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Tveksamheter i IKEA:s vindkraftspark 
I Vetenskapsradion Klotet i P1 uppmärksammas etableringen av 
vindkraftparken i Glötesvålen i Härjedalen, bestående av 30 verk som idag 
ägs av Ikea. Programmet visar att det fanns stora tveksamheter i underlaget 
om vindkraftens påverkan på renar som lämnades in till länsstyrelsen och 
belyser samtidigt allvarliga brister i tillståndsprocessen.  
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Under tillståndsprocessen och som del av miljökonsekvensbeskrivningen 
lämnade exploatören Ox2, som då hette Vindkompaniet, in en studie till 
länsstyrelsen, som handlade om vindkraftens påverkan på renar och 
rennäringen. I studien menade man att renar inte påverkades negativt. 
Programmet visar att studien hade flera allvarliga brister och gjordes av 
markägare med direkta ekonomiska intressen i en vindkraftsetablering. 
 
Samtidigt visar en annan studie, gjord av forskare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, att vindkraft har tydlig negativ påverkan på renar 
och rennäring. 
 
I och med detta belyses också ett viktigt strukturellt problem med 
tillståndsprocessen som helhet kring vindkraft: Att det är exploatören själv 
som ska presentera alla faktaunderlag som tillståndsgivande myndighet 
sedan baserar besluten på. Underlagen är alltså alltid partiska samtidigt som 
myndigheters resurser att granska materialet fullt ut ofta inte räcker till. 
 
Det här understryker inte minst vikten av att myndigheter alltid använder sig 
av försiktighetsprincipen i sin beslutsprocess. 
 
Lyssna på Vetenskapsradion Klotets program här 
Läs SLU:s studie om vindkraft och renar här. 
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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. 

 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1689020?fbclid=IwAR0LmOL3QvN0seCGAkqwSihTtk2jh34GCUXii3qezHIti3AsgyOCyt7qrCE
https://pub.epsilon.slu.se/9372/1/skarin_a_130118.pdf


 

Mark- och Miljödomstolarnas dubbla roller 
Många av de PM som du finner på hemsidan har författats av vår medlem, 
advokaten Hans Kindstrand. I senaste numret av Advokaten, Sveriges 
Advokatsamfunds tidskrift, har han skrivit en debattartikel om Mark- och 
miljödomstolarnas dubbla roller. De ska både hantera tillståndsgivning för 
vindkraft, i de fall som de överklagas men de ska också hantera 
skadeståndskrav från sakägare som drabbas av exempelvis vindkraft. Hur går 
det ihop? 
Läs hela artikeln här.  
 
Veckans möte 
I måndags träffades RVNO och Naturskyddsföreningen för diskussioner om 
vårt gemensamma intresse naturen.  
 
Vindkraft tema i Radio P4 Östergötland på onsdag 
Missa inte temasändningen om vindkraft i P4 Radio Östergötland! 
Intervjuer med Holmen, politiker från Finspångs kommun, representanter 
från Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och för boende/RVNO var och en 
för sig.  
 
 
 
 
 
Medlemsantalet steg i veckan till 490! Välkomna ni nya!  
 
 

 

 

Trevlig helg! 
 

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-2-2021-argang-87/regeringens-forslag-att-ytterligare-effektivisera-mark--och-miljodomstolarnas-verksamhet-innebar-enligt-advokat-hans-kindstrands-bedomning-flera-komplikationer/

