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Trelleborg

Vindkra t i Smyge på agendan
- igen
SMYGEHUK 17 timmar sedan

Frågan om en vindkraftpark i havet utanför Smygehuk bör drivas av
berörda medborgare i bygden, inte av storbolag. Det anser forskaren
Magnus Jiborn.
TEXT KATARINA MELVINGER

I en nystartad förening diskuteras just nu hur man kan göra sydkusten
självförsörjande på förnybar energi. En av personerna som ligger bakom
föreningen är Magnus Jiborn. Tanken är att utreda hur mycket energi som
i så fall behövs och därefter förankra idéerna hos kommunin vånarna.
Magnus Jiborn poängterar att det inte pågår någon projektering.
– Det är inte aktuellt med havsbaserad vindkraft just nu eftersom det inte
ﬁnns ekonomi i det. Men det ﬁnns m ycket som talar för att det kan bli
aktuellt framöver och då är det bättre att vi som bor här ligger steget före.
Magnus Jiborn är själv bosatt i kommunen. Han är skribent och forskare
vid Ekonomihögskolan i Lund, forskningsområdet är klimat - och
energipolitik kopplat till ett samhälles tillv äxt.
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Tillsammans med Rikard Hedenblad har han grundat projektbolaget
Kustvind AB och varit initiativtagare till föreningen Energi Vision Sy d.
Han berättar att de har låtit sig inspireras a v Samsö i Danmark. Invånarna
där tog tag i frågan om att bli självförsörjande på förnybar el och i dag
tillverkar de mer energi än de gör av med, tack vare bland annat utbyggd
vindkraft.
Platsen där en havsbaserad vindkraftsanläggning åter diskuteras är
förlagd 8 till 15 kilometer söder om kustlinjen mellan Abbekås i öster och
Smygehamn i väster. Idén är 60 vindkraftverk en mil ut i havet. Området
har stor potential sett till vindar , bottenförhållanden och närheten till
kabeldragningar.
– Bestämmer man sig för att bygga ut vindkraften till havs så vill man ha
en bra placering, och var är det då bäst? Jo här, utanför Smygehuk, säger
Magnus Jiborn.
Det inns i dag ingen ekonomi i a tt bygga ut vindkra ten, var ör driver ni då
frågan?
– Vi har ett elöverskott i Sverige i dag , men samtidigt händer det mycket i
energipolitiken som gör att elbehovet sannolikt ökar . Ett skäl är att vi
ställer om till elbilar . Ett annat att vi har tung industri som behöver ställa
om, ett tredje våra föråldrade kärnkraftverk.
– Att bygga solceller räcker inte. Men det kan v ara ett komplement liksom
att Trelleborg har landets största biogasanläggning Sammantaget har vi
stora möjligheter att bli självförsörjande.
Magnus Jiborn är väl medveten om motståndet mot vindkraft som
tidigare planer mötte. Lösningen tro r han är samarbete mellan berörda
kommuner, byalag, intresseföreningar, besöksnäringen med ﬂera.
– Externa investerare måste förstås komma in så småningom, blir det
aktuellt att bygga handlar det om miljardinvesteringar. Jag är inte negativ
till medverkan från storbolag , det viktiga är att det ﬁnns lokal delaktighet
hela vägen så att projektet skapar lok al nytta.
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