
RVNO:s enkät bland boende och berörda

Nio av tio ser vindkraftetableringen som ett hot
Nio av tio boende och berörda som svarat på RVNO:s enkät är oroliga eller 
mycket oroliga över Holmens planerade vindkraftetablering. Man ser den som 
ett hot mot levnadsmiljö, hälsa, natur, friluftsliv, fastighetsvärden, företagande 
och mot bygdens möjligheter att utvecklas.

Totalt 544 personer svarade på föreningens enkät som under två veckor i januari låg ute 
på RVNO:s hemsida och i sociala medier. En genomgång av svaren visar att nära 90 pro-
cent är oroliga eller mycket oroliga över hur en etablering skulle påverka deras livsmiljö.

I svaren framgår att man oroar sig för störningar orsakade av ljud, ljus och skuggor 
och ser den planerade etableringen som ett hot mot hälsa och sömn, djurliv, säkerhet och 
rörelsefrihet i naturen, fastighetsvärden, möjlighet att ostört vistas på den egna tomten, 
landskapets utseende, och bygdens utveckling.
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Forsättning på nästa sida

Villa 10 m                   Globen 85 m               Kaknästornet 155 m   Turning torso 190 m    Vindkra�verk 290 m       Eiffeltornet 300 m

RÄTTVISA VINDAR NORRA ÖSTERGÖTLAND

2021-01-22

Exempel ur enkäten:

Vilken/vilka faktorer tror du kommer att påverka dig mest? Flera alternativ kan anges. (544 svar)

LJUD, LJUS OCH SKUGGOR

HÄLSA OCH SÖMN

LANDSKAPETS UTSEENDE

RISKER ATT VISTAS INOM  
ETT VINDKRAFTSOMRÅDE

BEGRÄNSNING AV RÖRELSEFRIHET  
I SKOG OCH MARK

PÅVERKAN PÅ DJURLIV

MÖJLIGHET ATT NYTTJA NATURENS 
RESURSER (SOM BÄR OCH SVAMP)

MÖJLIGHET ATT OSTÖRT  
VISTAS PÅ EGEN MARK

INGET

446 (82 %)

356 (65 %)

450 (83 %)

313 (58 %)

398 (73 %)

435 (80 %)

326 (60 %)

322 (59 %)

3 (< 1 %)

Nio av tio som svarat är antingen permanentboende eller fritidsboende. Nästan alla (98 
procent) anger att de regelbundet vistas i naturen genom vandring eller promenader. 
Många tillbringar också tid i naturen för bär- och svampplockning, bad, fiske, picknick, 
cykling, båtliv och paddling.

– Det är överväldigande siffror, som tydliggör att människor är mycket oroliga och ser 
negativt på den planerade etableringen utifrån många aspekter. Det här borde skicka en 
tydlig signal till våra folkvalda och beslutsfattare, om att storskalig vindkraft helt enkelt 
inte bör finnas nära människor, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Drygt sex av tio tillfrågade anger att de är ganska eller mycket negativ till vindkraft, 
medan två av tio är ganska eller mycket positiva. Knappt två av tio är varken positiva 
eller negativa.

– Värt att ha i åtanke är att många av de som bor i anslutning till planerade etable-
ringsområden ägnar mycket tid åt att sätta sig in i vindkraftfrågan. De flesta kommer 
fram till liknande slutsatser. Att industriell vindkraft nära människor riskerar att få stora 
konsekvenser för livsmiljö, hälsa, natur, djurliv, fastighetsvärden och för bygdens utveck-
ling, säger Per-Olov Strandberg.



Många som svarade på enkäten valde också att lämna egna kommentarer. Totalt kom 
816 kommentarer in, riktade till politiker, Holmen och till föreningen RVNO. En överväl-
digande del ifrågasatte etableringen och många underströk vikten av att politikerna nu 
sätter sig in i frågan på djupet. Här är några exempel bland alla röster:

	 ”Vi	bor	där	vi	bor	för	att	det	är	lugnt	och	naturen	är	fin	och	nära.	 
 Ett projekt i den här skalan kommer att ha stor påverkan på naturen, 
 omgivningen och på vår och våra barns livskvalitet”  
 (till politikerna)

 ”Ta ansvar för den landsbygd ni säger att ni värnar  
 och om den bygd där många av oss bor”  
 (till politikerna)

	 ”Värna	naturvärden	och	gör	inget	som	framtiden	måste	ändra	på.	 
 Sätt tryck på politiker att besluta om energifrågor utan att förstöra vår natur”  
 (till Holmen)

	 ”Försök	att	nå	ut	större.	Använd	er	av	influerare	och	mer	av	sociala	medier”	 
 (till RVNO)

Ta del av enkätresultaten i sin helhet på www.rvno.se

För mer information
www.rvno.se
kontakt@rvno.se
www.facebook.com/rvnosida
www.facebook.com/rvnogrupp
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Forsättning från föregående sida

BAKGRUND 
Holmen Energi AB planerar bygga 77 vindkraftverk i tre områden i 
norra Östergötland. Verken är upp till 290 meter höga och skulle bli de 
största i världen. Exploateringsområdena ligger på en relativt tätbefol-
kad landsbygd vilket skulle innebära att många människors boendemiljö 
och närmiljö påverkades. Bygget skulle medföra skövling av stora na-
turområden, djurlivet skulle hotas och viktiga områden för friluftsliv och 
rekreation försvinna. Samråd har hållits och en ansökan väntas lämnas 
in till länstyrelsen i Östergötland senare i år.

OM RÄTTVISA VINDAR NORRA ÖSTERGÖTLAND, RVNO
Rättvisa Vindar Norra Östergötland är en ideell förening som bildades 
strax efter att Holmens planer tillkännagavs. Föreningen arbetar aktivt 
med att ta tillvara boendes intressen och förhindra etableringar som 
negativt påverkar människors livsmiljö, natur, djurliv och landskapets 
särart i vårt svenska kulturarv.


