
Insändare: 
 
”Vindkraften byggs ut helt i onödan” 
 
 Över 150 000 svenskar hotas av förstörd livsmiljö och 
kulturlandskapet kommer att skadas för mycket lång tid framöver 
när Sverige nu ska storsatsa på en utbyggnad av vindkraften. Och 
det helt i onödan. Vi behöver inte vindkraften.  
Det menar Jonny Fagerström, Skövde – medlem i Föreningen 
Svenskt Landskapsskydd, som nu slår larm om 
vindkraftutbyggnadens konsekvenser.  
http://web.skaraborgsbygden.se/default.asp?contentID=326  
 
Enligt regeringen och Energimyndigheten ska vindkraften byggas ut till 30 
terawattimmar, twh, till år 2020. Förödande och dessutom Ebberöds bank, 
enligt Fagerström.  
- I dag finns 20 000 ansökningar om att få uppföra vindkraftverk hos 
landets kommuner. Den industrialiseringen av landsbygden kommer att 
subventioneras med över 300 miljarder kronor de kommande 10-15 åren, 
säger han.  
 
Konkursbransch  
- Utan de subventionerna skulle hela vindraftindustrin försvinna. Det är en 
enorm konkursbransch.  
Det finns helt enkelt ingen ekonomi i vindkraften, konstaterar Fagerström.  
- Folk vet i allmänhet inte vad det handlar om. Jag brukar ta jämförelsen 
med att du köper en Saab för 300 000 kronor. Då har bilförsäljaren fått 
150 000 kronor i statliga subventioner. Så ser det ut.  
- Jag anser att det här har blivit en form av jordbrukspolitik. Det är 
egentligen bara rika markägare och Stureplans-centern som har glädje av 
den här utbyggnaden.  
Övriga svenskar har ingen som helst glädje av den, hävdar Fagerström.  
- Och det är centern som svikit landsbygden mest.  
 
Dålig kapacitet  
Dessutom kan vindraftverken inte utnyttjas till den kapacitet de är byggda 
för, enligt Fagerström. Beroende på att det antingen blåser för lite eller för 
mycket.  
Normalt levereras el motsvarande endast 20 procent av den utbyggda 
kapaciteten.  
- Under 30 dagar i januari, när kylan kom, var kapacitetsutnyttjandet så 
lågt som åtta procent enligt statliga Vattenfall.  
92 procent outnyttjad kapacitet. Eller dyrt spill om man så vill.  
 
Kompensation  
Leveransen av el från vindkraftverken är också så ojämn att man hela 
tiden måste ha tillgång till kompensationskraft från andra anläggningar 



som till exempel kärnkraft när de inte levererar.  
Och just kärnkraft tycker Fagerström att Sverige ska investera i istället för 
vind.  
- 30 terawatt, som vindkraften ska ge till år 2020, motsvarar två 
kärnreaktorer. Som kan byggas för en tredjedel av kostnaden för 
vindkraften.  
 
Nya reaktorer  
- I Sydkorea, Japan och USA planers nu för nästa generations reaktorer – 
briderektorer. De första står klara om 10-15 år.  
Med den nya tekniken kommer det kärnavfall Sverige i dag mellanlagrar i 
bergrum att kunna återanvändas en gång till.  
- Det lagret kommer att räcka för Sveriges behov i 500 år, säger 
Fagerström.  
- Så varför ska vi förstöra den svenska landsbygden under tiden?  
 
Väntat överskott  
Till detta kommer att Energimyndigheten kalkylerar med att Sverige 
kommer att ha ett elöverskott – i stort sett motsvarande 
vindkraftutbyggnaden – år 2030.  
- Och då beräknar myndigheten att vindkraften bara ska svara för sju 
terawatt. Så det är ju en viss skillnad mellan målet och vad man faktiskt 
tror att vi kommer att uppnå med satsningen på vindkraft.  
 
Turism  
- Vi bör tänka på turismen också, säger Fagerström.  
- Tyskar och danskar vill inte semestra i ett industrilandskap. De vill ha 
orörd natur och med den kraftiga utbyggnaden av vindkraft som nu 
planeras i Sverige får vi räkna med ett kraftigt tapp för turismen.  
 
Dyr nedmontering  
Och som det inte finns någon ekonomi för vindraftverken när de är igång, 
är det ännu sämre med det när de är slutkörda, enligt Fagerström.  
- Livslängden på ett verk är 15 till 20 år. Sedan ska det plockas ned och 
att montera ned ett vindkraftverk kostar ungefär en miljon kronor. Den 
kostnaden finns inte med i kalkylerna, säger Fagerström.  
 
För Jonny Fagerström är vindkraften en återvändsgränd. Och en extremt 
dyr sådan.  
 
Av SVEN GÄRDEKRANS  
0511 – 302 56  
 
FOTNOT. Föreningen Svenskt Landskapsskydd har i dag 15 000 
medlemmar. 
 
  
 



Toni kommentar: 
Rätt tänkt, rätt sammanfattning, det mesta inom energi politiken har gått fel i Sverige! 
Det är monopolisterna som Vattenfall med staten som ägare som bestämmer vad som är 
rätt och fel, vad som skall utvecklas, inget kan vara mer felaktigt. 
 
 


