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Vindkraftpark
på Mangslidberget

FINNSKOGEN

Materialet i häftet har tagits fram
av föreningen “sos-finnskogen”.
Tryck:
RM Reklam & Tryck, Torsby.
Foto:
Bildmontage genom föreningarna
“Natur eller vindkraft?
Bevar Finnskogen!” (sid 1, 5, 6, 7)
och “sos-finnskogen” (sid 3),
Birger Nesholen (sid 8).
Bilderna på sidan 1,5,6,7 är
montage med försök att illustrera
hur det skulle kunna se ut med
vindkraftverk på Mangslidberget.
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Mangslidberget har i alla tider varit känt för sin rika fauna och flora.
Berget är idag hemvist för bland annat de fem stora svenska rovdjuren; björn, varg,
lo, järv och kungsörn och dessutom ett område för ett uppskattat friluftsliv.
Vi som bor och verkar i närheten av Mangslidberget vet detta och är förtvivlade över
att ett unikt naturområde skall exploateras och förvandlas till ett stort industriområde
för vindkraft.
Om dessa planer förverkligas betyder det att både människor och djur riskerar mista
sin livsmiljö för kortsiktiga ekonomiska intressen, under förespegling av att någon
ska få en bättre miljö någon annanstans och att kommunen ska få bygdepengar från
exploatören. Men dessa pengar är villkorade. Det finns inga ”fria luncher”.
Eftersom vindkraftsindustrin bygger på statliga subventioner anser vi det helt förkastligt
att skattemedel används för att ödelägga unika naturområden.
Nu måste vindkraftens konsekvenser nå väljarna. Det handlar till syvene och sist om
politiska beslut av våra folkvalda politiker.
Det är nu det händer. Sen är det försent.

På det 585 meter höga Mangslidberget vill en koncern
bygga 34 vindkraftverk som är upp till 250 meter höga.
Montaget är gjort för att visa storleksskillnaden mellan
ett 250 meter högt vindkraftverk och byggnader i Torsby.
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HÄLSA
De som vill anlägga vindkraftparker menar att det inte
finns några hälsorisker när det gäller buller från vindkraftverken. Sanningen är den att det finns för lite forskning för att kunna säga detta (Saavedra & Samanta, 2015;
James, 2012). När man mäter och redovisar buller från
vindkraftverk finns oftast inte infraljuden med (detta för
att infraljud inte är hörbart för örat och därmed inte räknas som buller).
Det kan alls inte uteslutas att infra- och lågfrekvent
ljud påverkar hälsan negativt (Enbom & Enbom, 2013).
Det har rapporterats att människor som bott i närheten av
vindkraftverk har tvingats flytta därifrån. Detta efter att
ha fått symtom som till exempel sömnstörningar, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, utmattning
och symptom kopplade till hörsel och öron som yrsel och
tinnitus. Detta har till och med fått ett eget samlingsbegrepp ”Wind Turbine Syndrome” (Salt & Hullar, 2010).
I en nyligen utgiven rapport från enheten för arbets- och
miljömedicin vid Göteborgs Universitet konstaterar författarna att:
”det är väl studerat att om det finns lågfrekventa komponenter är ljudet mer störande än buller utan lågfrekvent innehåll […] Jämförande studier av transienta [kort varaktighet] och kontinuerliga ljud saknas
nästan helt. Väldesignade studier är angelägna. Bättre
kunskap fordras avseende precision vid mätning av
varierande eller transient lågfrekvent buller.”
Ett mycket litet antal studier har undersökt annan hälsopåverkan än störning och samtliga studier är av tvärsnittsdesign vilket inte tillåter säkra slutsatser om orsak
och verkan. Det finns ett stort behov av longitudinella*
studier av hälsopåverkan av lågfrekvent buller. Sådana
studier bör omfatta såväl vuxna som barn.
Lågfrekvent buller har i några studier setts påverka
sömn. Med tanke på sömnens vitala betydelse för psykisk och fysisk hälsa är fortsatta studier av sömnpåverkan
mycket angeläget för såväl vuxna som barn. Såväl experimentella försök som fältstudier fordras (Persson Waye,
Smith & Ögren, 2017).
MILJÖN
Mangslidberget är ett berg med stråk av hyperit vilket
innebär en gynnsam miljö för många växter. Det finns
också en stor variation av djurarter som sannolikt kan
komma att påverkas av en eventuell vindkraftspark. Försiktighetsprincipen borde råda i denna fråga eftersom det
inte har utförts tillräckliga studier av vare sig djurliv eller
växtlighet. De hydrologiska konsekvenserna är heller inte
utredda.
Fåglar och fladdermöss kan påverkas negativt vid uppförande av vindkraft. Påverkan på större djur har också
studerats, bland annat på renar i norra Sverige. Det visade sig då att förekomsten av ren intill vindkraftparkerna

minskade med två tredjedelar, renarna undvek dessa områden (Skarin & Alam, 2017).
I flera länder med en tidigare vindkraftsutbyggnad än
Sverige har avvikande, från normalt förväntat, beteende
bland djur visat sig. Missfall och aggressivitet (Danmark
- minkfarm, Kanada - emufarm). Djur som dött av stressutmattning (Taiwan - getter, Kanada och USA - mjölkkor). Minskad tillväxt, viktminskning, uppsvullna leder
och missbildningar (Portugal, Kanada, USA, Australien,
Japan). Höns som lägger ägg utan gula och med svagare
skal (Australien, USA). Mjölkkor har producerat mindre
(Japan, USA, Kanada). Från både USA och Kanada rapporterades minskning av den lokala vilddjursstammen
och även insekter.
En studie från en större vindpark i Kina har visat att
mikroklimatet i parken har ändrats (satellitövervakning
från 2003). Markvibrationer och turbulens påvisas 1 km
från parken. Växternas bladytor har minskat med 14,5 %.
Samma fenomen har studerats i Skottland och i Texas,
USA.
Under både konstruktion och drift kan stora delar av
viktiga myrområden bli påverkade av slam, farliga oljor
och kemikalier. En utbyggnad av ett stort vägnät uppe på
berget skulle kunna påverka tillflödet i myrarna. Mangslidberget har stora ytor myrmark med ”hängmyrar” som
behövs för rening i den naturliga vattencykeln. Bäckarna
rinner ner både till Mangslidälven och Viggensjön som
mynnar ut i Viggälven.
Det finns ingen garanti att stora olyckor inte inträffar
som påverkar andra delar av vildmarken runt Mangslidberget. Om en vindturbin börjar brinna, har då Torsby
kommun resurser att hantera en stor skogsbrand och hur
ska det övervakas?
All mark som behövs för ledningsgator ner till Klarälven kommer också att påverka stora arealer. Flera markägare kommer beröras - när får de information? En beskrivning av detta borde också ingå i processen så att en
helhetsbild ges till allmänheten och politiker som ska ta
ställning.
Försiktighetsprincipen bör råda tills projektets hela
påverkan utretts. De omätbara värden som naturen ger i
form av ekosystemtjänster, biologisk mångfald, pollinering, bär och svamp, vatten, myrar, tysta områden borde
inte undervärderas. Skogens natur har stora hälsofrämjande effekter, och det värdet kan lätt glömmas. Tysta
områden ska bevaras enligt ett EU-direktiv (European
Parliament and the Council for the assessment and management of environmental noise, 2014). Finland säljer
produkten ”tystnad” i sin internationella turismreklam.
Stressforskare, Anna Maria Pålsdottir, föreläser om ”Naturens läkande förmåga”, och Ebbe Adolfsson från Naturvårdsverket föreläser om ”Miljörisker med vindkraft
outredda”. Har verkligen alla kumulativa effekter av ett
stort industriellt ingrepp blivit belysta?

Referenser: • Enbom, H., & Malcus Enbom, I. (2013). Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk Läkartidningen, 32–33. • James, R. (2010). Wind Turbine
Infra and Low-Frequency Sound: Warning Signs That Were Not Heard. Bulletin of Science, Technology & Society, 32 (2), 108 –127. DOI: 10.1177/0270467611421845.
• Persson Waye, K., Smith, M., & Ögren, M. (2017). Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus. (Rapport nummer 3). Hämtad från Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen : https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/53428/1/gupea_2077_53428_1.pdf. • Saavedra, R., & Samanta, B. (2015).
Noise and Vibration Issues of Wind Turbines and Their Impact – A Review. Wind Engineering, 39 (6), 693-702. • Salt, A., & Hullar, T. (2010). Responses of the ear
to low frequency sounds, infrasound and wind turbines. Hearing Research, 268, 12-21. DOI:10.1016/j.heares.2010.06.007. • Skarin, A., Alam, M. (2017). Reindeer
habitat use in relation to two small wind farms, during preconstruction, construction, and operation. Ecology and Evolution, 7, 3870-3882. DOI: 10.1002/ece3.2941
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* Undersökning över en viss tid där man följer upp studieobjekten och gör upprepade mätningar på dem.

”Mangslidberget ligger i hjärtat av
Finnskogen. Området befolkades under
1640-talet av svedjebrukande skogsfinnar.
Det ligger inom Nyskoga och Södra Finnskoga församlingar och tillhör kärnområdet för Finnskogen. Här talades finska som
vardagsspråk fram till mitten av 1900-talet. I området finns bebyggelselämningar,
kulturlandskap och finska ortnamn som
speglar det skogsfinska kulturarvet.”
Gabriel Bladh, professor vid Karlstads universitet
För Finnskogen finns långt framskridna planer på att
skapa ett ”Världsarv”, eftersom det finska kulturarvet
med svedjebruk, rökstugor, skogsjakt, fällfångst, fiske
mm finns bevarat på plats och även väl dokumenterat.
Mangslidberget är ett av Finnskogens finaste vildmarksområden. Området är känsligt för ingrepp. En
varsam hantering krävs för att naturen och djurlivet med
dess mångfald ska bestå.
Berget har flera myrar även sluttande myrar och många
bäckar samt tjärnar och tjärnhålor. Förmågan att samla
smältvattnet på vårarna, i myrarna på berget, är ett sätt
för naturen att motverka översvämning. Snödjupet i området kan bli upp till två meter.
Det fuktiga skogområdet med sina myrar producerar
en mängd insekter av olika slag. Marken har dessutom

aldrig varit utsatt för olika bekämpningsmedel pga sitt
isolerade läge. En för framtiden viktig miljö för insekter, tillika skogsfågel och deras kycklingar. Förutom mat
för fåglar så är insekterna föda till grodor, ödlor, sorkar,
skogsmöss, fladdermöss. Många av skogens smådjur är
basföda för djur och fåglar.
I matpyramiden för våra rovdjur och topprovdjur så
är insekterna mycket viktiga. Som pollinerare är de ett
måste. Det är inte enbart vi människor som äter bär. En
björn kan äta 90 liter blåbär/dag och räven och grävlingen
vill ha sin beskärda del. För att inte tala om skogsfåglarnas bärkonsumtion.
Nattflygare, såväl insekter som fåglar, blir desorienterade av ljuset och dras till ljuset och döden. Färre svalor
och fladdermöss, som lever på insekter, betyder fler parasitiska insekter i skogarna.
Området har tre spelplatser för tjäder och fyra för orre.
Lavskrikan har sin södra häckningsgräns på Mangslidberget. Ugglor av olika sorter har sin hemvist där t.ex.
hornuggla och den rödlistade berguven. Tranor och gäss
finns också. Vitryggig hackspett och den tretåiga hackspetten har observerats i området.
Kungsörn finns, minst två häckande par, ett på norra
sidan och en på södra sidan, de har sina revirgränser mitt
på berget.
Med ett vindkraftverksområde riskerar även jakten att
försvåras, vilket i sin tur skulle påverka jaktturismen.
Att överhuvudtaget besöka vindkraftsområdet på vintern kan bli en omöjlighet pga iskast från vingarna.

Vy från Finnskogtoppen i Norge.
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NATUREN
Med tanke på hyperiten i området som gör att vi har en
exeptionell bonitet och livskraftig, naturlig reproduktion
av flera känsliga arter, så borde ett nej till 34 vindkraftverk vara självklart. Att omvandla detta berg till ett industrilandskap är inte förenligt med vårt ansvar för kommande generationer. Naturkapitalet är grunden för så
mycket och kommer att bli ännu viktigare i framtiden.
Mangslidberget är det mest ostörda och fridfulla området på Finnskogen. Projektet upptar en stor del av Mangslidberget och vad händer med tillträdet efter en etablering, förbjuden eller på egen risk?
Vad sker med jakten, bärplockningen, vandringslederna genom området, djurlivet både under och ovan jord
samt fågelfaunan?
Vad händer med detta område vid en utbyggnad till
vindindustri? Vad innebär utgrävning av fundamentgropar (3750 kbm/st, motsvarar drygt 300 dumperlass) för
orörda myr- och våtmarker och övrig mark?
Sedan kommer anläggandet av tillfarts- och anläggningsvägar med tillhörande avställnings- och arbetsytor
ytterligare att påverka mark- och grundförhållanden.
BRAND
Var tredje dag brinner ett vindkraftverk någonstans i
världen. Det är svårt att släcka en eld i en turbin pga av
höjden. Sker detta på Mangslidberget kan det bli svåra
konsekvenser. Både på grund av tillgänglighet och omgivningen.

TÄNKVÄRDA SIFFROR
Låt oss granska Mangslidbergets vindkraftpark. Teoretisk produktion enligt prospekt: 700 Gwh. Investeringskostnad: ? För att få ut motsvarande energimängd ur
vattenkraften i Värmland, behöver man öka utnyttjandegraden från 32,3 % till 46 %. Dvs låta vattnet passera
turbinerna 167 dagar per år i stället för 118 dagar.
10,98 % – så litet var genomsnittliga utnyttjandet av
installerad vindkraftskapacitet i landet under en av de
mest kylslagna vinterveckorna i februari 2017/2018.
LJUSFÖRORENINGAR
IDA, International Dark- Sky Assosiation, är en organisation som vill begränsa ljusföroreningar och därmed
gynna människors och djurs hälsa samt klimatet. En väsentlig faktor är att många av våra livsnödvändiga pollinerande insekter är beroende av nattmörker. Våra växters
befruktning och spridning är beroende av deras aktiviteter.
“Jag vet ingenting säkert, men stjärnhimlen får mig att
drömma” Vincent van Gogh.
MILJÖFÖRORENINGAR
Över 1000 liter hydraulolja och glykol läckte ut i naturen när ett vindkraftverk rasade i Lemnhult. Hur skulle
Finnskogen och dess människor, djur och natur påverkas
av en sådan förorening? Har Torsby kommun beredskap
för sådana händelser? I media rapporteras ständigt om
läckage i samband med bränder, som av höjdskäl är svåra
att släcka.

LÅGFREKVENTA LJUD
Det är känt sedan långt tillbaka att lågfrekventa ljud påverkar hälsan negativt, inte bara hos människor. Eftersom dBA används som mätmetod kommer den största
delen av detta farliga ljud inte att mätas. Vindkraftverkens “grundljud” (bladfrekvensen) är ofta ca 1 Hz och skapar därmed mycket stora och pulserande ljudvågor.
Till detta kommer ett antal “övertoner”, men även ett svischande ljud. Tillsammans skapas därför höga ljudnivåer där den lågfrekventa delen dominerar, men denna
mäts ej med dBA. Vi är många internationella forskare som anser att man skall mäta allt ljud utan att ta bort stora delar och vi vill därför få bort dBA i dessa tillämpningar eftersom hälsan bör beaktas. dBZ tar inte bort något ljud från 10 Hz upp till 20 kHz. Att mäta det infraljud som vindkraftverken alstrar låter sig inte göras ens
med dBZ och vi är många som anser att man måste omvärdera hela tänket kring det stora lågfrekventa buller samt infraljud som ett vindkraftverk skapar, speciellt
när de är så stora som de är idag. Detta skapar stora ljudpulsationer och tryckvågor vilket i sin tur kan ge hälsoproblem.
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Thomas Lagö, tekn. dr, samt adjungerad professor

BISFENOL A (BPA)
BPA är en härdare till den epoxiplast som vingarna på
vindkraftverk är uppbyggda av. BPA är ett farligt ämne
för både människor och djur. Fortplantningen störs och
risken ökar för fettma och cancer redan vid mycket små
mängder. En vinge väger 16-20 ton och och 2 % av härdaren (BPA) binds inte, vilket medför att den kommer att
spridas direkt i omgivningen.
När vingarna är nya lösgörs BPA och efter hand kommer erosion med hjälp av sol, vind, vatten samt kollisioner med fåglar och fladdermöss ge partikellossning som
bidrar till att BPA sprids i luft, mark och vattendrag.
Mangslidbergets myrar, källor, tjärnar och naturliv hotas
i grunden. Förutom stora hälsorisker i området, riskerar
BPA att spridas vidare i näringskedjan genom viltkött,
fisk, svamp och bär. Jakt, fiske, svamp- och bärplockning
och annat friluftsliv samt turistnäringen och befolkningen kan därmed påverkas.
EKONOMISKA RISKER
a) Turismen
Bosse Bodén, lektor inom turismvetenskap och
geograﬁ på Mittuniversitetet i Östersund, har studerat
hur vindkraftindustrin påverkar turismen och konstaterar
genom ﬂera enkäter och studier att människor väljer bort
resmål med stor exponering mot vindkraft. Upp till 20%
väljer andra alternativ.
Torsby kommun omsätter över 600 miljoner SEK årligen på turismen och det är en ökande trend. Är kommunen beredd att ta denna risk?

b) Konkurser
Vindkraftbolag börjar gå i konkurs på grund av sjunkande intäkter som beror på det låga priset på el och elcertiﬁkat tex Kalix Vindkraft.
”Det vi framförallt ser är att det ﬁnns många tillståndsgivna projekt till salu på marknaden. Många vill sälja
och tillgången verkar helt klart större än efterfrågan”
Johan Sölveland, advokat och konkursförvaltare
Exploatören skapar ett svenskt bolag för varje projekt,
t.ex. wpd Mangslid AB. De har ytterligare tio aktiebolag
i Sverige. Om man nu tror så starkt på vindkraften varför
konsoliderar man inte alla projekt via moderbolaget? Jo,
man vill kunna ”knoppa av” och sälja. Och fungerar det
inte kan man sätta bolaget i konkurs utan att moderbolaget måste ta hand om ”dottern”.
Vilka garantier har markuthyraren (och kommunen)
att exploatören, eller den som köper, återställer naturen
till hur den var innan, efter det att de 34 vindkraftverken
nått pensionsåldern (15-20 år) eller gått i konkurs långt
innan. Vi vet inte ens vem som kommer att äga och driva
vindindustrin på Mangslidberget när exploatören gjort
sitt, caschat hem och sålt.
Vem löper risken den dag det står 34 stycken tysta
”ståljättar” på ett söndergrävt Mangslidberg?
Skattebetalarna i Torsby kommun?

Vy från Liden vid Bjurberget.
När det är vindstilla behövs vanliga kraftverk som kan köras hela tiden, vilket just då gör vindkraften onödig.
Av den lokala energikapaciteten svarar vindkraften på ett årsbasis för 11% av försörjningen.
En kall, vindstilla vinterdag kan den vara noll.
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Vem kan äga vinden?
Skogen tog de
Bäcken ä törr
Älva tog de
å gjord en damm
När tar de lufta?
När tar de jola?
Ja, dä vete skam –

Hôlls ska dä gå,
hôlls ska dä bli?
Kanske går dä i våra ti,
men i ongans ti ä dä slut,
– farfar, säj,
hôlls såg en laxöring ut?

På dessa korta versrader ger bygdediktaren Gunnar Ehne ord åt glappet som uppstått mellan natur och
människa, eller snarare konflikten mellan exploatering av naturen i vinstintressets namn och den allmänhet som ser skog och natur som ett värde i sig, ett arv att förvalta.
Vi som lever i de glittrande vattnens och de blånande bergens land tillhör en global gemenskap, vi delar
synen på naturen med ursprungsfolken Jorden runt, de som också sätter sig på tvären när multinationella bolag vill lägga beslag inte bara på marken, vattnen och luften utan också på framtiden. Det kan
gälla en oljepipline i North Dakota i USA som dras under Missourifloden på Siouxindianernas mark,
eller malmutvinning i norra Sverige, där samerna sedan urminnes tider haft sina renbetesland.
Vi äger inte naturen, Jorden är ett lån att förvalta till eftervärlden och lämna vidare till våra barns barn
och deras barn.
För att bygga upp detta lands välfärd och exportindustri har vi bidragit med skogsråvara, elenergi från
uppdämda älvar, arbetskraft från de byar i ”det övriga Sverige” som ligger så gott som öde vintertid och
vad har vi fått i stället? Det brukar kallas glesbygdsstöd men är egentligen en mycken låg ränteåterbetalning på ett lån som mera kan likna ett rån!
Nu räcker det, nu säger vi stopp! Den nordvärmländska vildmarken måste räddas, finnskogen skall
värnas och de blånande bergen skall skimra utan vindkraftsvidunder! Vi är ett träd med djupa rötter –
aldrig ger vi upp …
Bengt Berg

“Detta är mina skogar, fast jag äger dom inte”
Niittahon-Jussi

