
 

Boende inom 10 km från vindkraftsindustri lämnar sina hem 
Ny studie från Kanada 

 

Forskargruppen (Carmen M. Krogh et al.) i Kanada, Ontario, har studerat varför människor som bor i 

närheten av ett industriområde med vindkraft lämnar sina hem. De har använt sig av kvalitativ 

forskningsmetodik och syftet har varit att uppmärksamma myndigheter, hälso- och sjukvård samt 

offentliga beslutsfattare om riskerna när vindkraftverk placeras i närhet av människor. I studien har 

man intervjuat 67 personer som antingen lämnat sitt hem eller planerar att göra det. 

Vindkraftsindustrier byggs i regel i glest befolkad landsbygd och det är svårt att få statistiskt 

säkerställda data om mekanismer av orsakssamband. I samhället kan rapporter och vittnesmål från 

enskilda människor uppfattas kontroversiella trots att människor lämnar sina hem på grund av 

försämrad hälsa och livsmiljö. De finns en stor brist på aktuell forskning om dessa risker. Forskning 

genom intervjuer och genomgång av anmälningar till myndigheter tydliggör orsaker som leder till 

att människor tar beslutet att lämna sina hem. 

 

I den aktuella forskningen har närboende definierats som boende inom ett avstånd av 10 km till ett 

område med vindkraftsindustri. Av de intervjuade har cirka hälften lämnat sina hem helt och hållet 

och andra hälften har lämnat hemmet på deltid eller planerar att göra det. Sömnsvårigheter och 

ökad stress är återkommande problem. Även symtom på yrsel, huvudvärk och känsla att vara under 

hot är tydliga. Det går inte att komma undan ljudet och vibrationerna, vilket leder till att människor 

blir tvungna att lämna sina hem ”för att överleva”. Husdjur och djur i lantbruket reagerar på olika sätt 

och blir skadade. Vattenkvalitén i egna brunnar försämras och går inte att använda som dricksvatten 

längre. 

  

Människor blir överkörda av konsulter, företag och miljöorganisationer. De märker att deras 

rättigheter minimeras och att myndigheter medvetet undviker regler som kan försvåra utbyggnad av 

vindkraft. Människor kämpar för att få gehör hos kommunen och myndigheter vilket tar tid och 

energi. När de söker sjukvård får dessa människor bekräftade att deras hälsoproblem beror på 

vindkraftsindustrin men sjukvården kan inte hjälpa dem med den juridiska processen. Det väcker 

ilska och vanmakt när lokalpolitiker och regeringen inte skyddar den enskilda människan. 

 

Ekonomin försämras i olika grader och leder i vissa fall till personlig konkurs. Besvikelsen att inte få 

stöd från samhället i situationen är stor. Även relationer inom familjen försämras. Det är svårt för 

den stora majoriteten av människor att förstå innebörden av att bo nära vindkraftsindustri varför 

människor blir ensamma med problem skapade av vindkraft. 

 



För vidare läsning rekommenderas forskargruppens studie Wind Turbines: Why Some Families Living 

in Proximity to Wind Energy Facilities Contemplate Vacation Their Homes: An Overview of Findings 

från 2020. 

 

Hälsogruppen i föreningen Rättvisa Vindar Norra Östergötland genomför en undersökning om 

negativa hälsoeffekter av vindkraft. Vi intervjuar människor som bor, har bott eller riskerar att bo i 

närhet av vindkraftsindustri. Syftet med intervjuerna är att öka allmänhetens kunskap och 

medvetenhet om hälsoriskerna av vindkraftsindustrier. Intervjumaterialet sprids bland annat att 

genom sociala medier och genom kontakter med politiker och beslutsfattare. Hälsogruppens 

förhoppning är att undersökningen kan inspirera till vidare forskning om hälsorisker samt öka 

eftertanke och omsorg för de närboende hos beslutsfattare. 
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