
 
 

Vindkraft på rätt plats! 
  
 
 
 

 
 
Lördag 11 oktober – Studiebesök i Jädraås Vindkraftpark 
Söndag 12 oktober – Vindkraftkurs på Folkets hus i Jädraås 

 
VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är kursen för alla som vill 
påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. 
Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet. Den utgår från Naturskyddsföreningens 
grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar 
energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna 
avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila 
energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det 
kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, 
förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden. Kursen 
sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens 
miljökonsekvenser, med fokus på hur den kan påverka 
biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med 
kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med 
vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för 
att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.  
 
STUDIEBESÖK. Seminariet kombineras med en guidad tur i norra Europas hittills största 
vindkraftspark, dagen före seminariet. Vi blir då guidade av bybor som varit med i hela processen. 
Det går att vara med bara den ena dagen om man vill – ange i anmälan! Se nedan. 
 

Program 
Lördag 11 oktober Studiebesök i Jädraås Vindkraftpark 
(arrangeras av länsförbunden i Gävleborg samt Dalarna) 
 

12.00 Samling Folkets hus i Jädraås 

12.30  Guidning i Vindkraftsparken, Christer Lundquist, Jädraås 

15.00 Fika i Folkets hus Frågestund 

17.00 Inkvartering för de som bor kvar i Jädraås 

18.00 Middag i Folkets hus 

19.00 Jädraås historia och arbetet kring vindkraftsparken, Christer Lundquist 

20.00 Gilbert Karlsson, en studie om vindkraftens effekter, borta med vinden i 
Alfta finnskog.  

 Diskussionerna fortsätter 

Inbjudan till en vindkraftshelg i 

Jädraås 11-12 oktober 



 
 

 

Söndag 12 oktober Vindkraftkurs 
(arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet) 

09.00 Kaffe 

10.00 Välkomna ! 
Stefan Persson och Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Gävleborg 
resp Dalarna 

10.10 Vindkraft på rätt plats, Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen och Annika 
Stigmark Studiefrämjandet 
 

10.20 Fåglar och vindkraft, Vindval, Jens Rydell, forskare Lunds universitet 
 

11.10  

 
Effekter på fågellivet vid ett generationsskifte av vindkraftverk, Mårten 
Hjernqvist, KMH konsult 

 
12.00 Lunch 

 
13.00 Fladdermöss och vindkraft, Vindval, Jens Rydell, forskare Lunds universitet 

 
13.50 Fragmentering och landskapsförändring, Frauke Ecke, forskare, Sveriges 

Lantbruksuniversitet 
14.40 Fikapaus 

 
15.00 Tillståndprocessen och läget i länen, Simon Åkerman och Veronica Driberg, 

handläggare, Länsstyrelsen i Gävleborg/Dalarna 
16.00 Sammanfattning  

17.00 Avslutning 

 
Det praktiska 
Anmälan 
Senast 2 oktober till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
OBS! Ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ev. allergier och vilka dagar du vill vara med. Ange 
även om du tänker bo kvar över natten och äta middag på lördag kväll samt om du vill ha hämtning vid 
tågstationen. 
 

Kostnad 
Söndagens kurs inklusive lunch och fika är kostnadsfritt för alla deltagare, 
samt lördagens fika och guidade tur i vindkraftsparken. 
Resa, övernattning samt frukost och middag lördag kväll betalar varje 
deltagare själv. Kolla med din krets om de kan stå för någon av dessa 
kostnader.  

 
Transporter  

Samåkning i egna bilar. Deltagarlista för samåkning mailas ut några dagar i 
förväg. Det är också möjligt att bli hämtad vid tåg/buss i Ockelbo. Ange om 
du vill ha hämtning när du anmäler dig. 
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Mat 
Middag lördag kväll, betalas på plats 100:-. Lokalproducerad  öl, Jädraöl finns att köpa.  
Lunch o fika söndag ingår i kursen. 
 

Boende 

Boka eget boende: Ange att du ska vara med på vindkraftskursen 
 
Jädraås Herrgård  
På herrgården finns hotell med olika standard på rummen. Allt är nyrenoverat och fräscht 

 Huvudbyggnaden: dubbelrum med dusch pris 585 kr/pers. inkl. frukost. Några 
enkelrum finns också. 

 Flygeln:  2- eller 4-bäddsrum inkl. frukost 415 kr/pers  (gemensam dusch o toa i 
korridoren) 

 Hönshuset:  tvåbäddsrum inkl. frukost också 415 kr/pers (gemensam dusch o toa) 
 
Boka: 0297-451 65, 070-733 38 42, stay@jadraasherrgard.se 
 
Campingstugor med 4 bäddar, ( egna lakan, dusch i gemensamhetsanläggning) 100 kr/pers.  
Boka:  Eva Lööke; 0297-451 58 
 

Jädraås – hur tar man sig dit? 
 

 
 
Jädraås är en liten vacker bruksort i Ockelbo kommun i Gävleborgs län, nära länsgränsen till 
Dalarna. Till Ockelbo och järnvägsstationen är det ca 2 mil.  
 
Tåg till Ockelbo ankommer 10.35 både lördag och söndag. Hämtning kan ordnas. 
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Avstånd till Jädraås från: 
 
Ockelbo 2 mil 
Sandviken 4 mil 
Gävle 5 mil 
Bollnäs 8 mil 
Edsbyn 9 mil 
Falun, via Svärdsö, Vintjärn 7 mil 
Hedemora via Storvik 9 mil 
Rättvik, via Bingsjö, Svartnäs 10 mil 

 
Info: 
Länkar: 
http://www.jadraas.se 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vindkraft 
www.studieframjandet.se 
 
 

Stefan Persson 

Naturskyddsföreningen Gävleborg 

070-552 21 62 

stefan.persson@naturskyddsforeningen.se    

 

Margareta Wikström 

Naturskyddsföreningen i Dalarna 

070-66 87 146 

margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se 

 

Isak Isaksson 

Naturskyddsföreningen, rikskansliet 

08-702 65 18 

isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se 

 

Blivande gemensamma regionkansliet: 

0250-166 33 

Kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se  

 

Carina Carlsson 

Studiefrämjandet 

026-27 32 90 

carina.carlsson@studieframjandet.se 

 

 

Välkomna till en spännande och innehållsrik helg i vackra Jädraås! 
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