Årsberättelse för FSL verksamhetsåret 2017
Medlemmar
Den 12 mars 2018 har Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL 162 enskilda
betalande medlemmar/hushåll. FSL har därutöver 14 anslutna lokala föreningar, där
större delen av medemsantalet återfinns:
Alefjälls Naturskyddsförening
Föreningen Finnskogsriket
Föreningen Stoppa Vindkraft i Västra Kinneskogen
LOBIS Livskvalitet och Boendemiljö i Svalöv
Rädda Fäbodmiljön i Sundborn
Stöttingfjällets Miljöskydd
Svartnäsbygdens Vildmarksförening
Algustorpgruppen Röke
Ängersjö Byalag
Föreningen Tyleskogens Landskapsskydd
God Livsmiljö i Hylte
Greger Andersson
Rädda Hallandskusten
Vittsjöbygden Mot Vindkraft

Styrelse och valda funktionärer
Föreningens styrelse har under 2017 bestått av följande personer:
Ordförande: Jan Hedman
Övriga: Henrik Wachtmeister vice ordförande och presstalesman, Åke Gustavsson
kassör, Göran Holm sekreterare, Annica Hällström ledamot, Martin Degerman
suppleant, samt Leif Lyttkens suppleant. Styrelsen har varit oförändrad under året.
Firmatecknare har varit Jan Hedman, Åke Gustavsson samt Henrik Wachtmeister.
Valberedning har varit Max Ydström (sammankallande) samt Tomas Hultkrantz och
Mats Östberg

Revisorer har varit Karl-Erik Lundström och Magnus Lundström.
Styrelsemöten har hållits 17-02-18 (telefon), 17-03-25 (konstituerande möte för nya
styrelsen), 17-04-28 (telefon), 17-10-29 (telefon), 17-11-29 (fysiskt i Uppsala), samt
18-03-03 (telefon). Därutöver löpande kontakter per mail och telefon.

Ekonomi
Vid årsskiftet 2017/18 hade föreningen en behållning om 114 tkr (80 tkr 2016/17).
Behållningen hade per den 12 mars 2018 pga årsavgifter ökat till 157 tkr.
Föreningens inkomstkälla är i praktiken enbart medlemsavgifter.

Verksamheten
Överklagandeprocesser:
FSL hade överklagat beslutet om vindkraft på Billingen invid Hornborgasjön. FSL
vann procesen.
FSL hade överklagat beslutet om vindkraft vid Jungfrukusten/Ödmården. FSL vann
processen.
Svartnäsbygdens Vildmarksförening hade överklagat beslutet om vindkraft vid
Enviksberget i Faluns kommun. FSL avgav ett yttrande med argument till stöd för
föreningens ståndpunkt. FSL förlorade processen.
Invånare i Malungs kommun har överklagat beslut om vindkraft vid Fageråsen i
Malungs kommun. FSL bistod en av de klagande vid formulerandet av överklagan,
och vi var närvarande vid förhandling i Malung i Mark- och Miljödomstolen. Vi
förlorade i Mark och Miljödomstolen. Prövningstillstånd för att överklaga i Mark- och
Miljööverdomstolen har sökts. Vi avvaktar svar.
Invånare i Västra Kinneskogen, Mariestads kommun har överklagat beslut om
vindkraft vid Västra Kinneskogen. FSL har anslutit sig till detta överklagande, såväl
vad gäller yrkanden som grunder, såsom vore det vårt eget. Vi väntar ännu på
huvudförhandling.
Bistånd till lokala aktiviteter
FSL har besökt och bistått drabbade ortsbor Ljusdals kommun, som drabbats av
ljudet från Svartvallsbergets vindkraftpark. Skriftväxlingen med Länsstyrelsen
fortsätter.
FSL var inbjudet och gav råd och stöd vid bildandet av en motståndsgrupp mot
vindkraft i Torsby kommun hösten 2017. Planering pågår.
FSL var inbjudet och gav råd och stöd vid bildandet av en motståndsgrupp mot
vindkraft i Hagfors kommun mars 2018. Planering pågår.
FSL har med framgång bistått grannar till två områden utanför Helsingborg, då
MMÖD avslog i ett fall, och MPD avslog i det andra (som dock nu är överklagat).

Genom telefonsamtal har många – främst från södra halvan av landet – fått råd och
anvisningar om hur man bör förfara vid hoten från vindkraftverk.

Remissvar och skrivelser
FSL avgav i april 2017 en skrivelse till Naturvårdsverket avseende bullerfrågor, där
FSL kritiserade verkets hantering av frågor kring vindkraftbuller. Skrivelsen
presenterades personligen av FSL på Naturvårdsverket.

Debattartiklar
FSL eftersträvar att hålla trycket uppe i vindkraftfrågan med hjälp av debattartiklar i
allmäna tidningar. Artiklar under året var bl.a:
“Vindkraftsubventioner och tankevurpor i 28 år till“, Nya Wermland, Arbetarbladet,
Värmlands Folkblad, m.fl. jan. 2017;
“Orimligt att exportera vindkraftsel med förlust“, Värmlands Folkblad, feb. 2017;
“Baylans frid var en illusion“, Arbetarbladet, Piteå Tidning, feb. 2017;
“Triumf förvandlad till huvudvärk“, Second Opinion, Skaraborgs Allehanda,
Ulricehamns Tidning m.fl., feb. 2017;
“Står ni för er politik, C?“, Hela Hälsingland, mars 2017;
“Decemberöverenskommelsen i repris – med KD i fokus“, Barometern, maj 2017;
“Veto mot vindkraft handlar om lokal demokrati“, Dagens Samhälle“, maj 2017;
“Vindkraftfrågan är SD:s poängplockare“, Östra Småland, Hela Hälsingland, maj juni 2017;
“Centern väljer väg“, ÖstersundsPosten, juni 2017;
“Väg in vindkraftens samhällskostnader“, Second Opinion, juni 2017;
“Alla kommuner som tidigare tackat nej till vindkraft har anledning att börja oroa sig
igen“, Arbetarebladet, juni 2017, Nya Wermland, juli 2017.
“Delaktighet utan att få bestämma om vindkraft“, Nya Wermland, aug. 2017
“Ett klokt beslut av centerstämman om vindkraften“, Gävle Dagblad, okt. 2017;
“Viktig även för vindkraftsvänner“, Piteå Tidning, nov. 2017;
“Vindkraft och lokal demokrati“, Skaraborgsbygden, nov. 2017;
“Demokratisk kontroll viktigare än vindkraft“, Arbetarebladet, Norrköpings
Tidningar, VästerviksTidningen, nov. 2017;
“Hos vindkraftsindustrin styr branschintresset – värna den lokala demokratin“,
Allehanda, nov. 2017;

“Lokal demokrati viktig även för vindkraftsvänner“, Kristianstadsbladet, Hela
Hälsingland, nov. 2017;
“Decentralisering av makt och inflytande“, Vermlands Folkblad, nov. 2017;
“Havsvindkraft utanför Skånes sydkust: Nej tack!“, Trelleborgs Allehanda, nov. 2017;
“Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin“,
ÖstersundsPosten, nov. 2017;
“Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft“; Dagens Industri, dec. 2017;
“Förödelse huggen i sten när kommun viker sig“; Svenska Dagbladet, jan. 2018;
“Bristfällig statistik om det kommunala vetot“, Skaraborgsbygden, dec. 2017,
Altinget, jan. 2018;
“Stormigt i vindbranschen“, Folkbladet, jan. 2018;
“Vindkraftsindustrins dimmoln om kommunalt veto“, Nerikes Allehanda, jan. 2018;
“Kommunerna vill ha kvar vindkraftsvetot“, Dagens Samhälle, jan 2018;

Kontakt med medlemmarna
FSL har under 2017 haft många samtal med människor och föreningar som på olika
sätt drabbats av vindkraften. Det kan vara i ett uppstartsskede, men även sedan
verken etablerats. Vi har erhållit många skrivelser som man velat skicka till
myndigheter och domstolar, och vi har därigenom kunnat lämna synpunkter på
förbättringar i texterna. Det har överlag varit kunniga personer som författat
överklaganden och/eller synpunkterna, och vi upplever att det finns en stor kunskap
hos våra medlemmar. De som hör av sig och inte är medlemmar får också hjälp, men
med uppmaningen att bli medlemmar.

Kontakt med myndigheter
FSL upprätthåller på olika sätt kontakten med Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket,
Boverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Domstolar, Länsstyrelser och
kommuner och följer deras arbete som berör våra intressen. FSL följer även vad som
händer utanför landets gränser.

Övriga informationsinsatser
På vår hemsida www.landskapsskydd.se har vi löpande information om
vindkraftrelevanta nyheter, utifrån vårt perspektiv. Under hösten inleddde vi en
översyn och omredigering av hemsidan. Under februari togs den nya sidan i drift, och
den är nu under “intrimning“. Hemsidan är länkad till en Facebook-sida.
Uppsala den 14 mars 2017, Jan Hedman, ordförande för FSL

