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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
samtalet 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, ideella föreningar och privatpersoner. Föreningen har under
verksamhetsåret haft 25 medlemmar och sponsrats av Serviceförvaltningen Malmö stad och
E.ON Energilösningar. Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli på Energikontoret Skåne, som
sedan juni 2015 har kontor i Lund.
Föreningens verksamhetsledare, Jakob Economou, arbetar deltid i föreningen och driver en rad
olika vindkraftsrelaterade projekt på Energikontoret Skåne.

Styrelsen
Ordförande
Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne
Kassör
Kent Lundgren, privatperson
Ledamöter
Karl Magnus Adielsson, Region Skåne
Anders Elmqvist, Serviceförv. Malmö stad
Lars Borisson, E.ON Wind
Anna Evander, Energikontoret Skåne

Vice ordförande
Martin Holmén, Kristianstads kommun
Sekreterare
Claes Jeppsson, ENERCON
Suppleanter
Per Eriksson, privatperson
Ole Øystein Bakke, ReNuTec Solutions
Marcus Larsson, Energikontoret Skåne

Övriga förtroendeposter
Revisorer
Christian Röder, privatperson
Olof Blomqvist, privatperson

Valberedning
Anna Tibbelin, Jon Andersson, Ulf Jobacker

Långsiktiga mål
Tre mål visar våra fokusområden
1.

Höja kunskapen i de skånska kommunerna, inklusive medborgarna, 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/länsstyrelse.

Sammanfattning
Skånes vindkraftsakademi har haft 25 medlemmar under verksamhetsåret, vilket är en ökning
jämfört med föregående verksamhetsår trots att vi höjde medlemsavgifterna. Tre av
medlemmarna är nya. Under verksamhetsåret har två projekt avslutats och tre pågår. Ett är
medfinansierat av föreningen. Skånes vindkraftspris delades ut för åttonde året i rad vid Skånes
Energiting 4 juni 2019 och tilldelades Eolus Vind AB.

-

25 medlemmar (+1)

-

5 styrelsemöten samt årsmöte

-

2 avslutade projekt; Havsbaserad vindkraft och det regionala näringslivets möjligheter
och BEA APP

-

3 pågående projekt; Kvalitetssäkring för kommunernas planer för vindkraft, Repowering

– kunskap och dialog samt Repowering – potential och dialog

-

7 seminarier

-

1 arrangerat studiebesök, Jordberga Gård 22 augusti

-

2 mäss/konferensmontrar; Skånes Energiting samt Eolus vindkraftseminarium

-

13 medlemsbrev

Hur går det för vindkraften i Skåne?
Skåne var ett av länen där vindkraften byggdes ut tidigast och en stor del av vindkraftsflottan
börjar bli till åren. Enligt Energimyndigheten hade Skåne två färre vindkraftverk i slutet av 2018
totalt sett jämfört med slutet av 2017 – ett mindre jämfört med året innan i vardera Klippan,
Lund, Helsingborg samt Kristianstad. Simrishamn respektive Ängelholm fick ett mer
vindkraftverk under 2018 jämfört med året innan. I slutet av 2018 fanns 430 vindkraftverk i
Skåne vilket innebar 623 MW i installerad effekt. Detta kan exempelvis jämföras med 2011 då
Skåne hade 353 vindkraftverk och 454 MW i installerad effekt.
Under slutet av 2018 så hade fortfarande sju av Skånes 33 kommuner ingen vindkraft alls.
I Sverige i stort byggs det desto mer - producerar nu lika mycket vindkraftsel som Danmark och
Norge tillsammans. Samtidigt når också den svenska elexporten nya rekordnivåer. Vindkraft i
Sverige är billigare än någonsin, och nu lönsamt utan subventioner. Mellan 2019 och 2022
kommer produktionen från vindkraft att öka från 17 till 35 TWh. Det innebär också att den
väntas stå för 25 procent av den svenska elförbrukningen om fyra år.

Grafen ovan är från Energimyndigheten och visar den svenska vindkraftsutbyggnaden och
vindkraftsproduktionen.
Under 2018 ökade den installerade effekten med knappt 700 MW till totalt 7 300 MW installerad
effekt i Sverige. Utbyggnaden av vindkraftverk var tre gånger större 2018 jämfört med 2017.
Ungefär en tredjedel av tillståndsansökningarna får avslag enligt Energimyndigheten. Det beror
bl a på artskyddsfrågor eller att kommuner eller Försvarsmakten säger nej.

Genomförda aktiviteter
Verksamhetsåret löper från den 1/9-31/8. Detta är exempel på vad vi har arbetat med under detta verksamhetsår:

Seminarier och medlemsträffar
✓

✓

✓

✓

✓

Malmö 10 oktober 2018: Senaste i
vindkraftsjuridiken Pia Pehrson, Jacob Hamilton,
Foyen Advokatfirma (23 pers)
Lund 30 november 2018: Vindkraft till havs och
regional näringslivsutveckling #1 Göran Loman,
Vattenfall, Tanja Tränkle, RISE/OffshoreVäst (10
pers, filmades)
Lund 4 december 2018: Vindkraft till havs och
regional näringslivsutveckling #2 Holger
Matthiesen, E.ON, Tanja Tränkle,
RISE/OffshoreVäst (13 pers, filmades)
Malmö 14 december 2018: Julmingel: glögg,
lussebullar och Energiewende Max Åhman,
Lunds universitet (c:a 30 pers)
Landskrona 22 januari 2019: Vindkraft till havs

och regional näringslivsutveckling #3 Mikael
Månsson, Öresund Steel Constructions, Anna
Classon, Landskrona stad, Anton Andersson,
E.ON, Tanja Tränkle, RISE/OffshoreVäst (20 pers,

✓

Elva kommunbesök har hunnits med under 2019
där vi informerat och fört dialog kring
repowering med tjänstemän; Kristianstad 25/1,
Lund 19/2, Helsingborg 13/3, Landskrona 19/3,
Hörby 20/3, Simrishamn 10/4, Ystad 12/4, Eslöv
2/5, Trelleborg 29/5, Tomelilla 2/7 och Skurup
5/9.

Skånes vindkraftspris 2019
✓

Utdelning av Skånes vindkraftspris 2019 till Eolus
Vind samt juryns hedersomnämnande till
Ottosson Färgmakeri och Göran Loman.
Sponsrades i år av Energikontoret Skåne.

Projektansökningar
✓
✓
✓

Repowering – kunskap och dialog. Beviljad av
Nätverket för Vindbruk, Energimyndigheten.
Repowering – potential och dialog. Beviljad av
Energimyndigheten.
Region Skånes Föreningsbidrag. Beviljad.

filmades)
✓

Malmö 5 mars 2019: Innovation inom

vindkraften Anders Wickström, RISE, Pierre Jean
Rigole & Linus Palmblad, Energimyndigheten,
Asil Erguner, Winfoor, Otto Lundman, Modvion
(20 pers)
✓

Pågående och slutförda projekt
✓
✓
✓

Malmö 13 juni 2019: Re-powering – vad lär vi

oss av danskarna? Kim Madsen, Jeppe Lyngaae,

vindkraftsakademi)
✓

Jordberga Gård 22 augusti 2019: 10-årsjubileum,
studiebesök och middag (22 pers)

Mässor och konferenser (med monter)
✓

✓

Eolus Vinds årliga vindkrafts- och
klimatseminarium, Hässleholm 26 januari 2019
(c:a 350 pers)
Skånes Energiting, Malmö 4 juni 2019 (c:a 200
pers)

Invigningar
✓ Invigning av vindkraftsparken Arkona Wind Farm
mellan Rügen och Bornholm 16 april 2019

✓

✓

✓

Nätverket för Vindbruks årliga konferens i
Balingsholm, 2-3 oktober 2018
Svensk vindkraftförenings seminarium om
repowering, 6 december 2018 i Skövde (c:a 40
pers)
Webbinarium om repowering, Uppsala
Universitet och Nätverket för vindbruk, 21
februari i Visby.

Repowering – potential och dialog
(Energimyndigheten)

Planerade projekt
✓
✓

Repowering – intervjua ägare (Nätverket för
vindbruk?)
Seminarieserie om havsbaserad vindkraft
(Miljövårdsfonden, Region Skåne?)

Vindkraft i media
✓
✓

Presentation/utbildning
✓

Repowering – kunskap och dialog (Nätverket för
vindbruk, Energimyndigheten, Länsstyrelsen
Skåne)

Momentum Gruppen (32 pers)
✓

Havsbaserad vindkraft och det regionala
näringslivets möjligheter (Region Skåne, RISE)
BEA APP (Baltic Energy Areas) (Interreg, EU)
Kvalitetssäkring av kommunernas planer för
vindkraft (Energimyndigheten, Skånes

Mediabevakning, har löpande presenterats på
hemsidan
Reportage i Sveriges Radio P4 Malmöhus 17 juli,
”Nya rekord inom vindkraft – men inte i Skåne”
där bl a föreningens verksamhetsledare blev
intervjuad

Styrelsemöten
✓

5 möten under verksamhetsåret samt årsmöte

Medlemsbrev
✓

13 medlemsbrev med inbjudningar,
omvärldsbevakning, intervjuer m.m.

Highlights från verksamhetsåret…
Skånes vindkraftspris 2019
Eolus Vind AB vann Skånes vindkraftspris 2019 med
motiveringen: Med en kontinuitet och långsiktighet i sina

ambitioner arbetar Eolus Vind med kunskapsspridning om
vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den
klimatutmaning vi står inför. Information tillgängliggörs inte
minst genom sitt öppna heldagsseminarium en januarilördag
med imponerande program – en populär mötesplats som
varje år samlar mer än 300 personer i Hässleholm.
Ottosson Färgmakeri AB och Göran Loman fick juryns
hedersomnämnanden. Juryn bestod av Cecilia Dalman, Eek
Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist,
Klimatstrateg, Malmö stad, Fredrik Andrén-Sandberg, Policy
and Regulatory Officer, Nordics, E.ON Climate & Renewables,
Anna Peterson Landskapsarkitekt & adjunkt SLU samt Cecilia
Thapper Projektledare, Sustainable Business Hub.
Priset delades ut under Skånes Energiting 4 juni i Malmö till
Per Witalisson, VD och Johan Hammarqvist,
Kommunikationschef, Eolus Vind. I år sponsrades tävlingen
av Energikontoret Skåne.

Julmingel om Energiewende
Det numera traditionsenliga julminglet arrangerade vi hos
Wihlborgs i Malmö 14 december 2018. Staffan Fredlund,
Hållbarhetschef på Wihlborgs berättade om deras
miljöarbete och sedan föreläste universitetslektor Max
Åhman, Lunds universitet, om Energiewende –
energiomställningen i Tyskland.

Seminarieserien om vindkraft till havs och
regional näringslivsutveckling
Under vintern 2018-2019 arrangerade vi tillsammans med
OffshoreVäst/RISE tre seminarier med olika tongivande
personer om vindkraft till havs och den lokala och regionala
hamn- och näringslivsutveckling som följer. Vi började resan
i Storbritannien, vid Kentish Flats öster om London (med
Göran Loman, Vattenfall), fortsatte via Arkona, en ny tysk
vindkraftspark mellan Rügen och Bornholm som invigdes i
april 2019 (med Holger Matthiesen, E.ON) för att slutligen
landa i framtiden och Landskrona (med Mikael Månsson,
Öresund Steel Constructions, Anna Classon, Landskrona stad
och Anton Andersson, E.ON). Dessa seminarier blev tre filmer
som spridits brett.
Tisdagen 16 april invigdes den havsbaserade vindkraftparken
Arkona officiellt av Tysklands kansler Angela Merkel m fl.
Invigningsceremonin hölls i Fährhafen Sassnitz på Rügen.
Arkona, mellan Rügen och Bornholm, är E.ON:s tionde
havsbaserade vindkraftpark och är ett joint venture
tillsammans med norska Equinor. Parken byggdes på
rekordtid under endast tre månader i slutet av 2018. Med
sina 60 turbiner, 385 MW installerad effekt, är Arkona i
nuläget den största havsbaserade vindkraftparken i Östersjön
och försörjer cirka 400 000 hushåll med el.

10-årsjubileum på Jordberga Gård
Ett studiebesök per verksamhetsår har blivit tradition! 2017
var vi på havet och Lillgrund vindkraftpark i Öresund, 2018
på Enercon windtower Production i Landskrona och i år fick
vi torsdagen 22 augusti en rundtur på Jordberga Gård av
Carl Adam von Arnold och sedan middag för att fira att
Skånes vindkraftsakademi fyller 10 år! Carl Adam von Arnold,
som driver gården tillsammans med sin fru Marie, visade oss
runt innan middagen med tyngdpunkt på energi men varvat
med jordbruk, kultur och historik (samt lite ölprovning av
hantverksbrygd öl från Hönsinge som också finns på
gården). Carl-Adam har lång erfarenhet i
vindkraftsbranschen och är också sedan länge medlem i
Skånes vindkraftsakademi.

Övriga seminarier
Utöver studiebesöket har Skånes vindkraftsakademi
arrangerat sju seminarier under verksamhetsåret. Det mest
välbesökta var i Malmö 13 juni 2019 med rubriken ”Repowering – vad lär vi oss av danskarna?”. Kim Madsen och
Jeppe Lyngaae, Momentum Gruppen, Sandra Johanne
Selander, Länsstyrelsen Skåne och ordförande i Skånes
vindkraftsakademi samt Jeanette Lindeblad, ordförande i
Svensk vindkraftförening föreläste. Seminariet var en del av
projektet Repowering – kunskap och dialog finansierat av
Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten och
Länsstyrelsen Skåne.

Våra medlemmar

Inom E.ON-koncernen är E.ON Vind och E.ON Energidistribution medlemmar.
Inom Malmö stad är Serviceförvaltningen och Näringslivskontoret medlemmar.
Utöver listade medlemmar är ett flertal privatpersoner medlemmar.
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www.vindkraftsakademin.se
Org. Nr: 802447-8946
KONTAKTA VERKSAMHETSLEDAREN
Jakob Economou
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