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VERKSAMHETSRAPPORT 2013-2014
Skånes vindkraftsakademi
Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation.


Vi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet om vindkraft mellan olika aktörer.



Vi strävar efter att utbytet sker på ett balanserat och inkluderande sätt, med högt i tak.



På vår arena ska tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter om vindkraft
kanaliseras, och tillsammans med alla intresserade samtalar, diskuterar och funderar vi kring
vindkraft.

Man kan kort och gott säga att Skånes vindkraftsakademi är en plattform där det rationella samtal om
vindkraft kan föras. I det samtalet är alla välkomna.

Organisation
Föreningen bildades år 2009 av Malmö stad, Malmö högskola, SLU-Alnarp, Mellanrum AB och
Energikontoret Skåne. Bland medlemmarna finns privata företag, kommunala förvaltningar och andra
offentliga organisationer, högskolor och universitet, ideella föreningar och privatpersoner.
Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli på Energikontoret Skåne i Malmö. Föreningen har en
verksamhetsledare som arbetar på halvtid i föreningen: Anna Tibbelin.

Styrelsen
Ordförande
Karin Hammarlund, SLU-Alnarp
Kassör
Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne
Ledamöter
Joakim Nordqvist, Miljöförv. Malmö stad
Adam Kanne, E.ON
Tomas Sjödahl, Serviceförv. Malmö stad
Carl-Adam von Arnold, Power Supply Partner
Bo Hansson, Mannheimer Swartling

Vice ordförande
Håkan Samuelsson, Region Skåne
Sekreterare
Åsa Alström Johannesson, Faveo Projektledning
Suppleanter
Anna Bernstad, MKB Fastighets AB
Rolf Ekstrand, HSB Skåne
Jonas Lundberg, Privatperson
Kent Lundgren, Privatperson
Sigvald Harryson, InnoVentum

Övriga förtroendeposter
Revisorer
Anita Tapper, Miljöförv. Malmö stad
Sara Therner, Energikontoret Skåne

Valberedning
Jonas Bengtsson, Jon Andersson, Anna Tibbelin
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Långsiktiga mål
Tre mål visar våra fokusområden
1.

Höja kunskapen i de skånska kommunerna, inklusive medborgare, om vindkraft i Skåne.

2.

Samla olika typer av intressenter i föreningen för att stimulera en rationell vindkraftsdebatt i
Skåne och därmed skapa en kunskaps- och erfarenhetsrik organisation.

3. Förenkla dialogen mellan medborgare, företag och kommun/Länsstyrelsen.
Sammanfattning av verksamhetsåret
Skånes vindkraftsakademi växer både i medlemsantal och betydelse. Under våren fick föreningen ett
rejält genomslag efter ett inslag om vindkraft som sändes på Sydnytt på SVT. Intervjun ledde till ett
stort antal fler besökare på hemsidan och större allmän kännedom om föreningen. Föreningen
används som källa av bl.a. Länsstyrelsen i Skåne och Kraftringen.
Ekonomin har bedrivits på ett stabilt sätt med E.ON Värme, Serviceförvaltningen i Malmö stad,
Energimyndigheten/Nätverket för vindbruk och Region Skånes miljövårdsfond som största
bidragsgivare.

-

31 medlemmar (+11%)

-

5 styrelsemöten

-

2 aktiva projekt (1 avslutat under hösten och 1 beviljat men vilande)

-

5 seminariearrangemang

-

3 mäss/konferensmontrar

-

1400 hemsidebesökare (varav ca 45 % från Skåne)

-

200+ samtal om föreningen, om vindkraft i Skåne

-

40+ framtagna informationsblad

-

2 artiklar i dagstidningar om föreningen

-

200+ seminariedeltagare

-

1 inslag i SVT Sydnytt

-

Medverkan i intervjuer till
reportage, akademiska uppsatser och expertartiklar.

Antal
vindkraftverk i
Skåne 2013
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Genomförda aktiviteter
Verksamhetsåret löper från den 1/9-31/8. Detta är exempel på vad vi har arbetat med i år:
Seminarier och medlemsträffar
>Vad forskar LTH och SLU på?
>God kommunikation vid planering av
vindkraft
>Landskapet och vindkraft
>Gårdsvindkraft i lantbruk (2 ggr)

>Opponent på IIIEE-masteruppsats

Skånes vindkraftspris
>Utdelning av Skånes vindkraftspris 2014

Internationella vindkraftsdagen 2014
>Marknadsföring av dagen. 1 medlem
genomförde aktivitet

Mässor och konferenser (med monter)
>Skånes Energiting 2014
>Borgeby Fältdagar 2014
>Mötesplats Skåne 2014

Beviljade projektansökningar
>Vindkraftsutbildning för energi- och
klimatrådgivare. ”ENKLAV”
>Vindkraftskunskap för den kommunala
medborgaren. ”VINDKRAFTSLÄGET”
>Testplats för småskalig vindkraft (ej påbörjat)

Konferens- och seminarienärvaro
>Nätverket för vindbruk 2013
>Vind 2013
>Eolus vindkraftsseminarium 2014
>Effektiv projektledning
>Påverka politiken
>Förnybar el för fastighetens behov

Vindkraft i media
>Mediabevakning
>Medverkan i intervju i Sydnytt
>Expertkunskap till artikel/småskalig vindkraft
>Expertkunskap till Sydnytt/havsbaserad
vindkraft
>2 artiklar om föreningens verksamhet i
dagstidningar
>Flera artiklar om föreningens verksamhet i
online-tidningar

Strategiska möten (utdrag)
>E.ON Vind
>Lindahls
>LRF
>Länsstyrelsen i Skåne
>Malmö stad
>Osby kommun
>SP
>Studieförbundet Vuxenskolan
>Svenska Uppfinnareföreningen
>Svenskt Landskapsskydd
>Trelleborgs hamn
>Trelleborgs kommun

Styrelsemöten
>Kontinuerligt

Medlemsbrev
> 6 medlemsbrev + löpande information

Vägledning/presentation
>Söderslättgymnasiet
>Årsmöte sektionen för småskalig vindkraft
2014
>Privatperson/småskalig vindkraft
>Privatperson/uppfinning
>Malmö högskola

Övrigt
>Remissvar Region Skånes upphandling om
vindkraft
>Förmedling av föreläsare och experter inom
vindkraftsområdet i Skåne
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I detalj: projektverksamhet

Seminarier: Vindkraftskommunikation
Under 2013 genomförde Skånes vindkraftsakademi i samarbete med
Energikontoret Skåne/EU-projektet RES-Chains en seminarieserie om
vindkraftskommunikation.
Skåne har varit en av de ledande regionerna i utbyggnad av vindkraft.
Regionen har näst mest (2012) installerad effekt i Sverige, men fördelningen
mellan kommuner har varit olika. Utbyggnaden har lett till lokalt starka
åsikter som ifrågasätter nyetableringar.
I projektet genomfördes en seminarieserie för de skånska kommunerna,
Länsstyrelsen och Region Skåne med det övergripande målet att förenkla
dialogen mellan företag, medborgare och kommun i frågor som uppfattades
som problematiska för att skapa förutsättningar för bättre förankring vid
eventuellt nya vindkraftsetableringar i Skåne.

Information: Vindläget
Under 2014 arbetar Skånes vindkraftsakademi fram informationsblad om
vindkraftsläget i de skånska kommunerna. Bladen ska höja kunskapen om
och tillgängligheten av information om de olika förutsättningarna (exv.
politiska, geografiska) för vindkraft i Skåne i samtliga skånska kommuner
och öka tillgänglighet av svår information om vindkraft.
Kommunerna och Länsstyrelsen i Skåne granskar materialet.
Målgrupp för informationsbladen är främst framtida potentiellt närboende
till vindkraftverk som kontaktas med samrådshandlingar, samt framtida
potentiella vindkraftsägare som önskar sätta upp vindkraftverk i Skåne.
Projektet genomförs med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond

Utbildning: ENKLAV
Under hösten och våren 2014-2015 genomför Skånes vindkraftsakademi i
samarbete med Energikontoret Skåne projektet ENKLAV: Energi- och
Klimatrådgivarnas Arbetsmaterial om Vindkraft.
Projektet kommer att leda fram till:

Halvdagsutbildning för Energi- och klimatrådgivare i Skåne

4 Öppna träffar för allmänheten på olika platser i Skåne

Sammanfattande handbok för Energi- och klimatrådgivare

Rapporter, länkar och övrigt material tillgängliggörs online
Vindkraft som ämne ökat i omfattning och komplexitet. Det finns därför
behov att fylla kunskapsluckan hos Energi- och klimatrådgivarna som har
uppstått.
Projektet genomförs med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond
och Energimyndighetens Nätverket för Vindbruk.

Våra medlemmar

E.ON Vind och E.ON Värme är medlemmar.
Serviceförvaltningen i Malmö stad, Miljöförvaltningen i Malmö stad och Stadsbyggnadskontoret i
Malmö stad är medlemmar.
Utöver listade medlemmar är ett flertal privatpersoner medlemmar.

7

SKÅNES VINDKRAFTSAKADEMI
www.vindkraftsakademin.se
info@vindkraftskademin.se
Org. Nr: 802447-8946
KONTAKTA VERKSAMHETSLEDAREN
Anna Tibbelin
0709 71 99 97
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