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Hanöbuktens naturliga värden
alltid högre än vindkraftsjobb
Oavsett nivå av investeringar och tillkommande arbetstillfällen för att
bygga och driva en vindkraftspark, Taggen, i Hanöbukten blir den totala
förlusten alltid för hög. Priset för en uppriven och störd miljö i havsbotten, under och över vattenytan och i synfältet från land, går inte att
räkna hem i ekonomiska termer.
Hanöbuktens värde är mycket större än de energivinster och pengavinster
av olika slag en vindkraftspark kan förväntas bidra med. Dessutom är en
lokalisering av en ”Taggen” inte nödvändig just här.
Att Vattenfall påtalar det goda med Taggen är i sin ordning. Företaget har
investerat tid och pengar i planerna för bygget. De är ute efter sin vinst och
ingen ska tro att de agerar utifrån andra skäl än de som följer företagets affärsinriktning.
På andra sidan står bland andra Hanöbuktens status ur flera aspekter, däribland dess attraktion för här boende, närboende och andra som lockas att
komma hit för naturens och miljöns skull. Värdet och intäkterna av enbart
turismen, av hitresandes vistelser i området, är över tid sannolikt ansenligt
högre än de investeringar och arbetstillfällen som en ”tillfällig” vindkraftpark
med 30-40 års livslängd kan leda till.
Att bevara och värna den fina naturen, miljön och utsikten över Hanöbukten är betydligt mer lönsamt än att riskera att genom störande ingrepp devalvera värdena. Förtjänst ska inte räknas enbart i kronor utan också utifrån andra värdeskalor. Både i det som talar för en Taggen och det som talar
emot.
Bland dessa lönsamhetsbegrepp finns de känslor som människor känner
och kan förnimma när de vistas på stränder och ser ut över vårt hav. Stillheten och ron, och vågornas kraftfulla aktivitet, bidrar på olika sätt till avkoppling och sänkta stressnivåer. Något som vi alla är betjänta av och allt
fler behöver i ett samhälle där krav av skilda slag alltmer och allt längre påverkar oss nedbrytande.
Vi behöver finna oaser för harmoni, avspänning och ge rum för eftertanke
och meditation. Se en horisont utan störande hinder. Genom att vistas i
skön miljö ökar livslust, energi och glädje. Jag vet att denna effekt delas av
fler än mig. Vi ska agera så att uppväxande och kommande generationer
också kan ta del av detta.
Som jag ser det finns det inget alternativ. Ingen vindkraftspark, Taggen eller
annan, ska byggas i Hanöbukten.

Jovisst, beslut är taget och Vattenfall avser att följa det. Fast om alla agerat
som om det som syns omöjligt också var omöjligt hade vi varit utan mycket
gott. Genom att agera för att göra det omöjliga möjligt kan vi i bästa fall
slippa det för Hanöbukten dåliga, Taggen.
De argument som i debatten framförts om olika negativa former av påverkan
på natur och djurliv bör leda till en förnyad miljökonsekvensbeskrivning. Det
är nu upp till kommunstyrelsen i Kristianstad att på alla tillgängliga sätt ta
spjärn mot Taggen.
”Vi står framför folket. Vi måste stå bakom vårt folk”, sa den republikanske
senatorn John McCain, som dog i lördags. Exakt så. Kristianstads politiker
”måste stå” bakom sin befolkning som värnar Hanöbukten och miljön.
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