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Utmaningar 
 

• Naturvård förefaller väga tyngre än klimatmålen. 

• Missuppfattning om inverkan på fågelliv och djurliv. 

• Estetiska invändningar mot vindkraft. 

• Låg djupkunskap om FN:s globala mål (Agenda 2030) så att så angelägenheten av 
lösningar är för låg. 

• Komplex samverkan mellan många aktörer för att komma till skott. 

• MMD-MÖB- domskäl baserade på MB? Åsikter i stället för juridik? 

• Handböcker och anvisningar är inaktuella. Inaktuell kunskap och strategi återbrukas långt 
efter bäst-före-datum. 

• Negativ elprofil, risk i ökning över tid. 

• Tillstånd på riktigt bra vindlägen saknas speciellt i vår region. 

• Lönsamhet på projekt idag kontra alternativa investeringar. 

• Certifikatsystemet fullt. 

• Klimatet måste förstärkas. 

• Hur myndighetssamrådet ej fungerar. 

• Artskyddet – ej individskydd. 

• Försvarets stoppområde. 

• Klimathot och parisavtal. 

• Not in my backyard. 

• Politiska beslut. 

• Särintressen 

• Riksintressen 
 
Möjliga lösningar 
 

• Låg LCOE 

• Vind i havet: jämnare vind, högre vindstyrka, mindre variabilitet, blåser oftare, går att 
bygga större. 

• Sprid korrekt information om effekt på fågel- och djurliv. 

• Påverka synen på vindkraftverkens estetiska värde genom kampanjer. 

• Kräv att alla offentligt finansierade organisationer medverkar till ett sprida Agenda 2030. 

• Skapa (t. ex. SKL) verktygslåda för hur samverkan lämpligast kan organiseras. 

• Samsyn i domstolarna – kompetenshöjning. 

• Kartläggning av praxis. Slutsatser av driftsatta projekt. Uppdatering av handböckerna. 

• Lagring av produktionstoppar skapar jämnare prisbild. 

• Utökade kvotplikter elcertifikat.  

• Försvarets veto på östgötaslätten. 

• § 2 i Miljöbalken ändras så att klimatnyttan får viktig del  (förslag Luleå tekniska 
högskola). 

• Regeringen beslutar om försök med rundabordssamråd för berörda myndigheter. 

• Kunskap – utbildning. 

• Ökad medvetenhet hos beslutsfattare. 



• Prioriteringar i miljövänlig och klimatvänlig favör. 

• Ännu mer kunskap. 

• Få upp frågan på den politiska agendan. 

• Försök skapa en positiv bild av vindkraft. Lyft fram fördelar, lyft fram argument mot 
missuppfattningar. 

 
Diskussioner 
 
Det är svårt att hitta lönsamma projekt i Östergötland, vilket bland annat beror på 
elcertifikatpriser. Det är också svårt att hitta bra vindlägen då de bästa lägena tyvärr ligger inom 
Försvarets område. Om man kunde ta del av 25 % av lägena inom denna geografi så skulle det ge 
mycket vindkraft. 
 
Estetik ett problem och här måste vi se till att skapa en ny syn på vindkraften, så att när man ser 
ett vindkraftverk så ser man också att detta är något som genererar pengar, men också något som 
bidrar till en fossilfri ekonomi.  
 
Man bör bygga liknande plattformar för samverkan som man har gjort på Gotland. 
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