
 

 

 Hänt i veckan 

Politikermöten 
I veckan har föreningen avslutat en serie med möten med politiker i 
Norrköping och Finspång. Sist ut var ett möte i onsdags, då Miljöpartiets 
representanter träffade våra debattörer som framförde föreningens 
argument och synpunkter på vindkraftsetableringen i våra trakter. Därmed 
har RVNO träffat representanter för alla politiska partier.   
 
Naturskyddsföreningen 
I torsdags var representanter för NSF på rundtur i Simonstorp, på Doggsen 
och på Sandvik Gård och fick möta föreningens representanter som visade 
på konsekvenserna för företagande och boende i bygden. Simonstorpsborna 
man mötte beskrev hur illa det skulle bli om vindkraftsetableringen skulle bli 
av och NSF ”förstod mycket väl de boendes situation…”  
 
Holmen skjuter upp inlämning 
I Folkbladet idag meddelar Nils Ringborg, talesperson för Holmens 
vindkraftsprojekt i Östergötland, att en ansökan kommer att dröja och när 
den lämnas in så kommer den att innehålla färre vindkraftverk än hittills 
planerade 77. Holmen kommer att lämna in sin tillståndsansökan till 
länsstyrelsen tidigast till sommaren.  
– Att den slutliga ansökan kommer att gälla färre verk än man först gick ut 
med var ganska väntat. Det är oftast så det går till vid större etableringar. 
För alla drabbade i områdena innebär det nu en förlängd väntan och 
ovisshet om framtiden. Många vi pratat med beskriver situationen som att 
det nu ligger en våt filt över tillvaron, där man inte vet vad som kommer att 
hända med ens boendemiljö eller bygdens utveckling. Det upplevs som 
väldigt frustrerade. För vår del förändrar den här informationen egentligen 
ingenting. Vi vänder oss emot etableringen i sin helhet eftersom verken 
skulle hamna alldeles för nära människor och medföra mycket stora ingrepp 
i naturen. Så vårt arbete fortsätter som tidigare, säger Per-Olov Strandberg, 
ordförande RVNO. 
 
Media  
Det har varit ett flitigt debatterande (bland annat av RVNO-medlemmar) i 
NT i veckan och diskussionerna kan följas på hemsidan.  
 
Kylan håller i sig och därmed diskussioner i media om elförsörjningen i 
landet.  
 
Sverige Radio – Vetenskapsradion Klotet: Fyrdubbling av vindkraft väntas 
Om tjugo år ska Sveriges elproduktion vara helt och hållet förnybar. 
Samtidigt ska kärnkraften fasas ut. Då kommer det att behövas en 
omfattande utbyggnad av vindkraften. En fyrdubbling jämfört med nu 
närmare bestämt. Lyssna på hela avsnittet här.  
Vetenskapsradion har samlat sina program som handlar om det svenska 
elnätet, vindkraft och den nya vågen av elektrifiering här. 
 

Från Hemsidan 

Vindkraftverk hämmar vegetationstillväxt. Studie visar: 
Högre nattemperatur minskar kondensen vilket hämmar 
tillväxten hos undervegetationen.  
Att vegetation och habitat påverkas under projektering 
av vindkraft har länge varit känt. Nu visar forskning att 
även vindkraftparker i drift påverkar 
vegetationstillväxten negativt. Det skriver BirdLife 

Sverige på sin hemsida och hänvisar till en studie som gjorts av kinesiska 
forskare. Studien i sin helhet hittar du här. Foto: Shutterstock. 
 

Trevlig helg! 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 

 

Veckobrev  
2021-02-12 
 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
 
WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 

 
E-POST: 

medlem@rvno.se 

 

 

 

 

 

Föreningen Rättvisa vindar norra 
Östergötland är en ideell förening som har 

som syfte att tillvarata naturskydds- och 
miljöskyddsintressen i området. Föreningen 

ska aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar 

människors livsmiljöer samt landskapets 

särart i vårt svenska kulturarv. 
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