy".
För vetenskapsportalen "scinexx.de" hade tyska forskare beräknat att de 1.300 havsbaserade vindkraftverken
och 29.200 landbaserade verken i Tyskland (2018), redan hade orsakat en ytterligare temperaturökning på
0,27 0C, under de senaste fem åren. Beräkningarna är baserade på den kanadensiske forskaren David W.
Keiths nya studie. Därmed riktades blickarna mot vindkraftverken, som en av orsakerna till den långa torkan
2018/19. Tyskland upplever nu tredje torråret i rad med vattenransonering och låga grundvattennivåer.
30 % av skogarna är döda.
Googlar man på ”Tyskland skog” nås man av följande rubriker;
Tyskland dras med svår torka – på väg mot en tredje mycket … 2020-04.27.
Värmen och torkan skadar skog i Tyskland – P1-morgon. 2019-08-22.
Tysk torka förstörde fjärdedel av höstveteskörden. Land. 2019-05-15.
Extrem torka har slagit ut över 1000 kvadratkilometer. 2019-08-17.
Kris för tyska skogar: ”gult kort till mänskligheten”. Natursidan.se.
Geoingenjören och Harvard-professorn Keith har under 15 år forskat på aspekter av vindkraftens
konsekvenser för klimatet och miljön. I december 2018 skrev han tillsammans med kollegan Miller i
tidskriften "Joule" att vindenergins klimateffekter per producerad energienhet är tio gånger högre än för
solceller.
Detta är en oväntat stor skillnad. För första gången kunde de två forskarna visa att vindkraftverk förändrar
atmosfäriska strömmar även på stora höjder. Följaktligen kommer klimateffekterna att öka ju fler
vindkraftverk som installeras, enligt prognoserna.
Forskarna tar också upp tidsfaktorns betydelse. Temperaturökningen från vindenergin inträffar omedelbart
medan fördelarna med minskade klimatutsläpp endast ökar långsamt:
"Om perspektivet är de kommande tio åren, kommer vindkraftens klimatpåverkan i många
avseenden vara större än konsumtionen av kol eller gas", enligt Keith.
Det motsatta är bara sant på lång sikt.
Om energiproduktionen ska dekarboniseras, måste miljöpåverkan från förnybar energi beaktas.
I intervjun bad Keith ledare runt om i världen att informera sina länders medborgare om detta.
I detta land /Tyskland/ kan det emellertid inte ifrågasättas.
Den amerikanska geoingenjören och professorn Cristina L. Archer har simulerat och undersökt wakeeffekten vid vindkraftverk till havs med datorsimuleringar (2018). Även om markförhållandena för
landbaserade vindkraftsanläggningar är annorlunda och mycket varierande, har landbaserade vindkraftverk i
princip samma meteorologiska effekter. Fukt extraheras ständigt från atmosfären i alla vindfält, starkare på
sommaren än på vintern. Dessutom sker det en betydande uppvärmning av marken och atmosfären. Detta
bekräftades senast av en utredning som publicerades i april 2019 vid Dutch University of Wageningen,
baserat på väderförhållandena i Nederländerna. Kanske oroas man nu i hemlighet för betydande klimatpåverkan på grund av planerna på enorma havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön.
I årtionden har vindkraftsparker misstänkts ha störande inflytande på vädret. Archers banbrytande
arbete inom det komplicerade forskningsområdet turbulensforskning, har nyligen bevisat detta.
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Den förklarar wake-effekten som uppstår när luftströmmarna framför vindturbinerna bromsas ner och
skapar långa wakevirvlar bakom dem. Dessa turbulenta wakes sträcker sig ibland över 50 kilometer till havs
och minskar prestandan kraftigt hos vindkraftsparker som ligger bakom andra parker. Bolagens uppgifter om
effekt och energiproduktion bör granskas.
Ju högre torn och ju större rotordiameter, desto större nederbördsminskande effekt citeras ur Archers onlineartikel från "Renewable Energy Magazine" från mars 2019. Hon förklarar tydligt hur vindindustrianläggningarna "pressar" ut regnet ur lågtrycksområdena. Konvergens genom bromsning uppstår framför
vindkraftverken, så att den inkommande vinden måste vika uppåt, viket leder till ökad nederbörd på plats.
Den vertikala rörelsen frigör fukt i atmosfären.
Divergens är motsatt effekt. Det orsakar en rörelse nedåt genom att dra ner torrare luft och därmed dämpa
nederbörden. När luften når fastlandet har en stor del av fukten pressats ut.
Archer: ”Vi har uppnått en 30-procentig minskning av nederbörden vid Harvey-simuleringarna”.
Men vad kan hända om allmänheten blir medveten om vindkraftsparkernas bevisade klimatpåverkan?
Först och främst kommer det lokala motståndet mot byggandet av nya vindkraftverk sannolikt att öka
avsevärt – ett mardrömsscenario för regeringar i Tyskland och många andra länder.
Kina har den största installerade vindkraftkapaciteten i världen (211 GW, 2018). Följt av USA (97 GW) och
Tyskland. Kinesiska fysiker och meteorologer anmälde forskningsbehov för vindenergi för tio år sedan.
2010 publicerade South China Morning Post (Hong Kong) en artikel. ”12 kilometer norr om Huitengliang
vindpark i Xilinhot, Inre Mongoliet, observerade herden Siqinbateer ett konstigt fenomen på sin betesmark,
som förvirrar även meteorologer; "Marken värms snabbt upp som en ugn och ingen droppe regn faller under
regnperioden". Hans påstående sammanfaller med regeringens statistik.
Li Qinghai, ingenjör vid Xilingol League Water Statistics Bureau, sa att myndighetens regnuppgifter
har visat en betydande minskning av den årliga nederbörden nära stora vindkraftsparker sedan 2005, upp till
80 procent i vissa områden. Han skulle därför vilja undersöka detta problem mer detaljerat, men han fann
inget stöd för projektet. ”Forskare som var engagerade i forskning om ämnet hade kommit till slutsatsen att
vindkraft kan påverka det lokala och globala klimatet, sägs det. "Vi vill inte ha hinder".
Forskarna har uppmanat regeringar över hela världen att ta denna fråga på allvar. Innan vindkraften
utvidgas ytterligare måste vindkraftverkens klimateffekt på regionala och globala klimatsystem
förstås exakt: "Annars kan denna utveckling leda till en oväntad katastrof”.
Den kinesiska regeringen avvisade dock beslutet. De har aldrig hört talas om detta ämne och skulle inte
finansiera forskning. "Alla vill ha en snabb utveckling av vindkraft”, sade en högre tjänsteman, "vi vill inte
ha några hinder på denna väg". Helkorkat och cyniskt. Faktaabstinens. Politiskt korrekt myndighetsutövning. Olagligt? Agenda2030-fientligt. Desperat. Ohållbart och klimatovänligt.
2. Lokal temperaturhöjning. Landbaserade vindkraftverk orsakar också lokalt negativa klimateffekter
genom turbulensen bakom verken. Vingarna pressar varmare luft mot marken under sommarnätter, vilket
höjer marktemperaturen (0,5-3,5 0C) och leder till minskad daggbildning och uttorkning. Kinesisk
satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Kinesisk statistik rapporterar 80 % mindre
regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar.
3. Indirekta klimateffekter. De allt högre verken genererar kraftiga egensvängningar, som omvandlas till
horisontella markvibrationer och är mätbara över 20 km. (Rymdobservatoriet i Skottland kräver säkerhetsavstånd på 80 km. Vibrationerna kan också reflekteras mot berggrund och underliggande geologiska skikt
(lerlager) för att nå markytan långt bort.
De kraftiga infraljuden från höga ljudkällor (energipulser) penetrerar marken i lutande plan och ombildas till
markvibrationer. Infraljud reflekteras också från atmosfäriska lager och når marken längre bort från
ljudkällan. (Koreansk studie). Vibrationerna och infraljud orsakar egensvängningar i byggnadskonstruktioner
som kan höja den invändiga ljudnivån med 2 dBA. (Tysk-grekisk studie). Redovisas ej i MKB.
3.1. Ökade utsläpp av markbundet kol. Myrmarkerna innehåller 20 % av det globalt lagrade biologiska
kolet. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut surt lakvatten, varvid torven
syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2. (Skottska rapporter).
Markvibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet, syre och kolbalans.
Detta stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rötter, som svarar för utbyte av kol mot
näringsämnen och vatten. Rapport från SLU visar att framtida klimateffekter på organismernas mykorrhizasystem kan hämma skogstillväxten i kalla klimat. Ett scenario visade en tioprocentig minskning av
biomassan. Forskarna varnade för att en sådan tillväxtförlust kan öka mängden kol i atmosfären.
http://joannenova.com.au/2018/10/warning-wind-power-warms-local-climate-for-nexthundredyears-needs-520-times-as-much-land/
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Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer börjat släppa ut
lika mycket CO2 som de tidigare absorberat – 3-4 ton CO2/hektar och år. Svampar kan ligga bakom de
ökade utsläppen.
3.2. Minskad återföring av CO2 från atmosfären. Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker
växternas rotsystem på bekostnad av tillväxt i stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder
till försämrad fotosyntes, minskad kolupptagning och tillväxt.
Ökade insektsskador genom invasiva arter, dubbla svärmningar och utslagning av insektsätande fåglar och
fladdermös, triggar den skadliga ozolytprocessen. Barrträd avger mer terpentiner, som ombildas till skadligt
ozon som har en frätande effekt när den tränger in i barrens och bladens öppningar.
Vindkraftens indirekta klimateffekter kan vara trefaldigt högre än officiella siffror eller ca 45 g CO2/kWh.
I så fall 10 gånger mer än kärnkraft och 4 gånger mer än vattenkraft. Begreppet ”förnyelsebar energi”
förlorar därmed trovärdighet vid en samlad bedömning av effekterna på klimat och övriga livsvillkor.
Beträffande insektsskador har den tyske forskaren Christian Voigt sedan 2014 varnat för en ekologisk
katastrof, då han konstaterade att de tyska vindkraftverken dödade ca 300.000 fladdermöss per år. Varav flera
migrerande arter som vistas i Sverige. Det totala europeiska dödstalet är givetvis ännu högre. I Sverige dödas
ca 7 fladdermöss per år och vindkraftverk under kritisk födosökstid och vandringar till och från Europa
under höst och vår. Skyddsåtgärderna är cyniskt undermåliga och förlänger lidandet och utslagningen av
arter och ekosystem.
Även tornseglare, svalor etc. har decimerats kraftigt. Liksom många rovfågelarter. Vetenskapsmännen anser
att vindkraftverk är nya toppredatorer ovan på de naturliga ekosystemen.
Vindkraftens direkta och indirekta klimateffekter påverkar således de globala och lokala klimatförändringarna och är en del av de globala riskerna för att inte klara klimat- och Agenda 2030-målen.
Ju större uppvärmning, desto mer ökar riskerna för att svårförutsägbara trösklar passeras, där abrupta och
potentiellt irreversibla förändringar uppstår. Det är då nödvändigt med radikala utsläppsminskningar i närtid.
Den havsbaserade vindkraftens direkta höjning av medeltemperaturen och uttorkningen av luften är ett
allvarligt hot Europas framtid och måste omgående lyftas till EU-nivå. De indirekta effekterna genom ökade
utsläpp och minskad kolinlagring i de areala näringarna är underskattade och måste också klarläggas.
Kraven på hydrologiska utredningar efterlevs inte och aggressiv placering av vindkraftverk sker i
tillrinningsområden för vattenverk eller i direkt anslutning till riksintressen för naturskyddsområden,
högmossar, natur- och biotopskyddsområden samt reproduktionsvatten för lax. En paradoxal effekt gentemot
regeringens akuta beslut att efter torråret 2018 anslå 200 Mkr/år för att skydda våtmarker och grundvattensystem. Klimatfrågan måste också lyftas in i granskningen, liksom implementeringen av Vattendirektivet och de statliga bolagens och myndigheternas etiska agerande.
Passivitet gäller också framställningar om kompensatoriska åtgärder, samt föreslagen vindkraftsfri zon inom
UNESCO-biosfärområde Voxnadalen, som referens och forskningsobjekt för utveckling av alternativa
skogsbruksmetoder. (Jfr de skyddade nationalälvarna).
Bristande efterlevnad av EUROBAT 2015 och EU:s tjäderdirektiv är andra exempel. Hanteringen av 4
kungsörnsrevir och ett berguvsrevir i Ängersjö, Härjedalen är skrämmande, då de har skydd av lagakraftvunnen dom och länsstyrelsens strategiska plan för vitala revir.
EU-kommissionen granskning av det svenska naturskyddet, är berättigad och borde utvidgas till fler
områden. Särkilt det specifika kravet på redovisning av skyddet av den hotade tumlar-populationen som har
sitt viktigaste reproduktions- och födosöksområde i det halländska projektområdet.
Klimatfrågan, implementeringen av Vattendirektivet måste också lyftas in i granskningen, liksom och de
statliga bolagens etiska agerande. Senaste exempel: Ripfjället Malung, där en vindkraftspark om ca 40 verk,
placeras endast 100 m och högt över ett 62 km2 stort naturskyddsområde i Värmland-Dalarna.
Reproduktionsområde för Klarälvslaxen.
Den massiva vindkraftsetableringen uppfyller inte kraven enligt 6 Kap Miljöbalken och 2§ Klimatlagen,
avseende miljöbedömning och vetenskapligt baserad riskanalys av vindkraftens effekter på folkhälsa, klimat,
ekosystem, artskydd och skogsnäringen. Likaså saknas analys av de ekonomiska konsekvenserna för
regeringens planer på 100 TWh vindkraft, avseende riskerna för energibrist vid toppbelastning och de
extrema kostnaderna för kraftöverföring, energilager och driftstörningar i industri- och samhällsfunktioner.
Statliga myndigheter, domstolar och anlitade advokatbyråer har konsekvent undvikit att utvärdera vetenskapliga fakta om verkens turbulenser och emission av infraljud och markvibrationer. Dessa kan orsaka
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oförutsedda direkta och indirekta klimateffekter, som får omedelbar temperaturhöjande effekt och inte ryms
inom den nu endast 7-åriga fristen som gäller för att nå det uppsatta 1,5 graders målet. Också relevant för
utsläpp av biobaserad CO2, som är en del i en mycket långsamt förnyelsebar process. Vetenskapliga fakta
tyder på ökad avgång av växthusgaser från våtmarker och skog, samt minskad tillväxt och kolupptagning,
orsakad av torka, insektsskador och dämpning av mikroorganismernas viktiga symbios. Vindkraftens bidrag
till växthuseffekten kan vara mångfaldigt högre än den officiellt angivna. Begreppet ”förnyelsebar energi”
förlorar därmed trovärdighet ur hållbarhetssynpunkt vid en samlad bedömning.
Regeringen förbereder dessutom extra investeringsgarantier för vindkraft och förbränning av biomassa, som
ytterligare kommer att bidra till ökande CO2-emission.
Frågan har också en geopolitisk dignitet om hur långt andra länder ska få idka landgrabbing i svenska
kulturbygder och de sista vildmarkerna. Kinas statliga kärnkraftsbolag China General Nuclear (CGN Europe
Energy) står för en femtedel av investeringarna i svensk vindkraft. Företaget är tung medlem i branschorganisationen Svensk Vindkraft, som agerar för att avskaffa den kommunala vetorätten. Detta hot stöds
också av ca 25 internationella bolag och fonder, markägarintressen (LRF, hushållnings-sällskap och
skogsbolag) och involverade advokatbyråer. Vi ser en rush på inkommande prospekt i Sverige, då Tyskland
och Europa är fullt utbyggt och medborgarna tröttnat på staternas agerande, medan naturen i Sverige är
gratis. EU-fonder tillhandahåller obegränsade och närmast kostnadsfria lån. Det svenska subventionssystemet är fördelaktigt.
Bolagen kan också inräkna investeringarna i det egna landets avstämning av kvot för förnybar energi. Nu
aktuella investeringar värderas till 80 miljarder, varav endast 3 miljarder är svenska projekt. Summeras de
destruktiva effekterna, föreligger en uppenbar risk för att vi lägger en mycket tung börda på framtida
generationer.
Centralmaktens förslag till vindkraftstrategi är en total kapitulation, med inbjudan till internationell
landgrabbing, som kommer att begränsa medborgarnas livsutrymme och göra landet till en råvarukoloni.
Hotet om torka och ohälsa är en överhängande ödesfråga för den halländska befolkningen.
Sveriges riksdagspartier har ett gemensamt ansvar för en hållbar och klimateffektiv framtid och måste därför
avbryta Naturvårdsverkets projekt för vindkraftsstrategi och revideringen av regelverket för vindkraftsbuller,
för omtag enligt gällande lagstiftning.
Uppdrag om en nationell strategi bör dessutom utfärdas på departementsnivå för att få en heltäckande
bedömning från alla samhällssektorer.
Samma myndighet kan inte ha ansvar för flera motstridiga intressen: Artskydd, miljöskydd, bullerregelverk
och energistrategi. I synnerhet bullerfrågan som i grunden är en medicinsk disciplin och som kan få
destruktiv påverkan på stora delar av befolkningen. Inte minst barn- och ungdom. Denna ”mission
impossible” har redan lett till passiv inställning till skydd av människor och natur med fokus på ”vägleda”
mot en maximal exploatering av det svenska landskapet, som också berör medborgarnas livsutrymme ända in
i sovrummen. Detta kan leda till en historisk felsatsning.
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