
Anteckningar från workshop – grupp 3 
 
Utmaningar:  
 

- Försvarsmakten blockerar 45 % av Sveriges yta 
- Försvarsmakten går först i kön 
- Prioriteringar av riksintressen – vindkraft prioriteras alltid sist i kön 
- Bekväma med det vi har som standard idag - känns inte akut med energiomställning 
- Klimatet tas inte på allvar 
- Flexibilitet i väder och vind – osäker energikälla i dagens system av energianvändning 
- Blåser det tillräckligt bra? 
- Kunskapsbrist om vindkraftens betydelse hos politiska beslutstagare 
- Kunskapsbrist om klimatmål, fakta och klimatplaner hos allmänheten 
- Politisk samsyn saknas 
- Samhällsnyttan av vindkraft bevakas inte 
- Nimby (not in my backyard) 
- Fossil energiproduktion är alldeles för billig i relation till klimatpåverkan 
- Försvaret måste bli tydligare med t.ex. var riksintressen för vindkraft kan tillgodoses 

där dessa konkurrerar med försvarets riksintressen 
- Lokalt motstånd 
- Okunskap och ’myter’ sprids bl.a. via föreningen svenskt landskapsskydd ’FSL’ 
- Artskyddsfrågan -utmaningen med osäkerhet/okunskap hos myndigheter 
 

Möjliga lösningar: 
 

- Det behövs förmånligare och tydligare regler på lokalt ägd vindkraft 
- Kommunerna kan ta en mer aktiv roll i att peka ut områden för vindkraft i FÖP/ÖP 
- Mer resurser till kommun och länsstyrelse i deras arbete på området 
- Mer möjligheter och information kring delägarskap 
- Prioritera riksintressen – bättre kunskap 
- Bygga på bättre ställen – längs motorväg och befintlig infrastruktur (och andra redan 

’förstörda’ områden) 
- Ha vindkraft som ny standard – unga är positiva – Varför upplevs det störande? 
- Öka förståelse att lokalproducerad el behövs  
- Kommunerna tar fram områden som är lämpliga för vindkraft i ÖP  
- Sprid fakta och utbilda  
- Bedömningar måste vara forsknings och evidensbaserade  
- Sammanfattade forskningsresultat till myndigheter så att beslut tas på konkreta och 

lika grunder 
- Förankra och bearbeta vindbruksplaner i kommunen som politiker och tjänstemän 

ställer sig bakom och känner sig trygga i, för att underlätta 16:4 beslutet 
- Öka folks medvetenhet om vindkraftens betydelse för vår energitillgång 
- Ta bort alla riksintressen och börja om från början 

 
 
 
 



 
Diskussion: 
 
Det bör inte vara så svårt att hitta ställen att bygga på! Bygg vid redan befintlig infrastruktur 
ex. längs med motorväg.  
Estetik – unga är för vindkraft – vad är det som är fult/oattraktivt? Behöver det vara så? Kan 
vi göra vindkraften till en ny standard?  

- Vindkraften behöver bli en ny standard om vi ska kunna nå klimat och energimål!  
 

Vi måste ändra samtalstonen – samarbeta med försvaret istället för att skylla på och vara 
arga mot dem.  
Det hade varit bra att kartlägga intressanta områden för vindkraft, och områden som har 
god potential kan då stå till förfogande för vindkraft. På så sätt underlättas arbetet och 
undviker långa prövningsperioder etc.  
 
 
 


