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Policy för lokalisering av vindkraftverk 
 
 
Bakgrund till motionen 
Vi är positiva till vindkraften, då vi ser den som en del av Sveriges framtida energiförsörjning, men det 
är viktigt, att landskapet inte onödigtvis tillåts domineras av vindkraftverk. Vi bör som kretsar, 
länsförbund och riksorganisation ha möjlighet att vara med och påverka placeringen av verken. 
 
Önskemål 
För att kunna sköta det lokala arbetet med lokalisering av vindkraften på ett bra sätt behöver vi till vår 
hjälp en av Naturskyddsföreningen på riksplanet utformad vindkraftspolicy. Policyn skall ta hänsyn till 
skilda förutsättningar för vindkraften i olika delar av landet. Policyn bör vara rådgivande. 
 
Innehåll 
Policyn skall inte vara densamma för hela landet utan skall ta regionala hänsyn. I expanderande 
tätortsregioner t.ex. Mälardalen, Västkusten och Skåne bör man beakta människors behov av 
rekreation och tysta miljöer och inse samhällsnyttan i en orörd natur. I mer glest befolkade trakter i 
Sverige kan avsides liggande områden med triviala naturvärden väljas, där det är nära till 
nätanslutning.  
 
Policyn bör enligt vår uppfattning innehålla ”stoppområden”, dit vindkraft inte skall lokaliseras, t.ex. 
nära förekomsten av stora rovfåglar (t.ex. havsörn), oexploaterade eller lågexploaterade områden 
längs de fyra stora insjöarna och längs kusterna. I stället bör man bygga vindkraftverk längs 
motorvägar, järnvägar, på större industritomter och vid kraftledningsgator. Mot bakgrund av den goda 
tillgången på sådana lämpliga områden i landet bör vindkraftsintresset ej tillåtas kollidera med andra 
riksintressen, vilket tyvärr visar sig vara fallet med vissa nu utpekade områden. Ej heller bör 
vindkraftsverk få uppföras på områden som klassificerats som skyddsvärda från natur- eller 
miljösynpunkt, men som anses ha lägre skyddsvärde än t.ex. nationalparker.  
 
En utbyggnad av vindkraft skall inte heller få resultera i krav på utbyggnad av vattenkraft som 
regulator, när det inte blåser. I stället bör annan kraftproduktion, t.ex. kraftvärme med industrins 
restprodukter som bas, byggas ut. Då skulle befintlig vattenkraft räcka även till att utjämna 
energiförsörjningen vid bortfall av vindkraft.  Energieffektivisering bör även av detta skäl främjas som 
en del i klimatarbetet. I policyn bör man också beakta, att nya vindkraftstekniker kan skapa nya 
förutsättningar för utbyggnad. Inte minst utvecklingen av t.ex. vertikala verk och vindtunnelverk 
förefaller synnerligen lovande som alternativ till dagens vingverk. Denna nya typ av vindkraftverk tar 
en mindre projicerad luftyta i anspråk och är därmed troligtvis skonsammare mot fåglar.  
 
Äskande 
Nedanstående föreningar anhåller, att Riksstämman uppdrar åt styrelsen att snarast arbeta fram en 
vindkraftpolicy, som tar hänsyn till landets skiftande förutsättningar. 
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