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Sammanfattning

Vilka har deltagit i undersökningen?

✓ 70% är män Geografi

✓ 30% är kvinnor Lofsdalen – 32%
Glöte – 27%
Linsell – 26%
Råndalen – 11%
Dravagen – 4%
Ransjö – 1%

✓ Den genomsnittliga åldern är 60 år

✓ 87% är permanent boende

✓ 13% har fritidshus

Totalt 82 personer

Kännedom

✓ Nästan hälften av de tillfrågade känner till kommunen Härjedalens vindkraftsplaner. 

✓ Nästan samtliga, 94%, känner till vindkraftsparken på Glötesvålen.

Uppfattning

✓ Nästan hälften av de som känner till vindkraftsparken på Glötesvålen tycker att den är bra. Var 
femte anser dock att vindkraftsparken är dålig.

✓ För majoroiteten av de tillfrågade blev vindkraftsparken som de hade förväntat sig. Var fjärde är 
mer positiva och upplever att det blev bättre än förväntat medan var tionde istället tycker att det 
blev sämre. Exempel på positiva aspekter är att det stör mindre än förväntat, det har byggts fina 
vägar och givit jobb till bygden. De som är negativa nämner bl a att det stör utsikten, oljud, att de 
ofta står stilla och inte utnyttjas.

Glötesvålen Vind
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Sammanfattning

Hur skulle du vilja betygsätta följande olika delar när det gäller just vindkraftparken på Glötesvålen?

Medelvärde *

Placeringen av vindkraftverken 3,65 ✓ De tillfrågade är i första hand nöjda med vindkraftverkens placering och 
hur de ser ut. Något lägre betyg ges när det gäller ljudnivå, information 
under projekt- och byggtiden samt huruvida det tagits hänsyn till 
friluftsliv.

Utseendet på vindkraftparken 3,48

Hänsyn som tagits till boendemiljön 3,03

Ljudnivån från vindkraftverken 2,9

Information från vindkraftsbolaget 
under projekt- och byggtid 

2,87

Hänsyn som tagits till friluftsliv 2,7
* Skala 1-5

Information
✓ En klar majoritet, nästan nio av tio känner till att bygden närmast vindkraftparken på Glötesvålen 

får ett särskilt ekonomiskt utvecklingsstöd, s.k. bygdepeng baserat på vindkraftsparkens intäkter.

Det är tre av fyra som är positiva till utvecklingsstödet. Drygt var tionde tycker dock att det här är 
negativt. Vi ser att äldre tillfrågade samt boende i Råndalen, Ransjö, och Linsell är negativt 
inställda i högre grad. Boende i Linsell nämner bl a att fördelningen av pengarna inte har varit 
korrekt.

✓ Tre av fyra anser att de har fått tillräckligt med information när det gäller vindkraftparken i 
Glötesvålen.

Sol, vind, vatten
eller kärnkraft …?

✓ De tillfrågade har fått rangordna vilken typ av produktionssätt av el de skulle välja till hushållet om 
det var möjligt. Populärast är solenergi följt av vindkraft. Fyra av tio väljer helst solenergi medan 
var fjärde väljer vindkraft. Knappt var femte väljer i första hand vattenkraft alternativt kärnkraft.



MarkCheck Vindkraft – Glötesvålen

Oktober 2016

4

Innehållsförteckning

Syfte och metod

Inferens – Vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet?

Syfte och metod

Bakgrundsuppgifter

Fråga 1 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till hur vindkraftsplanerna i kommunen Härjedalen ser ut?

Fråga 2 Känner du till vindkraftparken på Glötesvålen som projekterats och byggts av OX2 (tidigare 
Vindkompaniet, O2) på uppdrag av IKEA?

Fråga 3 Vad tycker du om vindkraftparken på Glötesvålen, nu när den är klar och igång? 

Fråga 4 Tycker du att det blev bättre eller sämre än vad du hade förväntat dig? 

Fråga 5 Hur skulle du vilja betygsätta följande olika delar när det gäller just vindkraftparken på Glötesvålen?

Fråga 6 Känner du till att bygden närmast vindkraftparken på Glötesvålen får ett särskilt ekonomiskt 
utvecklingsstöd, s.k. bygdepeng baserat på vindkraftsparkens intäkter? 

Fråga 7 Hur ställer du dig till att det utgår ett särskilt ekonomiskt utvecklingsstöd, s.k. bygdepeng, i samband 
med vindkraftsutbyggnad i ett område? 

Fråga 8 Tycker du att du har fått tillräckligt med information när det gäller vindkraftsparken Glötesvålen?

Fråga 9 Många har idag olika inställning till skilda sätt att producera el. Om du kunde välja el av ett visst 
produktionsslag till ditt hushåll och kunde välja mellan el som producerats genom kärnkraft, vattenkraft, 
solenergi eller vindkraft, hur skulle du rangordna dessa?

Kontaktuppgifter

Genom att klicka på länkarna i innehållsförteckningen kan du snabbt och enkelt ta dig till olika 
avsnitt i presentationen (presentationen måste vara i bildspelsläge). Ikonen längst ner till höger på 

respektive sida tar dig tillbaka till innehållsförteckningen      
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Bakgrundsuppgifter 
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Hur väl skulle du vilja säga att du känner till hur vindkraftsplanerna i kommunen 
Härjedalen ser ut?

Mycket väl  21%

Ganska väl  26%

Inte särskilt  33%

Inte alls  21%

Bas=82 st
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Känner du till vindkraftparken på Glötesvålen som projekterats och byggts av OX2 
(tidigare Vindkompaniet, O2) på uppdrag av IKEA?

Ja  94%

Nej  6%

Bas=82 st
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Vad tycker du om vindkraftparken på Glötesvålen, nu när den är klar och igång? 

Till de som känner 
till vindkraftsparken 

på Glötesvålen! 

Mycket bra  22%

Bra  23%

Helt ok  34%

Inte så bra  6%

Inte alls bra  14%

Bas=77 st
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Tycker du att det blev bättre eller sämre än vad du hade förväntat dig? 

Till de som känner 
till vindkraftsparken 

på Glötesvålen! 

Mkt bättre/förväntat  5%

Bättre än förväntat  20%

Som förväntat  63%
Sämre än förväntat  8%

Mkt sämre/förväntat  3%

Ej svar/vet ej  1%

Bas=77 st
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Område * Kön Ålder

Dravagen Ser dem knappt, trodde de skulle synas betydligt mer                                                    

Vägarna smälter in i miljön                                                                             

Glöte Det blev vägar upp, så att man kan åka dit och kolla                                                    

De har tagit hänsyn till naturen, välplanerat                                                           

Vindkraftverken blev finare, och man hör dem inte heller                                                

Blev liten påverkan på naturen, trodde det skulle förstöra mer                                          

Det blev fint och nya fina vägar                                                                        

Det blev en bra väg upp, det stör mindre än jag trodde                                                  

Det är lag i Norge på en ersättning på minst 1%, i Härjedalen blev det bara 0,5%                        

De borde utnyttjas mer, de står ofta still                                                              

Mycket oljud, förväntade mig inte att det skulle låta så högt                                           

Man blir störd av det                                                                                   

Linsell Stör inte lika mycket som jag trodde att det skulle göra                                                

Trodde det skulle störa mer visuellt sett, men så blev det inte                                         

De har förstört naturen och utsikten                                                                    

Stör utsikten                                                                                           

Att de bygger energidrivande byggnader som man måste söka bidrag för                                    

Mycket bättre än förväntat Bättre än förväntat Som förväntat Sämre än förväntat Mycket sämre än förväntat

Forts. Vad är det som blivit bättre respektive sämre?
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Område * Vad är det som blivit bättre respektive sämre Kön Ålder

Lofsdalen Tycker att de gjorde det väldigt fint                                                                   

De var väldigt försiktiga när de hade byggt vägar                                                       

Var där och tittade, och det överträffade mina förväntningar, snyggt                                    

Många från bygden har fått jobb                                                                         

De har tagit hänsyn till området                                                                        

Trodde vindkraftsparken skulle störa betydligt mer än vad den gör                                       

Det var många som trodde att marken skulle förstöras, men den känns orörd                               

Parken stör ingen, ren kraft                                                                            

De är mycket högre än vad de behöver vara                                                               

Råndalen Roligt att något händer, förnyelsebar el är bra                                                         

Mycket bättre än förväntat Bättre än förväntat Som förväntat Sämre än förväntat Mycket sämre än förväntat

Tycker du att det blev bättre eller sämre än vad du hade förväntat dig? 



MarkCheck Vindkraft – Glötesvålen

Oktober 2016

12

Hur skulle du vilja betygsätta följande olika delar när det gäller just
vindkraftparken på Glötesvålen? 

Till de som känner 
till vindkraftsparken 

på Glötesvålen! 
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Placeringen av vindkraftverken

Utseendet på vindkraftparken

Hänsyn som tagits till boendemiljön

Ljudnivån från vindkraftverken

Hänsyn som tagits till friluftsliv
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Mycket bra (5) 4 3 2 Mycket dåligt (1) Ej svar/Vet ej

Bas=77 st

Info från vindkraftsbolaget
under projekt- och byggtid
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Känner du till att bygden närmast vindkraftparken på Glötesvålen får ett särskilt 
ekonomiskt utvecklingsstöd, s.k. bygdepeng baserat på vindkraftsparkens intäkter? 

Ja  88%

Nej  12%

Bas=82 st
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Hur ställer du dig till att det utgår ett särskilt ekonomiskt utvecklingsstöd, s.k. bygdepeng, 
i samband med vindkraftsutbyggnad i ett område? 

Mycket positiv  45%

Positiv  29%

Neutral  12%

Negativ  5%

Mycket negativ  9%

Bas=82 st
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Forts. Om negativ, varför?

Område Kön Ålder

Glöte Stödet går inte till alla, utan bara till vissa                                                                              

Alldeles för lite pengar går till bygden                                                                                     

Linsell Pengarna gick till fel område då parken ligger mest på Linsells sida                                                         

Linsell får inga pengar när det ligger på Linsells mark                                                                      

Linsell får inga pengar trots att det ligger på Linsells mark                                                                

Stödet går till fel by                                                                                                       

Stödet borde fördelas mer jämnt mellan byarna                                                                                

Pengarna går till fel by                                                                                                     

Fördelningen är inte korrekt                                                                                                 

Pengarna går till fel område                                                                                                 

Stödet fördelas ojämnt, alla borde få lika mycket                                                                            
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Tycker du att du har fått tillräckligt med information när det
gäller vindkraftsparken Glötesvålen?

Ja  74%

Tveksam/osäker  9%

Nej, ej tillräckligt  17%

Bas=82 st
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Forts. Vilken information är det du saknar?

Område Kön Ålder

Glöte Är inte påläst alls                                                                                                          

Linsell Inte fått någon information alls                                                                                             

Information om ljuden från vindkraftverken, visste inte att det skulle störa så mycket                                       

Inte fått någon information alls                                                                                             

Information om att större delen ligger på fel by                                                                             

Har fått reda på allt genom andra, inte genom någon information som har givits ut                                            

Under byggets gång fick man ingen information                                                                                

Inte fått någon information alls. Endast hört folk prata runtomkring                                                         

De kunde haft mer fysiska möten i alla påverkade områden                                                                     

Lofsdalen Allmän information och samråd                                                                                                

Hur lång tid allt ska ta och vilka möjligheter som finns                                                                     

Ransjö Information om vad som händer, har saknat info under resans gång                                                             

Råndalen Vet ej, har själv heller inte sökt någon info så anklagar inte någon                                                         

Det mesta, vet nästan inget alls                                                                                             

Inte fått något utskick alls                                                                                                 
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Många har idag olika inställning till skilda sätt att producera el. Om du kunde välja el av 
ett visst produktionsslag till ditt hushåll och kunde välja mellan el som producerats genom 

kärnkraft, vattenkraft, solenergi eller vindkraft, hur skulle du rangordna dessa?
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