
ekologiskt lantbruk 9/2007  �

osCar FranZÉn, text & foto

Nöbble  Gård  ligger  2  mil  norr 
om Kalmar, precis i gränslandet 
mellan  skogs-  och  slättbyggd. 
Gården ägs och drivs av  famil-
jen Svenzén med mjölkproduk-
tion,  skog  och  entreprenad, 
men  när  det  kommer  till  vind-
kraft är det sonen Lennart som 
är den stora entusiasten. Så när 
man för några år sedan fundera-
de på nästa stora investering var 
byggandet av ett eget vindkraft-
verk ett givet val för Lennart.
  På gårdens högsta och blåsi-
gaste kulle står nu det 76 meter 
höga ståltornet. Högt upp ovan-
för kvigornas nyfikna huvuden 
roterar,  till  synes  ganska  lång-
samt,  tre  24  meter  långa  kolfi-
bervingar. På väg uppför kullen 
är det svårt att inte tänka på vad 
som skulle hända om en av ving-
arna skulle lossna, men Lennart 
intygar att bultarna håller.

Vindläget avgörande
Gårdens  vindläge  var  egentli-
gen inte helt optimalt, men ge-
nom att öka höjden på tornet (12 
meter  över  standardhöjden  för 
verket) kom man upp i tillräckli-
ga vindhastigeter för att  få  lön-
samhet i kalkylen.
  8  miljoner  gick  bygget  på.  
I priset ingick garanti, underhåll 
och  reservdelar  under  två  år. 
Efter  det  måste  man  teckna  
underhållskontrakt. För fullser-
vice,  vilket  i  praktiken  är  det  
enda  rimliga, betalar man runt 
100 000 kr om året.
  Verkets generator har vid ide-
alförhållanden en effekt på strax 
över 800 kW. Från generatorn i 
tornets topp matas likström ner 
till  utrustning  som  gör  om 
strömmen  till  växelström.  En 
transformator  uppgraderar  se-
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På nöbble gård har korna  
fått sällskap av vindkraft 

dan elens spänning till 10kV var-
efter den levereras direkt ut på 
Eons elnät som går förbi hundra 
meter  bort.  All  utrustning  ägs 
av gården, även kabeln bort till 
elnätet. 
  Under de två första åren har 
det  blivit  ca  1200  Mwh  per  år. 
Det är mindre än beräknat men 
samtidigt har elpriset varit hög-
re så verket har redan gått med 
vinst. Från och med år tre kom-

mer dock underhållskostnader-
na in och då blir det svårare att 
generera något netto. I takt med 
att  lånet  betalas  av  och  ränte-
kostnaderna  sjunker  räknar 
dock Lennart med att åter kun-
na  gå  med  vinst  redan  från  år 
fem.

i politikernas händer
Ersättningen består idag av fyra 
delar. Först priset på själva elen 

vilket  bestäms  på  spotmarkna-
den. Sedan kommer försäljning-
en av de elcertifikat man tillde-
las  i  egenskap  av  förnyelsebar 
elproducent.  När  man  leder  in 
ström mitt på elbolagets ledning 
hjälper man dem att minska sina 
överföringsförluster,  vilket  de 
också  betalar  några  ören  för. 
Ytterliggare några ören får man 
slutligen i miljöbonus, men det 
ersättningssystemet  håller  på 
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att  fasas  ut  till  förmån  för  det  
nyare certifikatsystemet. Totalt 
ger  det  hela  en  ersättning  på 
mellan 50 och 70 öre per produ-
cerad kWh.
  Lennart är mer än nöjd med 
investeringen, hade han stått in-
för samma val idag hade han in-
te  tvekat att bygga. Men något 
mer  vindkraftverk  blir  det  inte 
på ett bra tag.
  – Det  finns  ingen  mer  bra 
plats  att  ställa  det  på,  säger 
Lennart.  Sen  handlar  det  om 
pengar också, det är ganska sto-
ra investeringar.
  Inga  investeringa  är  förstås 
helt säkra. I fallet med vindkraft 
är  kanske  de  ekonomiska  stö-
den genom elcertifikatsystemet 
den mest osäkra biten:
  – Det som är oroväckande är 
att systemet helt  ligger  i politi-
kernas händer. Skulle de skrota 
certifikatsystemet  ligger  vi  illa 
till, säger Lennart.

till havs
Vindkraft  är  tillsammans  med 
vattenkraft  de  mest  effektiva 
sätten att fånga in naturens en-
ergiflöden för att omvandla dem 
till elektricitet. Den energi och 
det arbete som går åt i produk-
tion,  installation  och  underhåll 
av ett vindkraftverk är ofta rela-
tivt liten jämfört med den el som 

verket  kommer  producera  un-
der sin livstid.
  Effektiviteten  till  trots  finns 
det  idag ganska  lite vindkraft  i 
Sverige.  Av  de  1�5  terawattim-
mar  (TWh)  electricitet  vi  an-
vände  2006  var  det  bara  0,7 %  
(1 TWh) som kom från vindkraft. 
Men ökningstakten är stor och 
redan till 2015 spår Energimyn-
digheten en sjudubbling av pro-
duktionen till 7 TWh.
  En avgörande faktor för vind-
kraft är förstås hur mycket och 
hur jämnt det blåser på platsen 
där man vill bygga. Oftast blåser 
det mer ju högre upp från mar-
ken  man  kommer.  Allra  mest 
blåser det till havs där inga land-
former,  träd  eller  byggnader 
står i vägen. Därför är det många 
som trott på stora havsbaserade 
vindkraftsparker. 
  Men idag läggs planerna för 
vindkraftsparker  till  havs  på  is 
på grund av ökande kostnader. 
En viktig orsak är stigande råva-
rupriser  på  framför  allt  koppar 
och aluminium, viktiga ingredi-
enser  i  elkablar.  Priset  på kop-
par  har  under  bara  de  senaste 
två åren ökat med 1�0 %. Och i 
en  framtid  med  dyrare  olja, 
minskade  råvarutillgångar  och 
en ökad efterfrågan på metaller 
finns det inget som talar för att 
priserna skulle gå ner.

  På Lillgrund i Öresund håller 
Vattenfall nu på att slutföra byg-
get  av  Sveriges  största  vind-
kraftspark till havs med 48 snur-
ror. Bygget upphandlades innan 
priserna satte iväg, men lönsam-
heten är ändå osäker med en an-
läggningskostnad  på  nästan  2 
miljarder. Under en överskådlig 
framtid  är  nog  en  fortsatt  ut-
byggnad  av  vindkraft  på  land 
det alternativ vi kommer att se 
mest av.

småskaligt alternativ
Det mesta av den terawattimme 
vindkraftsel  som  produceras  i 
Sverige  kommer  från  större 
verk  som det på Nöbble Gård. 
Men att satsa på ett småskaligt 
vindkraftverk kan ha många an-
dra fördelar.
  Ekologiska  Lantbrukarnas 
Kew  Nordqvist  byggde  redan 
1999  ett  vindkraftverk  på  sin  
arrendegård  utanför  Tranås. 
Kyrkan  som  ägde  gården  ville 
satsa  på  ett  större  verk  för  el-
produktion men Kew argumen-
terade för ett mindre självförsör-
jande  gårdssystem.  Resultatet 
blev ett svenskt verk av märket 
Pitchwind med en effekt på 20 
kW. 
  – Vi var en av länsstyrelsens 
visningsgårdar  för  ekologiskt 
lantbruk,  så  det  var  viktigt  för 

oss att visa upp möjligheten till 
självförsörjning,  säger  Kew.  Vi 
hade gjort oss  av med  inköpet 
av växtnäring, nästa del var att 
göra  oss  oberoende  av  fossil- 
och kärnenergi, och för elen var 
vindkraft den naturliga lösning-
en.
  Att använda sig av den varie-
rande  produktionen  från  ett 
vindkraftverk krävde vissa  livs-
stilsförändringar,  till  exempel 
gällde  det  att  köra  tvättmaski-
nen  på  blåsiga  dagar.  Men  att 
byggga vindkraftverk har också 
en  helt  annat  effekt  som  man 
kanske inte tänker på innan:
  – När  vi  kom  till  gården  så 
blåste kepsen av, men istället för 
att  förbanna vinden fick vi  lära 
oss att dra nytta av den, och det 
gjorde vi verkligen.

Vindkraftverket på nöbble Gård
navhöjd: 76 m
total höjd med vingarna: 100 m
rotordiameter: 48 m 
Effekt: 800 kW
byggår: 2005
kostnad: 8 miljoner kr
fabrikat: enercon (generatorn tysktill-
verkad, stolpen från kockums i Malmö)
årsproduktion: ca 1200 MWh

sveriges elproduktion  
2005, tWh 

Vattenkraft tWh 72,1

Vindkraft 0,9

kärnkraft 69,5

kraftvärme i industrin 5,3

kraftvärme 6,7

kondenskraft 0,1

total nettoproduktion 154,6

Källa: Energimyndigheten
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lennart svenzén och Veronica andersson är mer än nöjda med investeringen. under de två 
första åren har det blivit ca 1200 Mwh per år. Det är mindre än beräknat men samtidigt har 
elpriset varit högre så verket har gått med vinst.
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Vindkraftsgguiden
1. samla information

Prata med grannarna

ta kontakt med nätägaren. Vilken utrust-
ning krävs för att kunna koppla in sig?  
Var går det att ansluta? Vilken kvalitet på 
elen krävs?

Förhandsdiskutera bygglov med kommunen

kolla de ekonomiska förutsättningarna. 
Vilka lån kan du få? ta hjälp av den vind-
kraftskompetens som börjar finnas på en 
del banker

kolla upp din vindpotential. Detaljkartor 
finns på energimyndighetens hemsida  
(sök på vindkartering).

2. finns det bilväg fram till den tänkta  
 platsen? 

Hur tunga och breda fordontål den? Vad 
kommer det kosta att anlägga en ny eller 
bredare väg?

3. Vad är viktigast för dig?

utifrån de fysiska och ekonomiska förut-
sättningarna gäller det sen att ta ställning 
till vad som är viktigast för dig. Är det eko-
nomisk lönsamhet? eller att vara självför-
sörjande på el? Är det att verket har byggts 
i sverige? Är det minimering av löpande 
kostnader och underhåll? Vill du ha ett verk 
med så enkel teknik som möjligt eller gil-
lar du high-tech med datorer, kretskort och 
programuppdateringar? olika värderingar 
ger olika val.

istället för att bygga...
Passar det inte dig att själv bygga ett vind-
kraftverk går det ändå att stödja och utnyttja 
el från vindkraft. genom att köpa andelar i 
ett vindkraftkooperativ stödjer du utbygg-
naden av vindkraft samtidigt som du kan 
tillgodoräkna dig en del avden producerade 
elen för egen förbrukning. ett av de större 
är sveriges vindkraftkooperativ, www.svef.nu

Vindkraftföretag
störrE VErk

Enercon (tyskland)  
http://www.enercon.de

Vestas (Danmark)  
www.vestas.com

GE Wind (usa)  
http://www.gepower.com/ 
businesses/ge_wind_energy/
en/index.htm

mindrE VErk

Det finns en uppsjö av tillver-
kare, importörer och återförsäl-
jare av mindre vindkraftverk. 
både kraftverken och företa-
gens pålitlighet verkar variera 
så använd sunt förnuft! Här är 
dock tre företag som Jerker 
andersson, vindkraftsentusiast 
i skaraborg, kan rekommen-
dera:

pitchWind. svensk egentill-
verkning. konstruktören lär 
vara världsmästare. Finurligt 
monterade vingar som ”snubb-
lar” över sig själva vid för hög 
vindhastighet vilket gör att 
man slipper bromssystem.
http://www.pitchwind.se/

Windpower. säljer snurror 
med en effekt på mellan 1,5 
och 6 kW.
http://www.prokrania.se/ 
windpower/

bonnet. importerar kinesiska 
vindkraftverk med effekter på 
mellan 1 och 20 kW.  
http://www.bonnet.se/
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specialisten på 

Har Du inte våra kataloger, beställ iDag!

vall och gröngöDsling
vi har stort utbud vallfrö till ekologisk odling. Hos oss kan du köpa  
örter och gräs i renvara, men även ”halvfabrikat” med sortblandningar och 
nästan färdiga blandningar. 

Du komponerar själv din blandning som passar din produktion och dina 
produktionsförhållanden, eller använder något av förslagen i katalogen.

För odlingsrådgivning och försäljning  
kontakta Gunnar Danielsson,  
tel. 0478-50240.

De bästa fånggrödorna sår du  
med frö från oss!

Mogatan 6, 254 64 Helsingborg  •  Tel 042-25 04 50  •  Fax 042-25 04 60


