
  

  

Vindkraft på rätt plats 
Lördag 30 okt kl 11.30-16.30, Bollnäs Folkhögskola 
Samhället står just nu inför en stor energiomställning när fossil energi måste fasas ut 
och ersättas av hållbara alternativ. Vi behöver effektivisera och minska energi- 
användningen kraftigt, men vi behöver också bygga ut förnybar energi i stor skala för 
att klara den omställningen. Där spelar vindkraften en viktig roll. 

Vindkraften blir mer och mer aktuell för våra bygder i Hälsingland och Gästrikland. 
Motstående intressen, olika åsikter och många olika aktörer gör det svårt att hänga 
med och ha delaktighet på riktigt. Vindkraft kan se som ett hot eller en möjlighet. 

Naturskyddsföreningen Gävleborg ordnar en konferens om vindkraft dit alla är 
välkomna! 

Kostnadsfritt deltagande för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Icke medlemmar 
betalar 300 kr. Lunch och eftermiddagsfika ingår. Om du blir medlem deltar du gratis. 
Välkommen att bli medlem för 295 kr/år! 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/ 

Anmälan senast 21 okt via https://shorturl.at/ghrMN 

Karta över befintliga och planerade vindkraftverk i Gävleborg från 
www.vindkraftskollen.se 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/
https://shorturl.at/ghrMN
http://www.vindkraftskollen.se/


  

 

Program 
11.30 Välkomna, Bernt Larsson, vice ordf. Naturskyddsföreningen Gävleborg 

11.40 - 12.15 Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige, Kristina Östman, 
energisakkunnig Naturskyddsföreningen 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/rapport-vindkraft-en-viktig-del-i-framtidens- 
energiforsorjning/ 
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2.15 – 12.40 Planerad vindkraft i Gävleborg, Magnus Westbergh, länsstyrelsen Gävleborg 

2.40 – 13.30 Lunch 

3.30 – 14.15 Jobb, affärer och annan lokal nytta i vindkraftens spår: lokala prognoser, 
digital affärsplattform och nya verksamheter när elektrifieringen tilltar 
Christer Andersson, Vindkraftcentrum https://www.vindkraftcentrum.se/ 

14.20 – 15.00 Risker för natur och miljö med vindkraft - hur kan de minimeras? 
Kajsa Olsson, kommunikatör Vindval Naturvårdsverket 

15.00 – 15.15 Fika 

15.15 – 15.50 Ägande, nyttjande, makt och 
samrådets betydelse vid etableringar 
Jenny Breslin, projektledare I Med och 
Motvind, Hela Sverige ska leva, X-ing 
Gävleborg https://helasverige.se/gaevleborgs- 
laen-x-ing/kampanjer/i-med-och-motvind/ 

15.50 – 16.25 Gemensam frågestund 

16.25 – 16.30 Avslutning 

Tågtider Gävle – Bollnäs 10.07 – 11.09 Bollnäs – Gävle 16.48 – 17.52 

Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk i Sverige. Sammantaget bidrog de till 
7% av elproduktionen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår 357 verk till 1 

i Gävleborgs län till år 2040. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i- 
samhallet/miljoarbete-i-sverige/energi/vindkraft/fordelning-av-vindkraft-lansniva.pdf 

Vanliga frågor om vindkraft: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vanliga- 
fragor-om-vindkraft/ 

Naturskyddsföreningen Gävleborg 
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 070-2739155 
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