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Bakgrund
• En kartläggning av ålänningarnas attityder, åsikter och
förhållningssätt till vindkraft i allmänhet och havsbaserad
vindkraft i synnerhet.
• Undersökningen har utförts på uppdrag av
Infrastrukturavdelningen vid Åland landskapsregering
• Som grund för kartläggningen ligger ett enkätutskick som
gjordes i samband med ÅSUBs miljöundersökning (ÅSUB
Rapport 2022:4) under januari-februari 2022.
• 565 personer över 18 år svarade på enkäten.
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Vindkraft är ett miljövänligt sätt att producera energi

När jag väljer elavtal anser jag det är viktigt att elen
har producerats med hjälp av vindkraft
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Åsiktsfördelning (andel svarande,
procent) om vindkraftens för- och
nackdelar
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Inställningen till utbyggnaden av
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Fritt formulerade åsikter om
nackdelarna med havsbaserad
vindkraft
• ”Inte en säker källa till el, de går ej om det blåser för mycket/lite.”
• ”De ekonomiska vinsterna hamnar inte på Åland.”
• ” Internationella intressenter som köper upp vindkraften och använder allt (missbrukar vår
miljö) för egen vinning, till förlust för hela Åland.”
• ”Påverkan på ekosystemen vid installation av vindkraftverken; grumling, förstörda habitat etc,
beroende av på vilket djup vindkraftverkets fundament monteras.”

• ”Vingarna sprider plast i naturen. Uppmanas att inte ens plocka bär i närområdet.....”
• ”Ålands stränder och havsområden, inklusive fågel och fiske och båtturism blir förstörda för en
lång tid framöver.”
• ”Svårskyddade vid kris, krig och terrorangrepp: stör försvarsmaktens radar- och
sensorövervakning.”
• ”Upplever att jag inte har tillräcklig information om de punkter jag valt”.
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Fritt formulerade åsikter om
fördelarna med havsbaserad vindkraft
• Det är fint om Åland klarar sig själv och inte behöver köpa el utifrån.”
• ”Man slipper möllorna i närmiljö”
• ”Tycker även att det är bra att importerad energi kan minskas”
• ”Sträva till självförsörjning men ej för stort för att sälja”
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Övriga fritt formulerade åsikter om
havsbaserad vindkraft
• ”Jag tror att vindkraftverk kommer öppna upp många nya möjligheter för Åland.”

• ”Har länge undrat [över] att man inte utnyttjar vindkraften mera på Åland”
• ”Vem bekostar? Vad görs av möllorna när de gjort sitt? Problemavfall.”
• ”Kommer bli så dyrt att bygga upp allt. Hur länge kommer det att ta innan dom betalat sig"? Och
hur lång livstid har dom? Samt vad dom kostar i tex service och underhåll.”
• ”Ge mer info om vindkraftens för- och nackdelar! Dess påverkan på djurliv och att bladen slutar
snurra vid för hård/svag vind. Vad kostar detta skattebetalarna?”
• ”En god idé men tycker de är hemskt fula och förstör vyerna. Men ändå såklart bra med förnybar
energi, så länge man själv slipper ha dem utanför fönstret. Egoistiskt ja, men ändå en känsla man
har.”
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