
Ålänningarna har i alla tider varit beroende av och lärt sig utnyttja vinden för sin utkomst och färder 

över haven. Även på land har väderkvarnar använts som kraftkällor i alla byar genom tiderna. Det var 

bönder som byggde dem på öppna platser. Vanligen var kvarnarna avsedda för att mala säd till mjöl, 

men det fanns även sågverk som drevs av vindkraft. Då elenergi började användas mera allmänt var det 

många som själva byggde eller köpte vinddrivna generatorer, vanligen 12 Volts aggregat. 

 

Många är de personer som brunnit för vindkraft och som på olika sätt påverkat utvecklingen av vind-

kraften på Åland. Detta är enbart ett sammandrag av Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) historia och 

av utrymmesskäl har vi inte haft möjlighet att nämna alla personer och deras insats. Vi vill dock passa 

på att tacka alla som på något sätt bidragit till ett grönare Åland genom egenproducerad förnyelsebar 

energi. 

 



En av personerna som tidigt brann för vind-

kraft var  Hannes Lindqvist som på 40-talet 

köpte en ”vindmotor” av fabrikatet Armas. Detta 

var ett tvåbladigt verk med ca 3 m diameter och 

12 Volts generator. Energin lagrades i två 6 Volts 

ackumulatorer om  60 Ah. Verket höll endast i tre 

veckor och byttes ut mot ett nytt som inte heller 

det stod emot vindarna. Slutligen ersattes det av 

en bensinmotordriven med motsvarande effekt, 

300 Watt.  

Tankarna om vindkraftproducerad energi överför-

des till nästa generation Lindqvist. I slutet av 

1980-talet blev tankarna mer konkreta. Harry 

Lindqvist hade viss kontakt med danska vind-

kraftsproducenter och funderade över möjlighet-

erna att resa ett till tre vindkraftverk på Stackskär 

intill hemholmen Kuggholma. Han kontaktade 

landskapsstyrelsen (numera Ålands  landskaps-

regering) angående finansiering. Svaret var att 

man hade små resurser för att stöda vindkraft i 

det läget. Ett besök hos elbolaget gav även  

besked om att överföringen av elen till nätet nog 

skulle kosta lika mycket som själva verken. 

Alltså fanns ingen ekonomisk framtid. 

I början av 1990-talet mognar det politiska intres-

set för åländsk vindkraft, och den industriella 

vindkraften på Åland startade i och med att 

Ålands landskapsstyrelse gav Ålands Teknologi-

centrum (ÅTC) uppdraget att bygga Vinghals på 

Sottunga. Robert Mansén anställdes 1990 av 

Ålands landskapsstyrelse som försöksledare för 

ledning av det nystartade åländska vindkraftspro-

jektet som drevs inom ramen för ÅTC:s verksam-

het. På Ålands tekniska läroverk, som fanns i 

samma hus, arbetade Harry Lindqvist. Dessa två 

började undersöka förutsättningarna för privatägd 

vindkraft på Åland. 

1994 Den första entusiastiska styrelsen samlades 

den 28 februari för första gången. Ålänningarna 

hade fått vittring på en ny bransch med  

utvecklingspotential.  Med hjälp av framsynta  

entusiaster kunde Ålands Vindenergi Andelslag 

snart se dagens ljus.  

Intresset för åländsk vindkraft var stort från  

början. Över 600 andelsägare var anslutna innan 

det första verksamhetsåret var slut.  

1995 ÅVA ville att vindkraftverken skulle få  

ärofyllda namn. Vad var då naturligare än att döpa 

dem efter framgångsrika åländska segelfartyg. 

Segelfartyget Preciosa från Eckerö, det första 

åländska fartyget att segla över Atlanten, fick 

namnge ÅVA:s första vindkraftverk på 500 kW 

som togs i bruk just i Eckerö. Det blev startskottet 

på en snabb vindkraftutbyggnad. 

1997-1999 Vindkraftverk restes i Kökar, Lem-

land, Vårdö, Finström och Föglö. Projektet i 

Knutsboda, Lemland var den största vindkraft-

parken i Finland när det begav sig. Under samma 

utbyggnadsperiod bildades Ålands Vindkraft Ab 

som bland annat äger verken i Finström.  

1998 Ålands landskapsstyrelse ger Ålands  

Teknologicentrum i uppdrag att undersöka lämp-

liga platser för vindkraft på Åland. Ett 30-tal  

platser undersöktes där Nyhamn var en av dem. 

Detta år övertar ÅVA Vinghals på Sottunga.  

1999 Ålands landskapsstyrelse ger sitt sista  

investeringsstöd för nya vindkraftverk. 

2000  De nordiska ländernas elmarknader blir  

gemensam. För Ålands del gick elpriset från fast 

till rörligt och sjönk dramatiskt (cirka 60%) över 

en natt. Utbyggnaden stannade av i väntan på 

bättre tider men planeringen fortsatte.  

2001 Nyhamnsprojektet, senare kallat Båtskärs-

projektet, intensifierades detta år i och med en  

EU-stödansökan i miljonklassen. Men politisk 

ovilja och debatten som följde ledde till att ÅVA 

fick tacka nej till 3 miljoner euro från EU och  

projektet fördröjdes avsevärt. Under tiden 

Båtskärsprojektet stöttes och blöttes hade ÅVA 

flera järn i elden.  

2003 Efter 4 års uppehåll av utbyggnad togs  

beslut att bygga vindkraftverk i Lumparland, helt 

utan samhällsstöd.  
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2004 JG Vind Ab debuterar på den åländska  

vindenergimarknaden med ett begagnat 225 kW 

verk i Eckerö. ÅVA får i uppdrag att sköta  

service och underhåll av verket. 

2005 ÅVA:s styrelse kom med förslaget till ett 

större vindkraftsprojekt, denna gång i södra  

Eckerö. Förslaget resulterade senare i Långnabba 

I och II; två projekt som är samägt med Leovind 

Ab, Ålands Vindkraft Ab och Ålands Elan-

delslag.  

2006 Efter 6 års planering, motgångar och  

väntande kunde Båtskärsprojektet äntligen börja 

förverkligas under hösten med fundament-

gjutning.  

2007 Uppförandet av de 6 stycken 2,3 MW  

Enerconverk skedde under sensommarhösten. 

Projektet genomfördes återigen utan samhällsstöd 

genom bildandet av aktiebolaget Leovind där 

ÅVA är största enskilda ägaren med 20 procents 

aktieinnehav. Enträget arbete resulterade i att 

Åland ökade andelen förnyelsebar energi med 15 

procent av Ålands totala energiförbrukning. 

Båtskärsprojektet slog hål på många fördomar om 

vindkraftsetablering och banade väg för framtida 

projekt. Attityden till vindkraft är idag över-

vägande positiv på Åland.  

2008  Alla tillstånd är klara för Långnabba I, ett 

projekt i 18 MW klassen, det vill säga större än 

Båtskärsprojektet. Projektet förverkligas när de 

ekonomiska förutsättningarna finns för ny-

etableringen.  

2010 ÅVA avvecklade vindkraftverket Vinghals 

på Sottunga. Verket hade p.g.a. en skada nått sin 

ekonomiska och tekniska livslängd.  

2011 Företaget Allwinds Ab bildas. Affärsidén är 

att projektera, bygga och underhålla vindkraft 

samt sälja el. Allwinds är ett samägt företag  

mellan ÅVA, Ålands Vindkraft och Leovind.  

Produktionsstödet från Finland, som var en stöd-

form för producerad förnyelsebar energi, tas bort 

detta år. 

2007-2014 Sedan år 2007 har ÅVA inte varit med 

och byggt flera vindkraftverk eftersom de ekono-

miska stödformer som krävs saknas än i denna 

dag. Åland är den enda kända regionen i Europa 

som helt saknar ekonomiskt stöd för drift och  

etablering av vindkraft. Produktionsstödet från 

Finland, en stödform för producerad förnyelsebar 

energi togs bort år 2011. Produktionsstödet ersattes 

med en statlig inmatningstariff som ger ett garanti-

pris för nyetablerad vindenergi i 12 års tid. Åland 

är inte inkluderat.  

Ersättningen för dagens elproduktion är det lägsta 

på länge och kan inte på egen hand bära nya vind-

kraftsetableringar och knappt befintliga. Med  

undantag för år 2011-2012 har inte något lokalt 

produktions- eller investeringsstöd betalats ut till 

den åländska vindkraften. Det politiska löftet som 

nu getts är att Åland senast år 2016 ska få inklude-

ras med villkor i det statliga inmatningstariff-

systemet där Åland är delfinansiär. Inledningsvis 

kommer inmatningstariffen gälla tre planerade  

projekt; Långnabba I, II samt Stenarna. 

Åland - självförsörjande på förnyelsebar energi 

ÅVA har idag 1264 andelsägare och verksam-

hetens 8 vindkraftverk producerar ca 10 miljoner 

kWh årligen. Andelslaget har succesivt ökat  

rabatten och avkastningen för sina ägare under de 

senaste 10 åren. Dessvärre har man varit tvungen 

att sänka avkastningen för år 2013. ÅVA:s projekt 

Långnabba I & II kommer vara redo att påbörjas 

när positivt besked ges om inmatningstarifferna. 

Projekten kommer att utöka Ålands andel av  

förnyelsebar energi med ytterligare 35 procent. 

Utöver Långnabba har ÅVA planer på ett projekt i 

100 MW klassen i Kumlinges södra skärgård. 

ÅVA:s vision är  ”Åland - självförsörjande på  

förnyelsebar energi”. 



Knutsboda i Lemland - den största vindkraftparken i Finland när projektet byggdes 

Båtskär - Europas första semi offshore projekt 

Vinghals - det första  

vindkraftverket på Åland 

1992-2010 

ÅVA´s första styrelsemedlemmar: fr. v. Robert Mansén,  

Robert von Pfaler, Kjell Dahl, Conny Rosenberg, Harry  

Lindqvist och Henrik Lindqvist 


