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Vindkraft kontra försvar
Initiativ
Energiproduktion är ständigt ett ämne för diskussion. Fördelar och risker ställs mot varandra
och experter och politiker i alla läger pratar för sin sak. Det vi kan vara överens om är att det inte
finns någon energikälla där alla säger att den är så fördelaktig att den kan placeras var som helst
utan någon enda protest.
Från Centerpartiets sida har vi alltid med stolthet och välgrundade argument tagit stort ansvar
för hur vi ska energiförsörjas i framtiden. Vi förespråkar satsningar på förnyelsebara
miljövänliga system tillsammans med långsiktighet. Detta hindrar inte att vi inser att det som vi
gjort oss beroende av som kärnkraft, gas, olja och andra ändliga resurser kommer vara en del av
samhället under en lång tid framöver.
Vi har därför medverkat till en mycket bra energiöverenskommelse inom alliansen som er riktigt
stora satsningar på förnyelsebar energi som sol, vind och biobränslen. Samtidigt görs det möjligt
att byta ut befintliga reaktorer mot nya vilket gör det möjligt att förlänga kärnkraftsparentesen
med ungefär 50 år, (eftersom det är en ändlig resurs så tar uranet slut inom ca 200 år) förutsatt att
energibolagen vill bygga och har råd att försäkra verksamheten. På detta sätt har både ensidiga
kärnkraftskramare och de med flergenerationsansvar och hög miljöambition blivit nöjda. Man
förundras ändå över att vissa politiker och industrimän vägrar se vad som redan gjorts på
energisidan och hur snabbt vi ökar ny förnyelsebar produktion.
Kärnkraftens förträflighet bör också tonas ner om man synar resultatet med hälften av
reaktorerna stillastående pga. Försumlighet och dålig planering, inget vindkraftverk har stått
stilla för en dammsugares skull till en kostnad av 2 miljarder. Slutförvaret av avfall är också
kostnader som kärnkraften aldrig fullt ut belastas med.

Vindkraften har ökat med 5 twh sedan 2006 vilket motsvarar en reaktor och fortsätter vi i den
takten så motsvarar det ungefär en reaktor per mandatperiod, ett mycket snabbare sätt än att
bygga ny kärnkraft. Denna utveckling är vi i Centerpartiet mycket stolta över.
Det finns emellertid ett antal bromsklossar som ganska betydelselösa tyckare till det i dessa
frågor alltför inflytelserika försvaret. Försvaret har nog, dessvärre för deras del, tänkt lite för
begränsat eftersom deras överdrivet negativa inställning till vindkraft med hänvisning till att de
är ett hinder för jakt och spaningsflyg har gjort dessa plan mycket svåra att sälja på marknaden.
De har ju problem att styra runt dessa över världen spridda verk. Hanöbuktens planerade
vindkraftspark är ett bra exempel på detta.
Förslag
Att

det på högsta politiska nivå görs förändringar som begränsar
försvarets vetorätt vid tillståndsgivning till ny vindkraft.

