
I Med och Motvind
- en plats där lokalsamhälle och vindparker
möts i Gävleborgs län 



Agenda för idag:

Gissa-tre ämnen på "V" som

lätt ger dålig stämning?

Presentation av projektarbetet i Gävleborgs län, erfarenheter av mötet med 
lokalbefolkningen och diskussion om orsaker till konflikterna inom vindkraften.



Loos/ Kårböle vindgrupper kring Kölvallsparken
Samråd 2010 – byggstart 2022.



Varför projekt?
Vi som organisation ser 
landsbygdsbornas verklighet
och vardag:

-Drömmen om bygden, 
skolan, jobben och klimatet.

-Rädslan för storbolag, svek, 
stöld och tummetottar.

“Skräpytan” är plötsligt centrum för framtiden!”



"I Med och Motvind- en plats där 
lokalsamhälle och vindparker möts i 
Gävleborgs län"
Projekttid:
september 2020 till december 2022

Finansiär
100% Energimyndigheten

Utlysning: "Arbeta med förankring, lokalt mervärde 
och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och 
regional nivå".

Syfte: Erbjuda alla parter en uppsökande icke ställningstagande 
resurs som kan stötta och skapa bättre dialoger.



"Förankrad i med och motvind- lokal 
delaktighet som grund för vindbruksplanering"
Projekttid: september 2022 till maj 2024

Finansiär: Vinnova "Civilsamhällets roll i klimatomställningen".

Medfinansiering: Länsstyrelsen Gävleborg, Hela Sverige ska 
leva, Högskolan Gävle

Övriga: Ljusdals Kommun, Vindkraftcentrum, Region Gävleborg, Hela Sverige 
ska leva Dalarna.

Syfte: Genomföra dialogprocesser som komplement till samråd, skapa nätverk 
mellan kommuner, underlag för forskning och ett nationellt kunskapscentrum 
för lokal delaktighet.



Frågeställningar från mötet med bygden

1. ”Jag vet ju inget, hur kan 
jag ta ställning!?”
2. Hur går processen till?
3. Kan jag påverka beslutet?
4. Varför vindkraft?
5. Varför just här eller där?
6. Vem äger vindkraften?
7. Får vi kompensation?

8. Återställs marken?
9. Har vi elbrist?
10. Hur långt syns kraftverken?
11. Vem kan man lita på?
12. Hur låter det?
13. Blir det lokala jobb?
14. Djurlivets påverkan?
15. Vad ger det oss?



Diskutera!

Kan man Bygda med vindkraft?

Fördelar och nackdelar med vindkraft?



Fråga 15. Vad ger det oss?
Utvecklande

• Ger snabbt el till hela samhället
• Ger bygdemedel el liknande
• Anledning att organisera oss
• Stor arbetsplats under bygget
• Arbetstillfällen under drift
• Bygden blir “närande”
• Går att ta ner
• För barnens skull JA

Oroande

• Industrietablering/miljöfarlig 
verksamhet

• Kommer höras och synas
• Byggtiden är störande
• Beslutet gäller många år
• Konflikter lokalt
• Delaktighetsbrist
• Ägande av naturresurser
• För barnens skull NEJ



Vindkraftsfrågan- en perfekt storm av åsikter



Tänk unik bygd – unik park

Öppet & lyssnande

Invänta

Värdera kompetens

Förtroende

Förhandla

Äg er Lokala utveckling-organisera

Ha kul!

Tips till bygderna:



Återbäring- hur då?

Är i dagsläget frivilligt från bolaget, men i princip alla nya parker har
avsatt medel till lokalområdet.

Ska kommunen vara delaktig och eller adminsitrera?
Är Garantias modell för företagsfinansiering aktuell?
Bör man skapa en fond för föreningar att söka projketmedel ur?
Kan företag söka ur fonden? Privatpersoner?
Vill man ha särskilda lokala satsningar istället/i kombination?
Vart ritas gränsen för de som får söka?
Vill bygden och bolaget bli pionjärer med delägande I kraftverken?
Håller avtalen och bygden för stora summor i 30-40 år frammåt?

Det finns inga riktlinjer- hitta det som passar lokalområdet!



Exempel: 
Ox2 ABs
avsedda
investeringar
i Ramsjö
bygden



Vad önskar sig lokalbefolkningen?

- Bekräftelse på att man har möjlighet/makt att påverka

- Förtroende för parterna och informationen

- Att få vara delaktig från tidigt skede

-Mer nationellt/lokalt ägande/nytta av naturresurser i alla former

-Skydd från negativ påverkan främst ljud, synintryck, naturvärden, djur

-Återbäring att lita på och lokala jobb

-Pålästa och närvarande politiker som tar långsiktigt helhetsansvar

-Allmänt bättre förutsättningar att bo på landsbygden (el, service)

-En bättre värld att lämna efter till sina barn



Egentligen är det enkelt…?
Om lokalbefolkningen, projektörerna och politikerna får bättre

• Kunskap
• Verktyg
• Förståelse
• Mötesplatser

...så ökar upplevelsen av delaktighet,
hanteringen av fakta och åsikter blir tryggare,
möjligheter och risker blir tydligare, kompensationen rättvisare
och besluten blir bättre.





I Med och Motvind

Projektledare
Jenny Breslin

E-post 
vindkraft.gavleborg@helasverige.se

Mobil
070-600 67 96

www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/projekt/i-med-och-motvind/ny/



I Med och Motvind
- en plats där lokalsamhälle och vindparker
möts i Gävleborgs län 

Tack för visat intresse


