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BLOCKAD # 1
Twin Peaks ockupationen är vad vi vet den första blockaden av vindkraftsetablering i Sverige. 
”Twin Peaks” är namnet på två vindkraftsparker som håller på att anläggas (2021-2023) i Sollefteå 
kommun. Ena i Ranasjö i närheten av Ramsele, och andra i Salsjö mitt emellan Edsele och Näsåker.
Efter en långdragen kamp i tio år av verkningslösa pappersarbeten, ”dialoger” och ”samråd” var det 
dags att trappa upp motståndet och ta saken i egna händer. 

I bilen på framsidan sitter Kim Hultgren med ena armen rejält fastlåst i ett tjockt rör som sitter fast 
med cement i passagerarsätet. Om man följer repet fäst i mitten av bilens tak kommer man till en 
platform beståendes av två pallar med ett tält på som en person befinner sig i. Om polisen kapar 
repet faller platformen och personen riskerar att falla ner flera meter…

LOKALBOR BLOCKERAR VINDKRAFTSBYGGE
MED SINA EGNA KROPPAR

Idag, söndagen den 1 maj 2022, blockeras vindkraftsbygget ”Twin Peaks” i Sollefteå kommun av
några beslutsamma lokalbor som bokstavligen har satt sig i vägen för etableringen av ännu en 
vindkraftsindustri i Norrlands inland.

De är ett antal engagerade medborgare som har sett det nödvändigt att genom direkt aktion rikta 
uppmärksamheten på, och försöka sätta stopp för, den hänsynslösa exploatering av den norrländska 
landsbygden som just nu pågår över hela Sapmi. Med sina kroppar har de blockerat den väg som 
används för att anlägga vindkraftverk uppe på höjden i Salsjö.



”Detta är inget vi vill göra. Vi skulle helst slippa. Vi skulle hellre vilja fokusera på att gräva 
odlingsbäddar, ta hand om djuren, fiska, hugga ved, renovera bostäder, vårplöja, anlägga våtmarker,
bygga sociala nätverk och klappa katter. Vi skulle mycket hellre vilja kämpa för att bidra till en 
positiv utveckling, en levande glesbygd och en restaurering av våra landskap än att försöka sätta 
käpparna i hjulen för det här koloniala projektet. Men nu när inga parlamentariska medel fungerar 
måste vi ju försöka med något annat.”, säger en av ockupanterna på plats.

Sollefteå kommun bidrar redan i hög grad till Sveriges elproduktion. Det är landets näst största 
leverantör av vattenkraft med sina 26 vattenkraftverk. Till det kommer 111 vindkraftverk. Det har 
inneburit stora ingrepp i miljö och livsbetingelser och nu anser aktivisterna att det får vara nog.

Sedan Sollefteå kommun beslöt att godkänna planerna på tre nya vindkraftsindustrier i skogarna 
mellan Ångermanälven, Fjällsjöälven och Faxälven, det som nu kallas för Twin Peaks Salsjö, Twin 
Peaks Ranasjö, och Vindpark Vaberget, har det blivit allt mer uppenbart att dessa etableringar hotar 
hela bygden. I en tid då inflyttningen ökar med rekordfart, huspriserna stiger, skolorna fylls med 
nya elever och turisterna flockas till fiskevatten och vandringsleder hotas nu istället företag i 
närområdet av konkurs när naturen skövlas och livsbetingelserna försämras allt mer.

Det aktuella ingreppet medför ännu en inskränkning på samernas renbetesmarker. Sedan beslutet 
togs av Länstyrelsen att bevilja tillstånd för dessa vindkraftverk har sametinget vid upprepade 
tillfällen kraftigt protesterat mott dessa intrång. Detta har Sollefteå kommun och länsstyrelserna i 
såväl Västernorrlands som Jämtlands län valt att helt bortse ifrån. Istället hävdar man hårdnackat att
”riksintresset för vindkraft går före riksintresset för naturvård och för rennäring”.

Men vindkraftens förödande effekter verkar inte bara lokalt. Det handlar inte bara om 
lokalbefolkningen, rennäringen, störningarna, djurlivet och mikroplasterna.

En lokalbo säger: ”Det här får konsekvenser långt utöver vindkraftparken i sig. Det man ser, en vit 
pelare med tre roterande vingblad, är bara en liten del av vad ett vindkraftverk egentligen är. Ett 
vindkraftverk är också kablar, plattor, vägar, dränering, substationer, elledningar och master. Alla 
dessa material kommer någonstans ifrån. Det krävs också lastbilar som ska frakta material, 
grävmaskiner, tåg, skepp, och stora kranar. Och alla dessa maskiner drivs ju av diesel.”

Vindkraftsindustrin är oundvikligen sammankopplad med andra väldigt smutsiga industrier. T. ex. 
är framställningen av stål och cement stora klimatbovar, och behövs i stora mängder vid 
anläggandet av ett vindkraftverk. Mera vindkraft innebär exempelvis järnmalm ifrån Gállok, koppar
från Aitik, Viscaria och Laver, sällsynta jordartsmetaller från Norra Kärr, cement från Gotland och 
nickel från Rönnbäcken. Det planeras just nu en dubblering av antalet gruvor för att tillgodose den 
så kallade ”gröna omställningen”. En omställning som behöver gruvbrytning, fossila bränslen, och 
som kör över lokalbefolkning och urfolk, är inget paradigmskifte. Det är bara mer av samma. 
Aktivisterna kallar det istället för ”grön kolonialism”.

En aktivist säger: ”Den här kampen är för oss större än bara mot vindkraft lokalt. Det här är en 
kamp mot ett helt kolonialt system där de rika lever på bekostnad av naturen och glesbygden. Det är
en kamp mot industrialiseringen av våra landskap. Det är en kamp för rent vatten, fasta berg, 
levande jordar och i slutändan för livet i sig. Nu får det faktiskt vara nog.”

Vi kräver att skövlingen av våra kulturmarker stoppas.                                                                      
Vi kräver ett omedelbart stopp för vindkraftsprojekten i Salsjö, Ranasjö och på Vaberget.

Engagerade invånare i Sollefteå kommun



OCKUPATIONEN ÄR VRÄKT
Men det betyder inte att kampen är över! Det spånas redan på nästa steg. Salsjö var kanske den 
första blockaden av vindkraftsbygge i Sverige och det blev en succé! Under några intensiva dagar 
hade vi konsert och fika på första maj, många engagerade personer på besök, mycket spridning och 
nya kontakter som knöts. Alla som satt fast hos polisen är nu släppta och har kunnat åka hem.

DEMONSTRATION
VID TWIN PEAKS SALSJÖ



BLOCKAD # 2
Nu har kampens fokus tillfälligt förflyttats från Salsjö till
Ranasjö utanför Ramsele. Tvärs över vägen, som leder in till
vindkraftsindustriområdet, går nu ett snöre som leder upp till
en plattform där en märklig gammal dam sitter och väntar.
Hennes liv hänger bokstavligen på en tråd. Om någon kapar
repet faller hon flera meter ned.

Protesterna fortsätter mot vindkraften i Sollefteå kommun.
Två veckor efter blockaden i Twin Peaks Salsjö fortsätter nu
lokalborna att visa sitt misstycke genom civil olydnad.

Malin Norrby, en lokal omställare och aktivist på plats säger:
”Samhällets problem är inte så enkelt att det räcker att bara
byta energislag. Vi behöver förändra mer grundläggande än
så. Problemet är inte endast vilken energi vi använder, det är
också vad vi använder den till. Det är inte vettigt att fortsätta
producera skräp för att konsumera oss döva och okänsliga
med medan gammelskogarna faller, arter utrotas och korall-
reven dör. Varför? För att ekonomin ska växa? Det är inte
värt det. Mer resursanvändning, gruvbrytning, kalaverkning,
för att få ny energi till att fortsätta missbruka ännu mer resur-
ser? Vi behöver stoppa karusellen, inte driva den med el.”

En annan lokalbo lägger till: ”Snart är hela vårt landskap          
omvandlat till ett industriområde, till ett skafferi för väl-                                                                
bärgade stadsmänniskor. Det är rena lurendrejeriet. Det som pågår är ren kolonialism. Nu som då. 
Det är simpelt. Ett barn skulle kunna förstå det. Man tar från ett ställe och skickar det till ett annat. 
Man tar från oss i glesbygden och skickar det till städerna. Vår rörelse kommer att växa. Vi som bor
här har inget annat val.”

FLER UPPDATERINGAR
På grund av det rådande upproret mot vindkraftsetableringen i Salsjö har företaget Arise nu bommat
igen alla Twin Peaks vägar och även anställt ett vaktbolag. Under två veckors tid har vägen som       
leder in till Twin Peaks Salsjö kontinuerligt blockerats av stora stenar, stockar, höbalar och ett ihop- 
skruvat gammalt tak. Enligt polisen har även nycklar till ett flertal maskiner försvunnit. Dessutom 
har en bro som leder in till området brunnit upp.

Rörelsen växer och rör sig framåt. Kontakter knyts och fortsatta planer smids. Fler demonstrationer,
informationsträffar, inventeringar av skog, fundraising event och aktioner planeras. Samtidigt börjar
samförsörjningsgrupper ploppa upp här och där och fler och fler drar sig ut hit på landet för att odla 
och komma närmre naturen.

En engagerad medborgare säger: ”Det här handlar inte bara om vindkraften. Det är något mycket 
större än så. Vi är emot alla exploateringar i bygden, och vi vill skapa ett helt nytt sätt att leva på där
vi får fram vår egen mat och bygger upp ett hållbart lokalsamhälle igen.”



VRÄKNINGEN AV ANDRA BLOCKADEN 

Blockaden som inleddes natten torsdagen den 12 maj i Twin Peaks Ranasjö vräktes igen av polisen 
måndagen den 16 maj. Det var en mysig, inspirerande, stundvis spänd och intensiv tid fylld av alla 
möjliga känslotillstånd. Ännu en gång har lokalbor i Ångermanlands inland satt hårt mot hårt i 
kampen för en levande glesbygd. Under dessa dagar kunde företaget inte använda vägen som ledde 
in till en stor del av den tilltänkta vindkraftsparken i Ranasjö.

En skypod var fastknuten i en vägbom som företaget satt upp för att höja säkerheten sedan förra 
blockaden. Uppe i skypoden satt hela tiden en person som, ifall repet skulle kapas, skulle falla ner. 
Dessutom dök det upp en hög trefot som en överraskning natten till måndagen. Tidigt på morgonen 
dök arbetarna upp och satt i sina bilar och väntade vid barrikaderna. Hela vägen fram till bommen 
var full av stenar och grenar. Efter några timmar dök polisen upp. De försökte övertala aktivisterna 
att komma ner frivilligt, men aktivisterna satt kvar. Poliserna funderade på hur de skulle göra och 
tiden tickade för företaget.

Efter att ha fått dit en maskin med en skylifter tog de ner personen från skypoden, tog ned den helt 
osäkrad många meter över marken och vidare ner på marken. Man kunde se lättnaden hos poliserna 
att de äntligen fått ned en av två personer i säkert förvar. När de var upptagna med att planera hur de
skulle få ned personen i trefoten sprang den nedtagna personen ut i skogen. Polisen sprang efter, 
men kom tillbaks svärandes ganska snart därefter.

(pinsamt...)

När de fått ned personen i trefoten höll de med ett stadigt grepp och slängde in den i polisbilen 
direkt. Efter en stund for de iväg till polisstationen i Sollefteå. Aktivisten rapporterar hur 
polisföraren kör långt över hastighetsgränsen och skruvar upp volymen väldigt högt på radion när 
Roger Pontares ”När vindarna viskar mitt namn” börjar och sjunger med livligt. Efter att ha kört 70 
km/h på en liten gata, som bland annat passerar skolan Lillänget mitt inne i Sollefteå, blir det ett 
långt förhör. Aktivisten är misstänkt för narkotikabrott och grovt egenmäktigt förfarande. Testet för 
narkotika visade sig senare vara negativt, och man kan ju fråga sig om inte ”grovt” egenmäktigt 
förfarande var att ta i. Men i och med att just grovt egenmäktigt förfarande kan leda till fängelse 
kunde de ta DNA-test också. Vi vet att andra som gjort liknande aktioner fått egenmäktigt 
förfarande av normalgraden, dvs några tusen i böter. Efter några timmar släpptes personen.

Den andra blockaden är nu över, men kampen sinar inte. Nu hämtar aktivisterna andan och börjar 
planera sitt nästa drag. En av aktivisterna säger: ”Kanske att nästa måltavla blir SCA. Vi är inte bara
emot just den här vindkraftsparken. Vår kamp är emot all form av exploatering, häromkring och 
bortom.”





FORTSÄTTNING

FÖLJER…

             (ACAB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONERA MER INFO
Swish: 1234329090 (skriv: twin peaks) Twin Peaks Blockade facebook-sida
Bankkonto: 8420-2, 734 225 823-8 (skriv: twin peaks) levandealvdal.org
IBAN: SE07 8000 0842 0273 4225 8238 kolonierna.se
BIC: SWEDSESS kolonierna@riseup.net
Account owner: BOKKAFÉ ANGBETT
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