
Vindkraftverk stora 
som Eiffeltorn chockade 
bybor i norra 
kommundelen 
Det började som ett rykte runt årsskiftet. Sedan kom den 

en inbjudan i brevlådan från vindkraftsbolaget till vissa. 

Efterhand stod det klart att skogen utanför Läckeby, 

Rockneby och Bäckebo skulle kunna bli scen för södra 

Sveriges kanske största vindkraftpark med ett 70-tal 

nästan 300 meter höga vindkraftverk. 
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Ingemar Bernthsson, Fredrik Morsing, Bo Thoor, Gigi Sahlstrand, Axel 

Vidings, Sven Krakau och Emrik Stoeckmann, hoppas att det inte blir något 

av planerna på en vindkraftpark med 70-tal vindkraftverk väster om Läckeby 

och Rockneby. De skulle synas väl från Läckeby över Skammelstorp och 

Stora Vångerslät i horisontlinjen. Foto: Mats Holmertz 



De är helt eniga, gänget som Barometern träffar på parkeringen vid Läckeby kyrka för att 

prata om planerna på en vindkraftpark. Axel Vidings, Sven Krakau, Emrik Stoeckmann, 

Fredrik Morsing, Ingemar Bernthsson, Gigi Sahlstrand och Bo Thoor är inte intresserade av 

att bli grannar med ett 70-tal vindkraftverk på upp till 280 meter. 

– När vi förstod vad som var på gång blev vi chockade. Chockade och förbannade, säger Bo 

Thoor, som bor i Ebbegärde. 

De är inte ensamma. Tämligen omgående mobiliserades ett motstånd mot vindkraftparken. 

Nästan 400 har skrivit på ett upprop på Facebook och nyligen bildades en förening med målet 

att planerna ska skrotas. Att kommunens nya översiktsplan lagt in området som lämpligt för 

etablering för verk med totalhöjd upp till 280 meter, oroar. 

– De här verken är dubbelt så höga som de som redan finns. De kommer att synas vida 

omkring, flera mil, säger Fredrik Morsing som menar att det därför inte är bara de som bor i 

skogsbyarna som drabbas utan även Läckeby och Rockneby, och därmed tusentals personer. 

 

 

Ljudet, utsikten, skövlad natur, djur som försvinner och rekreationsområdet 

med det, sjunkande huspriser och kvarlämnade betongfundament om 

vindkraftparken överges - det är några av argumenten mot Stena 

Renewables vindkraftpark som den nya översiktsplanen kan ge utrymme för 

om den antas nästa år. Foto: Mats Holmertz 

 

Att den tänkta vindkraftparken delats upp i tre områden istället för ett anses vara ett sätt att 

inte gå fram öppet med hur stor etablering det verkligen är fråga om. Att den senaste 

vindkraftutredningen inte finns med i den digitala översiktsplanen retar också. Den fick Axel 

Vidings fatt på först efter en efterlysning i kommunhuset och den kom ett par dagar innan 

samrådstiden gick ut. 



– Helt otroligt. Naturskyddsföreningen har tagit fram en plan för hållbar vindkraft och pekat 

ut lämpliga områden. Det här finns inte med där, säger han. 

Gigi Sahlstrand och Bo Thoor flyttade från Stockholm alldeles nyligen och driver ett 

fågelguidningsföretag i ett område som hittills varit optimalt för verksamheten då det finns 

många ovanliga arter, bland annat häckande havsörn inpå knuten. Nu är läget ett annat. 

– Det känns väldigt snopet för oss. Vi flyttade för att komma ut till naturen och jag som 

jobbar med detta har sett massor med möjligheter till olika guidningar men nu känns det 

tvärkört. Och vi hade ju tänkt göra en helrenovering av huset. Nu vet vi inte hur det blir med 

det heller, säger hon. 

 

 

Gigi Sahlstrand jobbar som fågelguide och området där det kan komma att 

bli upp till 280 meter höga vindkraftverk är inte optimalt för verksamheten 

menar hon. Som nyinflyttad fick hon och sambon Bo Thoor en chock när det 

hörde talas om vad som är på gång. Nu har de engagerat sig för att stoppa 

planerna. Foto: Mats Holmertz 

 

Axel Vidings har planer på att öppna vårdcentral i området. Nu är han tveksam till satsningen 

och utesluter inte att flytta från orten om parken blir verklighet. Emrik Stockemann lyfter 

fram den biologiska mångfalden och att det är det största orörda skogsområdet i kommunen 



och utpekat av kommunen som ett viktigt rekreationsområde, som nu kan bli det han kallar 

för ett industriområde. 

– Jag tycker inte om att man använder ordet park. För mig är det något fint. detta är en 

industri. Det känns som att man har maxat området med avstånd från huset med en kilometer. 

Det är jättejobbigt. Jag och min familj har bott här i 18 år, det är vårt hem. Intill huset står en 

30 år gammal skog och är i den livscykel att den snart tas ner. Då blir det öppet blås rätt in till 

oss, säger Emrik Stoeckmann. 

De menar att inte är bara själva vindkraftverken är problemet. Det krävs nya vägar för att 

forsla dem genom skogen och det ska till kablar och transformatorer. Utöver att djur- och 

fågelliv kommer att påverkas och att omgivningarna runt de egna hemmen förändras kraftigt, 

pekas också på att värdet på deras fastigheter kommer att sjunka, förmodligen så mycket som 

mellan 20 och 30 procent. 
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När vi förstod vad som var på gång blev vi chockade. Chockade och 

förbannade, säger Bo Thoor, som bor i Ebbegärde. 

 

 

 



– Det som skrämmer är storleken på vindkraftverken och att det är så många. Och det behövs 

tillfartstrafik och gamla byvägar kommer att förstöras. Vilt och djurliv försvinner. De säger att 

det inte bor så många här, men det är ett rekreationsområde, säger Fredrik Morsing. 

 

De hoppas att kommunpolitikerna ska ta till sig argumenten och slopa, eller i alla fall kraftigt 

minska, omfattningen av vindkraftsparken. Sven Krakau menar att planerna som finns i dag är 

orimliga. 

– En viktig sak som inte nämns i översiktsplanen är människors behov och intressen. Det 

nonchaleras fullständigt. Det enda som nämns är buller på 40 decibel, riktvärdet för industrier. 

Så man har i alla fall sett detta som en industri. Vi kommer i andra hand, säger han. 

Att det ska finnas vindkraft är det däremot med på. Gigi Sahlstrand undrar varför det inte 

planeras in i områden där det redan är ljud och ljus som intill motorvägar och i städer, istället 

för helt tysta naturområden. 

– Men det är väl klassiskt att säga att vindkraft ska vi ha, men ingen vill ha den hos sig, säger 

hon. 

 


