Upprop för det svenska landskapet
Energimyndigheten och naturvårdsverket arbetar sedan två år med en plan för vindkraftutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden är att jämföra med 1900-talets
utbyggnad av norrlandsälvarna. Fram till 2045 skall ny vindkraft på land byggas med en
årlig produktionskapacitet på ca 100 TWh. Åttatusen vindkraftverk, tvåhundrafemtio meter
höga och förankrade med 30 miljoner ton armerad betong kommer att ta en yta i anspråk
motsvarande två gånger Blekinge. Hela landet kommer att beröras. Fjällnära områden,
Norrlands skogsbygd, kustområden, befolkningstäta områden i södra Sverige.
Myndigheternas planer görs bakom ryggen på befolkningen. Regeringen tiger, press, radio
och TV hålls ovetande. Den opinion mot vindkraft som miljöminister Andreas Carlgren (C) år
2011 respektlöst beskrev med orden ”lokala tillfälliga opinioner ska inte få avgöra vindkraftutbyggnadens framtid” skall nu kuvas för gott.
När regering och myndigheter gör miljö- och klimatpolitik är det storstadsfolket som talar. Det
är en politik som delar Sverige. Storstadens syn på ”landet där ute” som ett mål för semester
och rekreation ställs mot en landsbygd som dagligen tvingas leva med vindkraftens nackdelar inpå bara skinnet. Det folkliga motståndet mot vindkraft hämtar sin styrka i kärlek till vår
natur och värn av den egna boendemiljön. Det handlar om naturupplevelser, boendemiljö,
ostördhet, tystnad, oberoende och frihet från intrång. Det är livskvalitet och glädje i att leva
ett liv som man själv valt och inte blivit påtvingad.
Naturvårdsverket och energimyndigheten påstår att storskalig utbyggnad av vindkraft är ett
miljömål. Vi påstår att det är ett fult angrepp på Sveriges miljökvalitetsmål. Levande kust och
skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd
miljö är inte förenliga med byggnation av tusentals gigantiska vindkraftverk .
Svenska Kraftnät har sedan länge varnat för att vår kommande elförsörjning inte kan bygga
på stora mängder vindkraft utan risk för tidvis omfattande elbrist. Varför skall just vindkraft
byggas ut med ytterligare 100 TWh produktion, frågar Svenska Kraftnät i ett yttrande till energimyndigheten/naturvårdverket. De två myndigheterna är svaret skyldiga. Det finns många alternativ som uppfyller både Svenska Kraftnäts krav på leveransförmåga och människors krav
på att inte förstöra natur och boendemiljö.
Jan Troell beskrev i filmen Sagolandet ett Sverige som håller på att förlora sin själ. En gränslös utbyggnad av vindkraft blir ett nytt inslag i hans varningsrop. Myndigheternas tilltag är ett
hot mot riksdagens miljökvalitetsmål och ett förräderi mot alla oss medborgare som lever i
tron att vi kan lita på att politik och myndighetsutövning värnar vår miljö. Vi accepterar inte att
bli påtvingade ytterligare utbyggnad av vindkraft och vädjar till regeringen att avbryta planerna.
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Stöd vårt upprop genom att skicka ett mail till de beslutsfattare i regering och riksdag som nu har framtiden för det svenska
landskapet i sina händer. Skriv ”Jag stödjer Upprop för det svenska landskapet.” Underteckna med namn och adress.

Bilaga till Upprop för det svenska landskapet. Mailadresser till rikspolitiker och andra personer med
inflytande över den svenska vindkraftutbyggnaden. Brev till regeringen måste gå till registrator på
resp. departement. Börja brevet med Till + namn på ministern. Samma i brev till landshövdingar och
myndigheter.
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