
 

 

 Hänt i veckan 

 

MEDIA 

Lågfrekvent ljud påverkar hjärtfrekvens - Nature 

En nyligen genomförd studie i Taiwan, publicerad i tidskriften Nature, visar 

att lågfrekvent ljud från vindkraft påverkar de normala variationerna i 

hjärtfrekvensen. 

Studien, som omfattade 30 friska 

personer boende inom 500 meter 

från vindkraftverk, syftade till att 

mäta om lågfrekvent ljud påverkar 

hjärtats normala frekvensvariationer, 

HRV (heart rate variability), och 

utvärdera det lågfrekventa ljudet i inomhusmiljöer jämfört med utomhus 

nära vindraft. 

 

Resultatet visade på ett signifikant samband mellan lågfrekvent ljud och 

förändringar i HRV. På sikt kan sådana förändringar medföra en ökad risk för 

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Lågfrekvent ljud från vindkraft har i tidigare studier visat sig kopplat till 

bland annat sömnstörningar, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel 

och tinnitus. 

 

I sina slutsatser menar forskarna att mer kunskap nu behövs kring hur 

lågfrekvent vindkraftsljud påverkar människors hälsa och att 

bestämmelserna måste ses över för hur nära boende vindkraft får etableras. 

 

Läs hela studien på Nature.com.  

 

Hemsidan 

Vindkraft sänker fastighetsvärden 

Om du missade att läsa om detta i somras, rekommenderas denna studie 

från KTH som visar en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden 

och närhet till vindkraft. Störst påverkan har etableringar med fler än tio 

verk. Läs mer här.  

 

När fel intressen får styra 

I ett närmast lyriskt inlägg på sin blogg ”Holmsjöhultsfrun” skriver Hannah 

Malzoff om de kulturvärden och 

den historia som hotar att gå 

förlorad om Holmens 

vindkraftsplaner på 

landsbygden blir verklighet och 

om vad som händer med 

människorna som bor där. 

 

Om du inte läser något annat 

denna dag, så läs detta. Hon 

sammanfattar det vi håller på 

med på ett varmt, glasklart och tydligt sätt. Här är länken.  
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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. 

 

Regna hembygdsgård 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-97107-8
https://rvno.se/ny-kth-studie-vindkraft-sanker-fastighetsvarden/
http://holmsjohultsfrun.se/naturen-inpa-knuten/nar-fel-intressen-tillats-styra-del-3/


 

 

Människan i centrum – våra filmer har nu även nått Norge  

 

 

I förra veckan skrev vi om att våra filmer visas flitigt på Youtube-kanalen – 

sammanlagt över 38.000 gånger och bara sedan förra veckan har det ökat 

med drygt 200 visningar. Nu har filmerna även spridit sig till Norge och är 

refererad på Facebookgruppen Folkehelse i motvind. Dessutom har vår 

förening fått en förfrågan om samarbete och erfarenhetsutbyte med 

Motvind Norge vilket föreningen ju ställer sig positiv till.  

 

Känner du fler som är intresserade av vindkraftsfrågor – tipsa gärna om 

medlemskap i RVNO. Det är så lätt och billigt att bli medlem – RVNO gör 

skillnad!  

 

 

Trevlig helg! 

 

 
 

https://www.facebook.com/107031478277647/posts/153264096987718/
https://www.facebook.com/motvindnorge

