Hållbar vindkraft i Dalarna

Nummer 1–2019
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.
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Boka in Vindkraftskonferensen den 17
oktober
Konferensen har fokus på dialog, medborgare,
hälsa och landskap. Du kommer att få möjlighet att
göra din röst hörd och ge inspel utifrån det du hör
och ser på konferensen.
Inbjudan och program kommer att skickas ut via epost, då vi bokat lokal antingen i Falun eller
Borlänge.

Åtta frågor att arbeta vidare med
Resultaten från dialogmöten har sammanfattats i åtta frågor som projektet kommer att
arbeta vidare med. Arbetet kommer att ske i två tvärsektoriella grupper där representanter
från Dalarnas ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas museum,
Hela Sverige ska leva Dalarna, Visit Dalarna, Ekoturismföreningen, LRF, Dalavind och
kommuner kommer att bjudas in, för att arbeta fram en gemensam vägledning för
hållbar Vindkraft i Dalarna. Arbetet startas under vindkraftskonferensen den 17 oktober i
Borlänge.
Läs mer om de föreslagna frågeställningarna här.

Upptaktskonferens och dialogworkshop under våren 2019
Projektet har genomfört en uppstartskonferens den 16 april med 81 deltagare. Det var en
faktakonferens med målet att öka förståelsen för behovet av vindkraften, dess utmaningar
och möjligheter. Utvärderingen visade att konferensen var uppskattad och att man vid en
kommande konferens vill veta mer om hur djuren och människan påverkas av vindkraft,
kompensationsåtgärder, tekniska lösningar för att skydda djur samt växelspelet mellan
människan, vindkraft och livsmiljö.
En inspelning av konferensen, dokumentation och alla presentationer finns att ladda ner på
Energiintelligent.se.

Uppföljning av dialogmöten
Som en uppföljning till konferensen inbjöds lokalbefolkning, fågel- och naturintresserade,
markägare, projektörer och kommuner till dialogmöten runtom i länet. Resultaten ligger till
grund för det fortsatta arbetet i projektet. Sammanfattningsvis kan konstateras att det bl.a.
finns en stor efterfrågan för att diskutera energiomställningen i generella termer, hur den
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ska gå till och vilka möjligheter som står till buds, hur den demokratiska processen och den
lokala delaktigheten kan öka i samband med vindkraftsetableringen.
Anteckningar från alla möten och sammanfattande slutsatser finns att läsa på
Energiintelligent.se.

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

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

Postman
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