
   
  

 

Stort deltagande vid det första Vind Café-mötet i Korsnäs 

Det första Vind Café-mötet i Korsnäs i anslutning till det planerade havsbaserade 
vindkraftsprojektet samlade drygt 30 representanter för intressentgrupperna den 20 
september. Den livliga debatten och frågorna visade hur viktig den lokala dialogen är. Nästa 
möte hålls den 25 oktober kl. 17.30 på ungdomsgården.  

Regiondirektör Mikael Nordström vid Kustens naturtjänster, Forststyrelsen, öppnade mötet för 
intressentgrupperna med ett anförande om havsfågelbeståndet och havsvindkraft. Projektexpert 
Heidi Vest berättade samtidigt om hur projektet fortskrider. Därefter följde kommundirektör 
Christina Båssars hälsning från kommunen. Båssar belyste projektet ur de lokala beslutsfattarnas 
synvinkel. 

Under diskussionen frågade man bland annat om havsvindkraftsprojektets inverkan på 
fastigheternas värde, eventuella köpare av el som produceras, sjökabelns landföringsställen och 
kraftverkens inverkan på plankton i vindkraftsparkens område. 

Inga fastigheter inom vindkraftsparkens influensområde 

Korsnäs havsvindkraftspark ligger över 15 km från kusten. Det finns varken fast bosättning eller 
fritidsbosättning i området. De närmaste fritidsbostäderna ligger cirka 12 km bort.  

Ljuden från vindkraftverken sprider sig högst tre kilometer. Ljudet dämpas av andra ljud från havet, 
såsom vindar och vågor.  

Vid solsken kan vindkraftverken orsaka blinkande skuggning. Skuggan sträcker sig högst några 
kilometer, där det syns några ögonblick i taget. I praktiken kan man se blinkande skugga om man 
färdas med båt i vindkraftsparkens område. 

Havsvindkraftsparken är ett omfattande projekt som om det genomförs ökar den ekonomiska 
aktiviteten på orten och medför sannolikt fler invånare, vilket kan öka efterfrågan på 
fritidsbostäder. Konsekvenserna för fastighetsmarknaden kommer till uttryck i takt med att 
projektet fortskrider.  

El för industribruk 

Vindkraftsparken producerar uppskattningsvis cirka 5 000 gigawattimmar el. Mängden skulle räcka 
till för uppvärmning av 250 000 eluppvärmda egnahemshus under ett år. Stora mängder el säljs i 
allmänhet till partiköpare eller till användningen inom industrien. Den som bygger och driver 
vindkraftverket i Korsnäs ansvarar i sinom tid också för elförsäljningen. Samarbetspartnern har ännu 
inte valts, så det är inte möjligt att bedöma användningsändamålen för el. 

Industrin behöver ständigt mer utsläppsfri el av klimatskäl. Därför är Korsnäs havsvindkraftspark en 
mycket viktig investering. 



   
  

 

Sjökabelns landföringsställe undersöks 

Den el som produceras av havsvindkraftsparken överförs längs en sjökabel till en elstation. Därefter 
går kabeln sannolikt som luftledning. Landföringsalternativen bedöms i 
miljökonsekvensbedömningsprocessen (MKB), vars förutredningar pågår.  

Nästa Vind Café-möte hålls den 25 oktober 

Forststyrelsen förbereder nästa Vind Café-möte som kommer att hållas kl. 17.30 den 25 oktober på 
ungdomsgården i Korsnäs. På mötet går man igenom den aktuella situation på elmarknaden samt 
frågor som gäller fisket och undervattensfloran och -faunan. 

Ytterligare information: Heidi Vest, projektexpert, Forststyrelsen, tfn +358 40 167 6862 

 


