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Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlar olika intressen för att
diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Projektet pågår mellan januari 2019 och oktober 2020
och finansieras av Energimyndigheten. Målet är att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft. Att ta fram
verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika
samhällsintressen.

Vindkraftskonferens med tema människa och dialog
Den 17 oktober anordnade projektet en vindkraftskonferens med föredrag och diskussioner
om bland annat stress, landskapsstrategier, energiomställning och landsbygdsutveckling.
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Presentationerna från den konferensen finns nu på www.energiintelligent.se
Och en inspelad version finns på Youtube. Klicka på den rubrik som du är intresserad av så
kommer du direkt till det föredrag som du vill lyssna till:
En inspelning av konferensen finns på Youtube

Framtiden för svenskt vindkraftverk

Den 23-24 oktober besökte en arbetsgrupp från Länsstyrelsen Dalarna den årliga
VIND-konferensen, som i år firade 10 år.
Där fick vi bland annat höra av de energipolitiska talespersonerna från samtliga partier att
energiöverenskommelsen var bra, att vi behöver ha mer fokus på medborgaren när
vindkraftsvprojekt sätts igång, att det är svårt att mäta buller och att elproducenter behöver
ta mer ansvar för att kunna leverera el kontinuerligt.
Fler intressanta reflektioner från dagen, kan du läsa på Energiintelligents hemsida

Start för dialoggruppsarbete
Den 7 november påbörjade 15 deltagare från 8 organisationer, arbetet med att ta fram
svar till 8 utmaningar som en hållbar vindkraftsutbyggnad i Dalarna står inför.
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Hur kompensationssystem ska utformas och hur vi kan öka diskussion och kunskap om
förnyba energi i samhället är bland de första frågorna som kommer att behandlas.
Resultat från gruppernas arbete kommer att publiceras kontinuerligt i detta nyhetsbrev.
Läs mer på Energiintelligent Dalarnas webb: från uppstartsmötet, vilka som ingår i
grupperna och vilka frågor som kommer att behandlas.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är intresserad av vindkraft i Dalarna eller har varit med
på en av våra konferenser eller dialogmöten. Nyhtesbrevet skickas ut halvårsvis med
nyheter från projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna” fram till projektets slut i oktober 2020. Vill
du inte längre ha nyhetsbrevet kan du avregistrera dig genom att klicka på länken nedan.
Klicka här för att avregistrera din adress
Så här hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt: Projektledare Hållbar vindkraft, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
Jakob Ebner, e-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se, www.energiintelligent.se/fornybar-energi/vindkraft
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