
 

 

 Hänt i veckan 

 

Vårdkaseuppropet 

Många i vårt område hade hörsammat uppmaningen att tända 

vårdkasar den 1 maj – här är några exempel: 

 

I en landsomfattande manifestation så 
tände vi idag kl.18.00 en vårdkase 
tillsammans med livskraft i Offerdal, låt 
Ragunda leva, projekt Kaxås, Njaarke 
Sameby, Krokoms kommun, och vi i 
RVNO/Rättvisa vindar Norra 
Östergötland samt många många fler 
runt hela Sverige. Tillsammans säger vi 
NEJ till vindkraftsetableringar som 
förstör vår vackra natur med dess 
biologiska mångfald, människors 
boendemiljö och hälsa samt alla 

småföretagare på landsbygden som drabbas. 
 

Manifestation i Sverige mot vindkraft 
tillsammans med Livskraft i Offerdal, Låt 

Ragunda leva, Projekt Kaxås, Njaarke sameby 
och Krokoms kommun. 

Vi varnar människor om fara med hjälp av 
vårdkase!  

 

 

 

I kväll kl 18 tänder vi eld som sig bör 

mot vindkraft på land med ljud och ljus som stör 

och vädjar till Holmen; vår natur ej förstör! 
 

 

Det kan löna sig att protestera 

Nu säger politiker nej till vindkraft i Krokom och Ragunda 

Ragundacentern vill pausa vindkraftsutbyggnaden och moderaterna i 

Krokom säger stopp för all utbyggnad i kommunen. 

"Som det ser ut just nu med samerna och det samiska förvaltningsområdet 

så är det nej framöver", säger Carl-Oscar Franzon vindkraftstalesperson för 

moderaterna i Krokom. 

Även Centerpartiet i Ragunda har fattat beslut om att göra en paus i fortsatt 

utbyggnad av vindkraften i kommunen. Nu försöker man en hitta en politisk 

majoritet för att bland annat revidera den gällande vindbruksplanen. 

Från Sveriges Radio P4 Jämtland 27 april. 

 

Inga ytterligare områden inkluderade i RVNO:s arbete 

Vi får en del frågor om de nya möjliga 

exploateringsområden som dykt upp i norra 

Östergötland. Bland annat det som Holmen 

kallar Skolberget, mellan Igelfors och 

Rejmyre, som just nu är i fasen ”tidig 

dialog”. 

 

I dagsläget är inte det eller några andra områden utöver Skybygget, 

Klintaberget och Högsjön som är inkluderade i RVNO:s arbete. Föreningen 
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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. 

 



 

kommer att ta ställning till om fler områden kan bli aktuella först om och när 

det blir aktuellt med samråd för dessa.  

 

Vi rekommenderar alla som berörs av nya möjliga exploateringar att skaffa 

sig kunskap och förbereda sig inför samråd. Till exempel genom att 

dokumentera artfynd av hotade fåglar och fladdermöss, och rapportera in 

till Artportalen, och rapportera fornlämningar till länsstyrelsen. Använd 

gärna RVNO:s hemsida som kunskapskälla. 

 

Naturskyddsföreningens rapport om vindkraft 

I veckan publicerade 

Naturskyddsföreningen sin 

nya rapport Vindkraft – en 

viktig del av framtidens 

energisystem. 

Frågeställningen är hur kan 

vindkraften kraftigt byggas ut 

utan att det sker på 

bekostnad av känslig natur 

och hotade arter? Och vad 

behöver hända för att det 

skulle kunna bli möjligt? 

Rapporten är på 80 sidor, 

men en sammanfattning 

finns här. 

Rapporten presenterades på 

ett webbinar i veckan och 

följdes av diskussioner med 

politiker och sakkunniga.  

Hela webbinariet finns på Youtube.  

 

Expressen 4 maj  

”Planen: så ska vindkraften byggas ut över hela Sverige”.  

I artikeln ger Reidar Svedahl (L) 

uttryck för motstånd mot dessa 

planer. 

En mycket bra artikel som lyfter 

problematiken med vindkraftverkens 

storlek/höjd idag och hur det 

påverkar människor. RVNO:s 

hälsogrupp är mitt uppe i en 

undersökning där intervjuer pågår med människor som bor nära vindindustrier och 

hur de på olika sätt påverkas av detta. Storlek på verk, avstånd, placeringar och antal 

verk man berörs av visar sig ha en avgörande betydelse för människors hälsa, 

livskvalitet och fungerande livssituation. Länk till artikeln (betallänk). 

 

Riksdagen 7 maj – interpellationsdebatt om vindkraftens utbyggnad 

Interpellation 2020/21:642 Utbyggnaden av vindkraft av Alexandra Anstrell (M) till 

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). 

Denna debatt sänds på Riksdagens egen TV-kanal och du kan lyssna här.  

 

Trevlig helg! 

 
 

Fotomontage: eda - Hur påverkas tranorna? 

https://www.artportalen.se/
https://rvno.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport-naturskyddsforeningen-vinkdraft-en-viktig-del-i-framtidens-energisystem.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport-naturskyddsforeningen-vinkdraft-en-viktig-del-i-framtidens-energisystem.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport-naturskyddsforeningen-vinkdraft-en-viktig-del-i-framtidens-energisystem.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige
https://www.youtube.com/watch?v=ligA9oLjNso
https://www.expressen.se/nyheter/planen-sa-ska-vindkraften--byggas-ut-over-hela-sverige/?fbclid=IwAR2rvp4m9W4lkxCTh0z78ga_XBw3R7-o56pqdUFyvmzJwVrVuMH_Kdb3kKk
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/utbyggnaden-av-vindkraft_H810642

