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1. WSTĘP 

1.1 Stan faktyczny 

Raport ten stanowi podstawę do przeprowadzenia konsultacji przed wydaniem pozwolenia na 

wykonanie testu kabla przeprowadzonego przez szwedzką strefę ekonomiczną na południe od 

Skanii. Dokument konsultacyjny został opracowany na zlecenie Energinet Eltransmission A/S 

(Energinet) dla proponowanego kabla eksportowego dla energii wiatrowej pomiędzy Bornholmem a 

Zelandią przeprowadzonego przez szwedzką strefę ekonomiczną. Budowa kabla eksportowego jest 

częścią projektu Energinet Energy Island Bornholm. Projekt został zainicjowany przez rząd duński i 

obejmuje stworzenie do 3 GW morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Bornholmu, 

w tym podmorskiego okablowania do Zelandii i Niemiec. Szkic trasy kabla eksportowego do Zelandii 

pokazano na Rysunek 1. Konsultacje te są pierwszym krokiem Energinet w procesie sporządzania 

oceny wpływu na środowisko, która zostanie dołączona do wniosku o pozwolenie na ułożenie kabla 

zgodnie z sekcją 15a Ustawy o Szelfie Kontynentalnym (1966:314) („KSL”). W procesie konsultacji 

powstanie plan działań dotyczący tego, co powinna obejmować ocena oddziaływania i jakie kwestie 

mogą mieć szczególne znaczenie dla oceny oddziaływania na środowisko dla połączenia przez 

szwedzką strefę ekonomiczną.  

 

Niniejszy dokument konsultacyjny dotyczy budowy kabla eksportowego układanego od dołu w 

części mającej wpływ na szwedzką strefę ekonomiczną. Pozostałe odcinki trasy kabla 

eksportowego są badane zgodnie z przepisami duńskiego ustawodawstwa.  

1.2 Dane administracyjne 

 

Wnioskodawca 
Energinet Eltransmission A/S 

Tonne Kjærsvej 65 

Fredericia 7000 

Dania 

Osoba do kontaktu Jens Larsen 

E-mail JRA@energinet.dk 

Telefon +4551676384 

Dokument konsultacyjne stworzony przez 
Ramboll Sweden AB, Håkan Lindved i Therese Stark, 

hakan.lindved@ramboll.se 

Prawny przedstawiciel 
Mannheimer Swartling na zlecenie  

Therese Strömshed therese.stromshed@msa.se   

 

1.3 Ogólne informacje o projekcie i wnioskodawcy 

Energinet planuje budowę farm wiatrowych poza Bornholmem, które od 2030 roku będą 

zaopatrywać Danię i kraje sąsiednie w energię elektryczną. Planowana moc zainstalowana w 

dwóch parkach wynosi do 3 GW. Niniejszy dokument konsultacyjny dotyczy odcinka kabla z 

Bornholmu do Zelandii, który przebiega przez szwedzką strefę ekonomiczną. Równolegle do 

obecnie trwającego procesu okablowania trwają również badania i procesy wydawania zezwoleń 

na budowę farm wiatrowych i kabli na wyspach Zelandia i Bornholm poza strefą ekonomiczną. 

Zgodnie z ustawodawstwem duńskim te działania podlegają autonomicznej kontroli. 

 

Energinet jest niezależnym operatorem publicznym podlegającym duńskiemu Ministerstwu 

Klimatu, Energii i Dostaw. Energinet posiada, obsługuje i rozwija systemy przesyłowe energii 

elektrycznej i gazu ziemnego.  

mailto:therese.stromshed@msa.se
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1.4 Procedura konsultacji 
Zbliżające się konsultacje obejmują instalację kabla / kabli elektrycznych na szelfie 

kontynentalnym w szwedzkiej strefie ekonomicznej. 

 

Celem tych konsultacji jest poinformowanie o projekcie na wczesnym etapie oraz uzyskanie opinii 

do dalszego planowania. Niniejszy dokument konsultacyjny opisuje cel projektu, tło, zakres, 

projekt i przewidywany wpływ na środowisko. 

 

Konsultacje prowadzone są z władzami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi 

zainteresowanymi stronami, które to prawdopodobnie mają wpływ, zob 0. 
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2. PRAWODAWSTWO I PROCES UDZIELANIA ZEZWOLEŃ 

Planowane jest ułożenie części kabli eksportowych Energinetu w szwedzkiej strefie ekonomicznej 

na szwedzkim szelfie kontynentalnym. Instalacja kabli eksportowych na szwedzkim szelfie 

kontynentalnym wymaga zezwolenia zgodnie z § 15 a KSL.  

 

Zgodnie z prawem międzynarodowym państwa mają pełną suwerenność na swoim terytorium. 

Ponadto państwa nadbrzeżne uzyskały pewną jurysdykcję i suwerenne prawa w strefie 

ekonomicznej i na szelfie kontynentalnym poza granicami terytorialnymi państwa nadbrzeżnego. 

Wynika to z wyraźnych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 

grudnia 1982 r. („Konwencja o prawie morza”).  

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konwencji o prawie morza, wszystkie państwa mają prawo do układania 

kabli i rurociągów podmorskich na szelfie kontynentalnym. Zgodnie z art. 79 ust. 2 Konwencji o 

prawie morza państwo nadbrzeżne, w tym przypadku Szwecja, nie może uniemożliwiać układania 

lub konserwacji takich kabli lub rurociągów, z zastrzeżeniem prawa do podjęcia rozsądnych 

środków w celu (i) oględzin szelfu kontynentalnego; (ii) przetwarzania jego zasobów naturalnych; 

oraz (iii) zapobiegania zanieczyszczeniom z rurociągów, ograniczania ich i kontrolowania.  

 

Konwencja o prawie morza nie zezwala państwu nadbrzeżnemu na nakładanie dodatkowych lub 

surowszych wymogów/warunków niż te przewidziane w art. 79 Konwencji o prawie morza, tj. co 

wynika z punktów (i) - (iii) powyżej. 

 

Szwecja wdrożyła art. 79 Konwencji o prawie morza, czyli prawo wszystkich państw do układania 

rurociągów poprzez odcinek 15a KSL. Zezwolenie zgodnie z § 15a KSL można łączyć tylko z 

warunkami niezbędnymi do: 

 

(i) umożliwienia eksploracji szelfu kontynentalnego i wydobywania jego zasobów 

naturalnych; 

(ii) zapobiegania, ograniczania i kontroli zanieczyszczenia z rurociągów; oraz 

(iii) ochrony zdolności do użytkowania i naprawy istniejących podmorskich kabli i 

rurociągów 

 

Zgodnie z Konwencją o prawie morza Szwecja nie ma możliwości ustalenia jakichkolwiek innych 

wymagań lub warunków niż te szczegółowo określone w art. 15a KSL. Oznacza to, że dla badania 

pozwolenia zgodnie z § 15a KSL nie ma wymogu formalnego przeprowadzenia konsultacji lub 

sporządzenia oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko. Pomimo faktu, że nie ma formalnego 

wymogu konsultacji i przygotowania oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, Energinet 

decyduje się na przeprowadzenie dobrowolnych konsultacji i zleca przeprowadzenie ocen 

oddziaływania stosowanych działań. 
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3. OPIS DZIAŁAŃ 

3.1 Lokalizacja 

Kabel eksportowy planowany jest w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego. Trasa 

kablowa biegnie od wód duńskich poza Bornholmem przez szwedzką strefę ekonomiczną dalej do 

wód duńskich ponownie do Zelandii. Proponowana trasa kablowa przebiega równolegle do Baltic 

Pipe, zob Rysunek 1. Baltic Pipe to wspólny projekt Gaz-System, który jest polską firmą 

zajmującą się siecią przesyłową gazu, oraz Energinet Eltransmission A/S, który jest OSP, 

operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej i gazu w Danii. 

 

Planowany odcinek ma około 85 km długości, a kable mają zostać ułożone w korytarzu o 

szerokości około 500 m, na północ od Baltic Pipe.  

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja korytarza kablowego Rysunek przedstawia również proponowane przez Energinet farmy 

wiatrowe w ramach projektu Energy Island Bornholm (oddzielny wniosek o pozwolenie). 

3.2 Etapy prac 

3.2.1 Badania 

Badania przygotowawcze zostaną przeprowadzone przed fazą budowy w celu upewnienia się, że 

na dnie morskim nie pojawiły się żadne nowe przeszkody i że proponowany korytarz kablowy 

nadal nadaje się do instalacji kabli. Badania te zwykle odbywają się w ciągu około 2 lat przed 

instalacją. Celem badań przygotowawczych nie jest zbadanie warunków środowiskowych oceny 
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oddziaływania, ponieważ informacje te są już w wystarczającym stopniu dostarczone z 

istniejących danych z badań. 

 

Oczekiwane metody badawcze obejmują badania pola magnetycznego w celu identyfikacji 

metalowych obiektów, takich jak wraki i niewybuchy (UXO), badania ROV w celu potwierdzenia 

ustaleń za pomocą inspekcji wizualnej oraz wielowiązki w celu uzyskania obrazu 3D dna 

morskiego. 

 

Żadne z badań na terenie szwedzkiej strefy ekonomicznej nie będzie zawierało metod 

sejsmologicznych, takich jak profile poddenne czy 2D UHRS. Badania nie będą również 

obejmować metod wiertniczych, takich jak wiercenie obrotowe. 

3.2.2 Instalacja 

Planowany korytarz kablowy ma około 500 m szerokości i pomieści do dwóch systemów 

kablowych z prądem stałym wysokiego napięcia – High Voltage Direct Current (HVDC). Każdy 

system kablowy jest układany w rowie o szerokości około 0,5-1 m i głębokości około 1 m. Są one 

rozmieszczone w odległości około 100-200 m w zależności od warunków dna. 

 

Istotny jest fakt, że wszystkie prace można wykonywać w sezonie. Budowa odbywa się przy 

pomocy specjalnych statków lub barek, a prace wykonywane są przez całą dobę.  

 

Montaż kabli odbywa się poprzez ułożenie kabli na dnie morskim, a następnie zakopanie systemu 

kablowego pod powierzchnią dna odpowiednią metodą. Trzy różne metody, które mogą mieć 

znaczenie w zależności od warunków na dnie, to: 

 

• Zgarnianie  

• Płukanie/Opłukiwanie 

• Wykopy mechaniczne (koparka łańcuchowa) 

 

Różne metody instalowania kabli w dnie morskim pokazano na Rysunek 2 Zgarnianie można 

stosować w większości warunków na dnie. Powstaje wówczas rów o szerokości 0,5-1 m, a sam 

pług zajmuje około 5-15 m, co jest powierzchnią większą niż większość innych metod.  

 

Podczas płukania stosuje się dysze, które spłukują wodę w dnie morskim pod kablem i tworzą 

przedział kablowy wypełniony materiałem fluidalnym (zawieszone osady). Metoda płukania może 

być stosowana dla szerokiego zakresu typów osadów. 

 

Podczas kopania mechanicznego stosuje się piły lub koła z zębami w celu wykopania rowu o 

pionowych bokach. Rów będzie miał około 0,5-1,0 m szerokości, a sama koparka zajmie 

powierzchnię 5-15 m2. 
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Rysunek 2. Sprzęt do układania kabli na dnie morskim. Od lewej: zbieranie, płukanie i mechaniczne kopanie.  

Jeśli kabli nie można ułożyć w osadach, może być konieczne ułożenie ich na dnie, a następnie 

przykrycie.  

3.3 Faza operacyjna 
Po ułożeniu kabli, żadne prace konserwacyjne na samych kablach nie są uważane za istotne. Jednak 

z różnych powodów zasięg może wymagać przeglądu i poprawy. Głównym powodem, dla którego 

mogą wystąpić uszkodzenia kabli, jest wpływ osób trzecich, na przykład przez trałowanie lub 

kotwiczenie statku.  

 

Rutynowa kontrola kabli zwykle nie jest wymagana, ponieważ instalacja wymaga minimalnej 

konserwacji. Może to być jednak istotne na przykład na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą, taką 

jak inne kable. Zwykle można to zrobić ze statków badawczych za pomocą sonaru bocznego lub 

kamery ROV.  

3.4 Etap likwidacji 

Po zakończeniu okresu eksploatacji system kablowy zostanie zlikwidowany. Kabel przeznaczony jest 

do użytkowania przez co najmniej 50 lat, ale jego żywotność można przedłużyć. Alternatywy 

techniczne i najodpowiedniejsze rozwiązania dotyczące likwidacji kabla w morzu prawdopodobnie 

zmienią się w trakcie eksploatacji linii. W niektórych przypadkach pozostawienie kabli na miejscu 

może mieć minimalny wpływ na środowisko. Jeśli kable zostaną usunięte, zostaną one wyrzucone 

zgodnie z obowiązującym wówczas prawodawstwem, a następnie nastąpi recykling części, które 

można wykorzystać do innych celów. 

 

Plan likwidacji zostanie opracowany pod koniec fazy operacyjnej, a metody będą odzwierciedlać 

wiedzę techniczną zdobytą w okresie eksploatacji połączeń kablowych. Program likwidacji zostanie 

opracowany w porozumieniu z odpowiednimi władzami i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 

w momencie likwidacji. 
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4. OPCJE 

4.1 Główne opcje 

Główną alternatywą dla okablowania jest odcinek biegnący na północ i wzdłuż istniejącego 

gazociągu Baltic Pipe (wybudowany w 2021 r.), zob.Rysunek 1. Firma uważa, że główna 

alternatywa jest najkorzystniejsza z wielu względów. Całkowity ślad na dnie morskim i efekt 

bariery można zminimalizować, w dużej mierze podążając za już zbudowaną trasą Baltic Pipe. 

Główną alternatywą jest również najkrótsza trasa przez szwedzką strefę ekonomiczną, a zatem 

spowoduje jak najmniej bezpośredniego oddziaływania na dno morskie.  

 

Pozytywne jest również to, że wszystkie badania i dane uzyskane w ramach projektu Baltic Pipe 

mogą być również wykorzystane jako podstawa do wymaganych ocen oddziaływania na 

środowisko w przyszłych zastosowaniach. Możliwość ponownego wykorzystania danych z 

wcześniej zbadanych obszarów jest uważana za najlepszą alternatywę z ekonomicznego punktu 

widzenia pod względem czasu i środowiska.  

4.2 Wariant zerowy 

Wariant zerowy oznacza, że nie podejmuje się żadnych działań i w ten sposób do 3 GW energii 

elektrycznej wytworzonej na farmach wiatrowych poza Bornholmem nie może być przesyłanych z 

Bornholmu do Zelandii i m.in. do Szwecji.  

 

Wariant zerowy odzwierciedla zatem warunki środowiskowe, które istniałyby bez obecności kabla. 

Konsekwencje wariantu zerowego zostaną opisane w ocenie skutków. 

4.3 Alternatywna lokalizacja 

Zbadano kilka różnych alternatywnych dróg eksportu kabla do Zelandii. Najbardziej aktualną 

opcją jest korytarz na południe od Baltic Pipe. Badany korytarz ma taką samą szerokość, około 

500 m, jak główna alternatywa, ale znajduje się bezpośrednio na południe od rurociągu. Ta opcja 

wraz z opcją główną jest pokazana na Rysunek 3 
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Rysunek 3. Mapa z alternatywą główną i alternatywą południową 

 

Możliwość modernizacji istniejących kabli między Bornholmem a Szwecją została zbadana przez 

władze duńskie i szwedzkie, ale okazała się niewykonalna w ramach tego projektu.   

 

Kolejną badaną alternatywą jest południowy odcinek biegnący przez wody niemieckie, ale jest on 

uważany za mniej odpowiedni, ponieważ przebiegałby przez poligon wojskowy wykorzystywany 

przez NATO. Ta sekcja wymaga również szeroko zakrojonych badań, ponieważ wiedza na temat 

warunków geologicznych i biologicznych na tym obszarze jest niepełna. 
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5. WARUNKI PLANOWANIA 

Rząd ustanowił plany morskie opracowane przez HAV, które zapewnią wytyczne dotyczące 

sposobu wykorzystania obszarów morskich w Szwecji. Plany mają na celu ukierunkowanie na 

przyszłe wykorzystanie najlepiej dostosowane do różnych obszarów. Plany morskie wzdłuż 

korytarzy kablowych pokazano na Rysunek 4. Wschodnie części korytarzy kablowych w szwedzkiej 

strefie ekonomicznej przebiegają przez tereny przeznaczone do użytku ogólnego (Ö267). W 

szczególności dla obszaru planowania wspomniano, że „układanie, eksploatacja i konserwacja 

kabli teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, rurociągów i gazociągów 

powinny być możliwe tam, gdzie jest to właściwe”. Na całym obszarze planowania wyznaczono 

obszary dla żeglugi, rybołówstwa komercyjnego i wydobycia piasku, które są opisane odrębnie w 

każdej sekcji dokumentu konsultacyjnego. W obszarze planowania należy zwrócić szczególną 

uwagę na wysokie wartości kulturowe środowiska w administracji, planowaniu i wydawaniu 

zezwoleń. Zachodnie części projektowanego korytarza kablowego przebiegają przez teren o 

walorach przyrodniczych (Ö284). Obszar ten należy chronić i rozwijać, aby zapewnić 

bioróżnorodność i promować usługi świadczone w ekosystemie. Pod innymi względami na tym 

obszarze planowania istnieją wartości dla żeglugi i rybołówstwa komercyjnego, ale szczególną 

uwagę należy również zwrócić na kable i wysokie wartości kulturowe środowiska w taki sam 

sposób, jak w przypadku obszaru planowania Ö267. Tuż na południe od korytarza kablowego w 

zachodniej części odcinka znajduje się obszar wyznaczony jako teren badań odzysku energii.  

 

 

Rysunek 4. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 
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6. WARUNKI ŚRODOWISKOWE I DELIMITACJA 

Ocenia się, że na etapie budowy konsekwencje następujących prac są istotne, aby podkreślić: 

 
• Układanie kabli, prawdopodobnie przez zbieranie 

• Zasypywanie rowu kablowego 

• Ochrona kabla przez zakrycie 

 
Poniżej przedstawiono przykłady zmian, które zostaną ocenione podczas prac nad oceną wpływu:  

 

Na etapie budowy ocenia się, że należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

• Zmiany jakości wody poprzez np. tymczasowe zwiększenie zmętnienia podczas układania kabli, 

kładzenia kamieni i wykonywania rowów Ponadto proces mętnienia skażonych osadów (np. 

metalami ciężkimi, substancjami odżywczymi eutrofizacji oraz zanieczyszczeniami organicznymi 

i nieorganicznymi) może przejściowo zmienić jakość wody. 

 

• Zwiększony poziom hałasu pod wodą podczas układania kabli, kładzenia nawierzchni i wykopów. 

• Zmiany jakości powietrza poprzez zwiększone zanieczyszczenie powietrza ze statków roboczych 

na etapie budowy. 

• Zakłócenia fizyczne spowodowane obecnością łodzi roboczych podczas budowy 

• Zwiększone ryzyko kolizji podczas prac budowlanych 

 

Ocenia się, że w fazie operacyjnej należy ocenić następujące aspekty: 

• Obecność kabli w lub na dnie morskim 

• Eksploatacja i konserwacja kabli 

• Monitorowanie 

 
Poniżej przedstawiono przykłady zmian, które zostaną ocenione podczas prac nad oceną wpływu:  

• Zmiany warunków na dnie morskim, np. poprzez brukowanie, odwodnienie i układanie kabli 

na dnie morskim 

• Przeszkody dla kabli przy wykonywaniu innych czynności 

• Zakłócenia fizyczne spowodowane obecnością łodzi roboczych podczas prac 

konserwacyjnych 

• Pola elektromagnetyczne wokół kabli 

 

Oczekuje się, że w związku z badaniami planowanymi na etapie budowy będzie miał miejsce wpływ 

na środowisko. Ocenia się, że oddziaływanie to jest związane przede wszystkim z tymczasowymi 

zmianami jakości wody, takimi jak zwiększona zawartość zawieszonych cząstek na ograniczonym 

obszarze. Zanieczyszczenia w osadach mogą przez krótki okres wpływać na organizmy morskie. 

Oddziaływania spowodowane hałasem podwodnym, z wyjątkiem statków badawczych, uważa się za 

nieistotne, ponieważ planowane metody badań opisane w rozdziale 0 nie generują hałasu 

szkodliwego dla zwierząt wodnych. Nie będą stosowane metody badań sejsmicznych. Ocenia się 

zatem, że skutki badań będą miały ten sam charakter, ale mniej rozległy niż ruch statków na tym 

obszarze, dlatego też wpływ ten nie został oddzielnie opisany w niniejszym dokumencie 

konsultacyjnym.  

 

Poniżej opisano istotne parametry środowiskowe i społeczno-ekonomiczne dla planowanych 

działań, a także faktyczne rozgraniczenie dla planowanej oceny oddziaływania. 

 

Oceny przeprowadzone w ramach Baltic Pipe lub innych powiązanych projektów posłużą jako 

podstawa ocen.  
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6.1 Obszar o szczególnym znaczeniu narodowym i ochrona obszaru 

Obszary o szczególnym znaczeniu narodowym to obszary lądowe lub wodne, które są oceniane 

jako mające znaczenie z punktu widzenia różnych interesów społecznych ponieważ posiadają 

wartości i cechy o znaczeniu narodowym. Obszar, który został zidentyfikowany jako mający 

szczególne znaczenie narodowe, musi być w miarę możliwości chroniony przed działaniami, które 

mogłyby znacząco zaszkodzić jego wartościom.  

6.1.1 Zainteresowanie farmami wiatrowymi jako obszarem ważnym z punktu 

widzenia interesów narodowych 

Obszar interesu narodowego na obszarze farm wiatrowych musi być chroniony przed działaniami, 

które mogą znacząco utrudnić tworzenie lub wykorzystanie obiektów do produkcji energii. 

Opis wariantu zerowego 

W szwedzkiej strefie ekonomicznej wyznaczono dwa obszary o znaczeniu narodowym w ramach 

farm wiatrowych, zob Rysunek 5. Oba znajdują się poza planowanym korytarzem kablowym. 

Jednak południowo-zachodni obszar farmy wiatrowej, platforma Kriegera, znajdują się w bliskim 

położeniu, więc planowany korytarz kablowy zostanie dostosowany tak, aby nie leżał na obszarze 

o znaczeniu narodowym. 

 

Platforma Krieger znajduje się w strefie ekonomicznej pomiędzy Szwecją, Danią i Niemcami. W 

szwedzkiej części Kriegers Flak planowana jest farma wiatrowa, a po duńskiej stronie Kriegers 

Flak od lata 2021 roku znajduje się farma wiatrowa z 72 elektrowniami. W niemieckiej części 

Kriegers Flak znajduje się również farma wiatrowa z 80 turbinami wiatrowymi, patrz.Rysunek 20. 

(4COffshore, 2021)  

 

 

Rysunek 5. Mapa obszarów o znaczeniu narodowym przedstawiająca możliwości dla farm wiatrowych i 

planowanego korytarza kablowego 
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Możliwe efekty 

Zamknięcie kabla w sąsiedztwie obszaru interesu narodowego dla farm wiatrowych, gdzie farma 

wiatrowa jeszcze nie istnieje, nie ma istotnego wpływu na interes narodowy. W przypadku 

ułożenia kabla w obszarze interesu narodowego należy poinformować i odnieść się do faktu, że 

kabel znajduje się na dnie morskim, ale nie uniemożliwia to jego ułożenia. 

 

Demarkacja 
Obszary interesu narodowego dla farm wiatrowych zostaną zgłoszone w ocenie oddziaływania, ale 

uważa się, że nie ma potrzeby opisywania ich oddziaływania. 

6.1.2 Natura 2000 

Natura 2000 to sieć w UE, której celem jest ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej. 

Obszary Natura 2000 mogą być wyznaczane na podstawie jednej z dwóch dyrektyw UE 

dotyczących ochrony przyrody, odpowiednio Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Gatunkowej i 

Siedliskowej. Obszary wyznaczone do przestrzegania Dyrektywy Ptasiej nazywane są SPA (Special 

Protected Area). Obszary ochrony określone na podstawie kryteriów Dyrektywy Gatunkowej i 

Siedliskowej nazywane są terenami o znaczeniu wspólnotowym (SCI). 

Opis wariantu zerowego 

Główna alternatywa przebiega przez obszar Natura 2000 wód przybrzeżnych południowo-

zachodniej Skanii, SE0430187, zob. Rysunek 6. Obszar objęty ochroną interesu Wspólnoty 

zgodnie z Dyrektywą Gatunkową i Siedliskową, SCI (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r.). Obszar został ustanowiony jako obszar Natura 2000 decyzją państwa w 2016 roku. 

Wyznaczone siedliska na obszarze Natura 2000 to rafy (1170 raf) i łachy (1110 łachy, stale 

pokryte płytką wodą morską), a wyznaczonymi gatunkami są foki szare, foki pospolite i morświny. 

 

W okresie zimowym obszar ten jest prawdopodobnie wykorzystywany przez morświny zarówno z 

populacji bałtyckiej, jak i z obszaru Wielkiego Bełtu. Prawdopodobnie w okresie letnim na tym 

obszarze przemieszcza się głównie tylko populacja Wielkiego Bełtu. Głębokość na obszarze morza 

waha się od 10 do 44 m, zgodnie z informacją na temat siedlisk, a dno zdominowane jest przez 

podłoże miękkie, głównie piaszczyste, ale z elementami dna twardego. Północno-zachodnia część 

obszaru jest ważna jako miejsce zimowania / odpoczynku dla różnych gatunków kaczek. 
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Rysunek 6. Obszar Natura 2000 

 

Istnieje również kilka innych obszarów Natura 2000, zarówno w Szwecji, jak iw innych krajach, 

ale na większych odległościach. Na północ od planowanej trasy kablowej, w odległości ok. 15 km, 

znajdują się dwa obszary Natura 2000; Falsterbo-Foteviken, SE0430002 i Falsterbohalvön, 

SE0430095. Zajmują w zasadzie ten sam obszar, zarówno na lądzie, jak i na morzu, co jest 

oznaczone na mapie symbolem SE0430095, Rysunek 6. Te dwa obszary Natura 2000 nie są 

objęte planowanymi pracami ze względu na dużą odległość. 

Możliwe efekty 

Prace budowlane mogą spowodować rozprzestrzenienie się osadów w masie wody, a tym samym 

tymczasowe oddziaływanie na obszar Natura 2000 wód przybrzeżnych południowo-zachodniej 

Skanii i jej siedliska na łachach i rafach. Dyspersja osadów może również prowadzić do zmętnienia 

i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń obecnych w osadach.  

 

Hałas podwodny na etapie budowy, pochodzący zwłaszcza ze statków, może mieć na tym 

obszarze wpływ na chronione ssaki morskie.  

 

Kabel zostanie zakopany w dnie morskim i może mieć wpływ na bentos. Siedliska chronione na 

obszarze Natura 2000 (łachy piaszczyste i rafy) mogą ucierpieć lokalnie w okresie budowy, ale nie 

przewiduje się trwałych uszkodzeń siedlisk. Zakres oddziaływania na dno morskie zostanie 

zbadany i oceniony podczas realizacji projektu.  
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Demarkacja 

Obszar Natura 2000 wód przybrzeżnych w południowo-zachodniej Skanii zostanie zgłoszony w 

ocenie oddziaływania, a konsekwencje dla gatunków i siedlisk chronionych na obszarze Natura 

2000 zostaną opisane. Tereny na obszarze Natura 2000 zostaną zbadane kamerą ROV w związku 

z pracami, aby w razie potrzeby móc ochronić siedliska. 

 

Inne obszary Natura 2000 nie są uważane za dotknięte i nie będą dalej badane. 

6.1.3 Interes narodowy w zakresie ochrony przyrody i obszarów chronionych. 

Obszary o znaczeniu narodowym dla ochrony przyrody to obszary, które z punktu widzenia 

interesu ogółu są ważne ze względu na swoje walory przyrodnicze i muszą być chronione przed 

działaniami mogącymi znacząco zaszkodzić środowisku naturalnemu.  

Opis wariantu zerowego 

W sąsiedztwie planowanego korytarza kablowego nie ma interesów narodowych w zakresie 

ochrony przyrody Najbliższym obszarem zainteresowania narodowego na morzu jest próg 

Måkläppen-Limhamn, który jest również częścią obszarów Natura-2000 odpowiednio Półwysep 

Falsterbo i Falsterbo-Foteviken, który częściowo również stanowi rezerwat przyrody. Znajdują się 

one około 15 km na północ od korytarza kablowego. Na kontynencie znajduje się więcej obszarów 

o znaczeniu narodowym, a także innych obszarów chronionych. 

 

 

Rysunek 7. Interesy narodowe – ochrona przyrody i inne obszary chronione. 
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Możliwe efekty 

W dobrze pojętym interesie jest to, aby zawieszony osad, sedymentacja lub zanieczyszczenia, 

które są uwalniane, nie miały bezpośrednio wpływu na środowisko. Planowane działania nie będą 

miały wpływu na interesy narodowe w zakresie ochrony przyrody i rezerwatów przyrody. 

 

Demarkacja 

Obszary o znaczeniu narodowym dla ochrony przyrody i rezerwaty przyrody zostaną zgłoszone w 

ocenie oddziaływania, ale analiza oddziaływania nie zostanie uznana za konieczną. 

6.1.4 Środowiska kulturowe w obszarze o znaczeniu narodowym 

Obszarem ważnym dla ochrony środowiska kulturowego jest takie środowisko kulturowe, które 

jest ważne dla regionu, kraju i na świecie. Obszary o znaczeniu narodowym dla ochrony 

środowiska kulturowego muszą być chronione przed działaniami, które mogą znacząco zaszkodzić 

środowisku kulturowemu. 

Opis wariantu zerowego 

W obrębie korytarza kablowego nie ma interesów narodowych w zakresie ochrony środowiska 

kulturowego Na lądzie wzdłuż wybrzeża Skanii, około 25-30 km na północ od planowanego kabla, 

istnieje kilka obszarów narodowych interesów dla środowiska kulturowego. 

Możliwe efekty 

Ocenia się, że efekty planowanych działań nie wpłyną na interes narodowy w środowisku 

kulturowym. 

Demarkacja 

Obszary o znaczeniu narodowym dla środowiska kulturowego zostaną zgłoszone w ocenie wpływu, 

ale nie uważa się, że należy je zgłaszać.  

6.1.5 Interes narodowy – wypoczynek na świeżym powietrzu 

Obszary o znaczeniu narodowym dla wypoczynku na świeżym powietrzu muszą mieć szczególne 

cechy, takie jak walory krajobrazowe i kulturowe oraz zmiany w krajobrazie. 

 
Opis wariantu zerowego 

Na obszarze, na którym planowany jest kabel, nie ma obszarów o znaczeniu narodowym dla 

wypoczynku na świeżym powietrzu. Wzdłuż wybrzeża Skanii istnieją obszary o znaczeniu 

narodowym istotne dla wypoczynku na świeżym powietrzu, na przykład półwysep Skanör-

Falsterbo z linią brzegową Höllviken-Trelleborg i linią brzegową Trelleborg-Abbekås-

Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn. Występują one w odległości około 25-30 km na północ 

od korytarza kablowego. 

Możliwe efekty 

Ocenia się, że żadne efekty planowanych działań nie wpłyną na zainteresowanie wypoczynkiem na 

świeżym powietrzu. 

 

Demarkacja 

Obszary o znaczeniu narodowym istotne dla wypoczynku na świeżym powietrzu zostaną zgłoszone 

w ocenie skutków, ale nie uważa się, aby ich zgłaszanie było konieczne. 

6.1.6 Obszary o znaczeniu narodowym – obrona całkowita  

Obszary o znaczeniu narodowym z punktu widzenia obrony kraju jak i interesy narodowe, które 

można zgłaszać otwarcie, jak i interesy narodowe, które ze względu na tajemnicę nie mogą być 
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ujawnione. Obszary o znaczeniu narodowym istotne dla obrony całkowitej obejmują m.in. 

strzelnice i poligony, lotniska, poligony marynarki wojennej, systemy i urządzenia techniczne. Z 

militarnego punktu widzenia stanowią one podstawowy zasób produkcyjny dla wszystkich 

jednostek Sił Zbrojnych. 

Opis wariantu zerowego 

Wzdłuż szwedzkiego wybrzeża znajdują się obszary, które są w interesie narodowym dla obrony 

totalnej, patrz Rysunek 8. Najbliżej korytarza kablowego znajduje się poligon TM0038 Kabusa, 

który znajduje się około 8 km na wschód od Ystad. Obszary Kabusa są narażone na działanie 

hałasu lub inne zagrożenia. Są to również obszary, gdzie istnieje specjalna potrzeba usuwania 

przeszkód. Obszar sięga do wody, a odległość od jego południowej granicy do korytarza 

kablowego wynosi około 15 km. 

 

Półwysep Falsterbo-Skanör, nieco ponad 20 km na północ od korytarza kablowego, jest „innym 

obszarem wpływów”. Obszar jest ważny z punktu widzenia obronności. Ze względu na poufność 

zgłaszany jest tylko jeden obszar wpływów dla tego regionu, a konkretny obszar interesu 

narodowego nie pojawia się na mapach publicznych.   

 

  

Rysunek 8. Obszary o znaczeniu narodowym dla Szwedzkich Sił Zbrojnych 

 

Możliwe efekty 

Korytarz kablowy nie jest uważany za sprzeczny z interesami wojskowymi. W przypadku 

wystąpienia niejawnych interesów nie ma możliwości analizowania jakichkolwiek skutków. W 
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ramach konsultacji zostanie przeprowadzony dialog z Siłami Zbrojnymi, jeśli uznają one, że interesy 

mogą być naruszone. 

 

Demarkacja 
W porozumieniu z Siłami Zbrojnymi należy określić zakres badań wpływu na interesy wojskowe. W 

wyniku analizy, że skutki wystąpią, zostaną one zgłoszone w ocenie skutków. 

6.1.7 Interes narodowy – rybołówstwo komercyjne  

Obszary o znaczeniu narodowym dla rybołówstwa komercyjnego to obszary wodne, które są 

ważne dla rybołówstwa komercyjnego lub akwakultury. Obszary te należy w miarę możliwości 

chronić przed działaniami, które mogą znacząco utrudnić funkcjonowanie przemysłu. Aby połowy 

mogły być prowadzone na określonym obszarze morskim, ważnym warunkiem jest istnienie 

portów, które mogą świadczyć usługi dla statków rybackich oraz możliwości wyładunku. W 

związku z tym nawet najważniejsze porty macierzyste i/lub porty wyładunkowe są uważane za 

interesy narodowe dla połowów komercyjnych. 

Opis wariantu zerowego 

W obecnej części Morza Bałtyckiego istnieją dwa obszary o znaczeniu narodowym dla rybołówstwa 

komercyjnego, zob Rysunek 9. Korytarz kablowy przebiega przez południową część obszaru 

zainteresowania państwa RI YF 12 Falsterbo, który stanowi obszar połowów.  

 

 

Rysunek 9. Obszary o znaczeniu narodowym dla rybołówstwa przemysłowego 
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Możliwe efekty 
Możliwy wpływ na rybołówstwo komercyjne podczas budowy i eksploatacji opisano w rozdziałach 

6.11, które zbiegają się z wpływem na interes krajowy w rybołówstwie komercyjnym. Oczekuje 

się, że efekty wystąpią na etapie budowy i eksploatacji. 

 

Demarkacja 

Wszelkie konsekwencje dla interesu narodowego w rybołówstwie komercyjnym podczas budowy i 

eksploatacji będą dalej badane i opisane w przyszłej ocenie skutków. 

6.1.8 Obszary o znaczeniu narodowym dla żeglugi i dróg wodnych  

Szwedzka Agencja Transportu wskazuje porty i drogi wodne, a także ogólnie obszary, które pełnią 

tak specjalne funkcje dla systemu transportu morskiego, że ocenia się, że dotknięte obszary 

lądowe i wodne są przedmiotem zainteresowania krajowego dla infrastruktury komunikacyjnej. 

Obszary o znaczeniu narodowym dla żeglugi mogą obejmować zarówno porty, jak i drogi wodne. 

Główna trasa prowadzącą do portu będącego na obszarze interesu narodowego lub do dużych 

portów stanowi istotne obszary dla państwa. Wyznaczenie danego obszaru jako obszaru o 

znaczeniu narodowym chroni funkcję danego toru wodnego.   

Opis wariantu zerowego 

Na Rysunek 10 pokazano drogi wodne, które są oznaczone są jako obszary interesu narodowego 

dla żeglugi w tej części Morza Bałtyckiego, gdzie planowany jest kabel. Tory wodne dzielą się na 

tory wodne klasy 1 i klasy 2, gdzie klasa 1 oznacza główne tory wodne dla statków handlowych, a 

klasa 2 to tory wodne dla statków handlowych. 

 

Tory wodne przecinane przez korytarz kablowy to:  

• Trelleborg - Gedser, droga morska nr 21, klasa toru wodnego 2 

• Blenheim - platforma Kriegers, droga morska nr 8 

• Trelleborg - Sassnitz, droga morska nr 22, klasa toru wodnego 2 

• Ystad - Sassnitz, droga morska nr 23, klasa toru wodnego 2 

• Gedser - Svenska Björn, droga morska nr 20, klasa toru wodnego 1 

 

Korytarz kablowy styka się również z torem wodnym Falsterborev – Bornholmsgattet, tor nr 18. 

 

Port Malmö, Port Trelleborg i Port Ystad są oznaczone jako interesy narodowe w zakresie 

komunikacji. 
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Rysunek 10. Interes narodowy w żegludze i drogach wodnych. 

Możliwe efekty 

Możliwe skutki planowanej trasy kablowej to konieczność przekierowania żeglugi podczas prac 

budowlanych, zakłócenia ruchu statków w okolicy oraz ryzyko kolizji ze statkami konstrukcyjnymi. 

Wokół statku, z którego prowadzone będą prace, zostanie utworzona strefa bezpieczeństwa, aby 

zminimalizować wpływ na ruch statków w okresie budowy. Statek jest monitorowany przez statki 

patrolowe. Statki do obsługi kotwic będą kontaktować się ze statkami zmierzającymi w kierunku 

statku układającego i sygnalizować potrzebę zmiany kursu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 

i w trakcie ich trwania pozycje statków konstrukcyjnych będą również sygnalizowane w 

powiadomieniach dla marynarzy, aby zwiększyć świadomość zwiększonego ruchu statków, który 

generuje projekt.  

 

Demarkacja 

Wpływ żeglugi na interes narodowy zostanie zbadany i opisany w ocenie skutków.  

6.1.9 Ochrona międzynarodowa 

Poprzez podpisanie międzynarodowej konwencji Szwecja zobowiązała się do ochrony sieci cennych 

obszarów morskich na Morzu Bałtyckim i północno-wschodnim Atlantyku. Szwecja ponosi 

międzynarodową odpowiedzialność za te obszary, aby wartości nie zostały utracone.  

 

W pobliżu znajdują się międzynarodowo chronione obszary wojskowe, które opisano poniżej 6.12. 
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MPA (Marine Protected Areas) wskazane w ramach sieci OSPAR w celu ochrony i zachowania 

gatunków, siedlisk i ekosystemów w środowisku morskim. Te wraz z obszarami IBA (Important 

Bird and Biodiversity Areas) opisano na6.8.  

6.2 Batymetria i hydrologia 

Warunki głębokościowe w morzu, batymetria, zostały opisane na Rysunek 11. Morze Bałtyckie to 

częściowo zamknięte morze śródlądowe, które jest połączone z otaczającym morzem przez płytkie 

i wąskie cieśniny między Danią a Szwecją, łączące słone wody Morza Bałtyckiego z bardziej 

słonymi wodami oceanów na Morzu Północnym. Batymetrię charakteryzują baseny, które są 

oddzielone różnymi progami. Zachodni Bałtyk jest stosunkowo płytki, o głębokości poniżej 100 m 

(największa głębokość w Bałtyku wynosi 459 m). Basen Bornholmski to obszar na wschód od 

Bornholmu, a płytszy Basen Arkona rozciąga się na zachód od Bornholmu w kierunku Danii. 

Proponowana przez Szwecją trasa biegnie przez Basen Arkona, gdzie głębokość waha się od 30 m 

do 45 m. 

 

Szczegółowe geofizyczne badania terenowe dotyczące warunków głębokościowych i hydrologii 

można przeanalizować na podstawie projektu Baltic Pipe. Stanowią one podstawę do zapewnienia 

szczegółowego planowania pod względem technicznym i bezpieczeństwa trasy. W przypadku gdy 

brakuje danych dla konkretnej trasy, zostaną przeprowadzone nowe badania dla tych obszarów. 

 

Rysunek 11. Warunki głębokościowe wzdłuż korytarza kablowego. 
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Możliwe efekty 

Kabel zostanie zakopany w dnie morskim, a następnie ponownie zakryty, z wyjątkiem niektórych 

miejsc, w których nie można go zakopać, ale zamiast tego należy go zakryć. Mogą wystąpić 

niewielkie lokalne różnice w batymetrii.  

 

Demarkacja 

Spowodowane zmiany batymetrii nie będą miały żadnego wpływu na głębokość istniejących tras 

statków, a zatem zmiany te nie będą dalej wykazane w ocenie skutków.  

6.3 Hydrografia i jakość wody 

Woda w Morzu Bałtyckim jest słonawa, gdzie zasolenie determinowane jest równowagą pomiędzy 

dostawami wody słodkiej (odpływ rzeki i opady) a wymianą z otaczającym morzem przez Cieśninę 

Duńską. Stosunkowo rzadkie, duże dopływy wód bogatych w sól i tlen przez Cieśniny Duńskie są 

ważne dla ekosystemu w dużej części Morza Bałtyckiego. 

 

Akwen Bałtyku jest silnie uwarstwiony zarówno w poziomie, jak i w pionie. Wynika to z różnic w 

zasoleniu i temperaturze, które mają wpływ na gęstość wody. Silna warstwa zasolenia oddziela 

wodę głębinową od wody powierzchniowej, a nowy tlen dostaje się do wody głębinowej tylko w 

szczególnych warunkach pogodowych Prowadzi to ubożenia dna w tlen w Morzu Bałtyckim, zob 

Rysunek 12. W dużej części Basenu Arkona wody gruntowe są jednak natleniane przez dopływ z 

Cieśnin Duńskich. 

 

 

Rysunek 12. Ubogie w tlen i beztlenowe dno Morza Bałtyckiego. 
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Możliwe efekty 

Część osadów dennych zostanie lokalnie zmętniona w masie wody w wyniku prac budowlanych, a 

następnie ponownie opadnie na dno. Zmętnienie wzrasta zatem czasowo i lokalnie. Część 

składników pokarmowych i zanieczyszczeń obecnych w osadach może zostać uwolniona do masy 

wody w wyniku zmętnienia. Może to mieć wpływ na jakość wody, a tym samym na życie morskie. 

Mętne osady, które ponownie opadają na dno morskie, mogą wpływać na faunę bentosową. 

 

Demarkacja 

Zmętnienie zostanie ocenione w ramach kontynuacji prac związanych z oceną wpływu. Model 

opracowany w ramach Baltic Pipe w 2019 roku do badania dyspersji osadów może być również 

wykorzystany w tym przypadku.  

6.4 Osady i zanieczyszczenia 

Osady powierzchniowe na dnie morskim wzdłuż planowanej trasy kablowej różnią się w zależności 

od budowy geologicznej i morfologii dna morskiego oraz stopnia narażenia dna morskiego na 

działanie fal i prądów. Według SGU, warunki dna na obszarze, na którym planowany jest kabel, to 

miękka glina z elementami gliny polodowcowej we wschodniej części korytarza kablowego na 

obszarze wód należących do Szwecji. (SGU, 2021). Kiedy korytarz kablowy sięga dalej na zachód, 

podłoża dolne zmieniają się w przeważająco polodowcową glinę, ale z elementami piasku, żwiru i 

kamienia.  

 

Basen Arkona jest obszarem akumulacji osadów drobnoziarnistych, natomiast płytsze obszary 

pokryte piaskiem uważane są za takie dna, które w zależności od pory roku naprzemiennie 

ulegają depozycji i erozji. Oczekuje się, że obszar wokół Baltic Pipe będzie w miarę niezakłócony, 

ponieważ rurociąg został ułożony na osadach.  

 

Zarówno metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia organiczne mają tendencję do adsorbowania na 

drobnoziarnistych osadach i cząstkach materiału organicznego. W związku z tym można 

spodziewać się najwyższych stężeń zanieczyszczeń w osadach dna morskiego w najgłębszych 

obszarach odcinka, tj. w Zagłębiu Arkona. Prognozuje się, że większość zanieczyszczeń znajdzie 

się w płytszych osadach. Punkty poboru próbek zgłoszone w SGU w pobliżu korytarza kablowego 

mogą wskazywać na stopień zanieczyszczenia osadów dennych i są przedstawione na  Rysunek 

13. 
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Rysunek 13. Punkty poboru próbek na terenie znajdujące się w ewidencji SGU. Analizy metali można znaleźć w 

punktach testowych 01D0153, 01D0298, 01D0296 i 01C028/01C0342. Zanieczyszczenia organiczne są 

analizowane w punktach testowych 01D0153, 01D0298, 01D0296, 01C028/01C0342, 01C0343 i 01C0344. 

 

Metale są analizowane we wschodniej części obszaru, natomiast substancje organiczne są 

analizowane w większości punktów badawczych. Z przeprowadzonych analiz w odniesieniu do metali 

wynika, że zawartość chromu odpowiada klasie 5 wg  (Naturvårdsverket, 1999). Klasa 5 oznacza, 

że poziomy mają bardzo duże odchylenie od opracowanych wartości porównawczych. Zawartość 

ołowiu odpowiada klasie 4 (duże odchylenie) w analizowanych próbkach. Pozostałe analizowane 

metale odpowiadają klasom od 1 do 3.  

 

Jeśli chodzi o zanieczyszczenia organiczne, stopień zanieczyszczenia jest nierównomierny. W 

próbkach ze wschodniej części obszaru poziomy odpowiadają 4 lub 5 klasie DDT, HCH, WWA i PCB. 

W zachodniej części tylko jedna próbka (01C0344) odpowiada klasie 4, pozostałe porównywalne 

substancje odpowiadają klasie 2-3 (poziom niski do umiarkowanie wysoki). 

 

Możliwe efekty 

Podczas układania kabli można się spodziewać, że lokalnie pojawi się pewna zawiesina osadu 

(zmętnienie). W rezultacie cząstki, zanieczyszczenia i składniki pokarmowe w górnych osadach 

mogą być uwalniane i mieszane z masą wodną. Zanieczyszczenie osadów może przyczynić się do 

zwiększonego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w najbliższej okolicy i wpłynąć na organizmy 

wodne. 
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Demarkacja 

Nie planuje się nowego pobierania próbek pod kątem zanieczyszczenia osadów, ale powyższe 

próbki wraz z kolejnymi próbkami pobranymi do Baltic Pipe są uważane za właściwe i mogą 

stanowić podstawę dla wniosków, które zostaną przeprowadzone w ramach oceny oddziaływania.  

6.5 Roślinność denna i fauna denna 
Roślinność denna i fauna denna lub flora i fauna denna obejmuje rośliny i organizmy żyjące na 

dnie morskim lub w jego pobliżu. Flora bentosowa Morza Bałtyckiego jest ograniczona 

dostępnością podłoży lekkich i bentosowych. Dopływ światła jest proporcjonalny do głębokości i 

mętności wody. Ponieważ planowany obszar przedsięwzięcia znajduje się na głębokości od 30 m 

do 45 m, ocenia się, że na tym obszarze nie może występować roślinność denna. Zwykle 

dostępność światła jest bardzo mała na głębokościach większych niż 20 m.  

 

Flora bentosowa obejmuje makroalgi bentosowe związane z twardymi podłożami, takimi jak 

samotne skały lub struktury rafowe (makroalgi), makroalgi swobodnie płynące oraz rośliny 

kwitnące (trawa morska), które mogą być związane z miękkimi piaszczystymi osadami dennymi. 

Obszary z trawą morską nie występują w korytarzach kablowych, ale są one głównie bliżej 

wybrzeża na płytszych wodach, patrz.Rysunek 14. Roślinność denna nie jest uważana za 

występującą na obszarze wzdłuż planowanej trasy, ponieważ biegnie na tak głębokiej wodzie, że 

ograniczeniem jest dopływ światła. 

 

 

Rysunek 14. Wyznaczone obszary z trawą morską. 
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Fauna denna składa się z gatunków bezkręgowców występujących na (epifauna) i w (infauna) 

dnie morskim. Skład gatunkowy zasobów fauny dennej w Basenie Arkona zależy od siedlisk 

dennych (rodzaj osadów lub struktur rafowych), głębokości wody, temperatury, zasolenia, 

zawartości tlenu, materiału organicznego i rodzaju osadu. Przykładami organizmów, które można 

znaleźć w i na dnie morskim na tym obszarze, są różne gatunki grzybów (Bylgides Sarsi) i 

skorupiaków (Pontoporeia femorata), zob. Rysunek 15. 

 

 

Rysunek 15. Różne typy siedlisk bentosowych. 

 

Wcześniejsze badania zostały wykonane dla trasy Baltic Pipe przez obszar Natura 2000 za pomocą 

kamery ROV. To pokazało formacje w niektórych miejscach utworzone przez robaki piaskowe. 

Pokazano również obszary z małżami (Mytilus spp), które także miały wpływ na projektowanie 

struktur biogenicznych na dnie morskim. Na niektórych obszarach o twardym dnie można było 

wykryć małże. Fizyczne pobieranie próbek fauny bentosowej wykonano również dla Baltic Pipe, 

które wykazało największą liczbę gatunków na obszarze Natura 2000.  

 

Możliwe efekty 
Podczas układania kabla mogą wystąpić efekty wpływające na faunę denną. W siedliskach fauny 

dennej mogą wystąpić zmiany w wyniku bezpośredniego fizycznego usuwania, zawieszonych 

osadów, sedymentacji i uwalniania zanieczyszczeń. Zmienione warunki dna mogą również 

wystąpić po przykryciu kabla, co może przynieść korzyści innym siedliskom przydennym. Obszary 

z robakami piaskowymi mogą być podatne na mechaniczne uderzenia o dno morskie. 
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Demarkacja 

W ramach projektu Baltic Pipe zbadano florę i faunę bentosową na tym obszarze. W korytarzu 

kablowym poza obszarem Natura 2000 badania przeprowadzone dla Baltic Pipe uznaje się za 

odpowiednie do dalszych ocen. Informacje te będą stanowić podstawę oceny oddziaływania i 

konsekwencji dla fauny bentosowej w ocenie oddziaływania. Brak flory dennej na proponowanych 

trasach kablowych i wokół nich oznacza, że nie planuje się dalszej oceny wpływu na roślinność 

denną. 

6.6 Ryby 

Najpopularniejszymi gatunkami ryb na tym obszarze są dorsz, śledź, szprot i flądra, które są 

gatunkami ważnymi z ekonomicznego punktu widzenia. Gładzica i babka mała występują również 

w południowej części Morza Bałtyckiego.  Dorzecze Arkona zawiera obszary, które mogą być 

ważnymi miejscami tarła i podchowu dorsza. Tarło śledzia odbywa się we wszystkich obszarach 

przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. 

 

Możliwe efekty 

Na etapie budowy zmętnienie i fizyczna obecność mogą wpływać na ryby i ich tarło w tym 

obszarze. Na etapie eksploatacji i likwidacji lokalne oddziaływania w postaci zmian w siedlisku 

(warunki na dnie morskim) mogą wpływać na obszary żerowania i tarła ryb. 

 

Demarkacja 

Żadne badania fizyczne nie są planowane przed oceną wpływu, ale informacje, które są już 

dostępne, zostaną wykorzystane w ocenie wpływu planowanych działań na ryby.  

6.7 Ssaki morskie 

W Bałtyku ssaki morskie występują, w Bałtyku południowym głównie morświny, foki szare i foki 

pospolite. 

 

Morświn jest jedynym osiadłym gatunkiem wieloryba w Morzu Bałtyckim. Morświn w wodach 

północnej Europy jest wymieniona w Załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG). 

Występowanie morświnów w Bałtyku, Skagerak i Kattegat było w ostatnich latach badane w 

ramach projektu naukowego SAMBAH (Statyczny monitoring akustyczny morświnów w Morzu 

Bałtyckim). Na podstawie dyrektywy siedliskowej szwedzki rząd wyznaczył również kilka obszarów 

Natura 2000 na wodach szwedzkich w celu ochrony morświnów. Jednym z tych obszarów jest 

”Woda w morzu południowo-zachodniej Skanii”, patrz 6.1.2.  

 

Gwałtowny spadek populacji morświnów w Morzu Bałtyckim w ciągu ostatnich 50–100 lat sprawia, 

że bałtyckie morświny są najmniejszą populacją morświnów na świecie. Klasyfikowane zostały 

jako gatunek bardzo zagrożony. W projekcie SAMBAH liczebność morświnów w Bałtyku 

Właściwym oszacowano na około 500 osobników.  

 

Sytuacja populacji morświnów w Morzu Bełtów (cieśnina między Bałtykiem a Kattegat) jest 

znacznie lepsza niż w przypadku populacji morświnów w Morzu Bałtyckim (populacja Morza Bełtów 

jest klasyfikowana jako żywotna).  

 

Przewiduje się, że w okresie letnim (maj-październik) wzdłuż planowanej trasy kablowej będzie 

obecna tylko populacja Morza Bełtowego, natomiast w sezonie zimowym (od listopada do 

kwietnia) będzie to mieszanka obu populacji i mniejsza liczba pojedynczych gatunków. 

 

Największej koncentracji morświnów można spodziewać się w zachodniej części planowanej trasy 

kablowej. Zagęszczenia na obszarze objętym projektem wynoszą w okresie maj - październik od 0 
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do 0,57 osobników/km2 a w okresie od listopada do kwietnia od 0 do 0,37 osobników/km2  

(SAMBAH, 2016), (Teilmann, 2017). Gęstość jest na ogół mniejsza niż np. w Storebælt i Lillebælt,  

(Teilmann, 2008). 

 

Foki pospolite występuje wzdłuż wybrzeży północnej Europy, w tym na zachodnim wybrzeżu 

Szwecji, na południe od Sund oraz na ograniczonym obszarze na południowej Olandii i 

południowym wybrzeżu Smalandii. Populacja rośnie i jest uważana za żywotną w Szwecji.  

 

Foka szara jest najpospolitszym gatunkiem foki w Morzu Bałtyckim. Miejsca występowania fok 

szarych znajdują się od Falsterbonäset w Skanii po Haparanda w Norrbotten. Większość fok 

szarych znajduje się na archipelagach Sztokholmu i Södermanlandu, ale duże siedliska można 

znaleźć również na Morzu Botnickim i północnym Kvarken oraz wzdłuż południowego wybrzeża. 

Niewielka liczba fok szarych występuje również na zachodnim wybrzeżu Szwecji, (Havs-

och vattenmyndigheten, 2022). Foka szara została wymieniona w załączniku 2 do dyrektywy 

siedliskowej, załączniku III do konwencji berneńskiej i załączniku II do konwencji bońskiej. 

 

Zarówno morświn, jak i foka szara występują wzdłuż wybrzeża Skanii, ale foka szara występuje 

tylko w niewielkiej liczbie. Måkläppen na półwyspie Falsterbo ma jedyną w Szwecji kolonię fok 

pospolitych i foki szarej. Dla foki szarej jest to jedyne stałe siedlisko wzdłuż wybrzeża Szwecji na 

południowym Bałtyku. Oba gatunki rodzą młode na wyspie. Foka szara rodzi młode w marcu, a 

foka pospolita w czerwcu.  

 

Foka szara i foka pospolita są wymienione jako gatunki chronione na obszarze Natura 2000 w 

wodach morza południowo-zachodniej Skanii. Ogólnie rzecz biorąc, brzegi morskie są potencjalnie 

ważne jako obszary żerowania fok. Zarówno foki szare, jak i foki pospolite żerują głównie w 

płytkich obszarach, do głębokości 40 m. Istnieją również badania, które pokazują, że pożywienie 

zbierają głównie przy dnie, co oznacza, że płytkie obszary są prawdopodobnie najważniejsze jako 

siedlisko pożywienia. Równie ważne dla fok są obszary lądowe, takie jak łachy piasku i wysepki, 

gdzie foki mogą w spokoju rodzić młode.  

 

Możliwe efekty 

Możliwe skutki dla ssaków morskich to zakłócenia w postaci podwodnego hałasu podczas prac 

budowlanych. Ponadto na ssaki morskie mogą potencjalnie wpływać zmiany w siedlisku (warunki 

dna morskiego, a co za tym idzie zmiany źródeł składników pokarmowych), wzrost ilości mętnych 

osadów, a tym samym uwalnianie składników pokarmowych i zanieczyszczeń. Możliwym efektem 

ubocznym jest również fizyczne zaburzenie kolonii fok w efekcie prac budowlanych.  

 
Demarkacja 

Ocena i badania ssaków morskich, które zostały przeprowadzone w ramach Baltic Pipe, ale także 

inne badania hałasu podwodnego w odniesieniu do ssaków morskich, będą stanowić podstawę 

oceny stanu ssaków morskich w ramach prac nad oceną oddziaływania, żadne dalsze badania nie 

są zaplanowane. 

6.8 Ptaki i nietoperze 

Morze Bałtyckie jest ogólnie ważnym obszarem dla ptaków morskich i wędrownych oraz stanowi 

zimowisko dla dużej liczby zimujących ptaków morskich. Jednak przy obecnym stanie wiedzy 

obszar wzdłuż odcinka korytarzy kablowych nie jest uważany jako ważny obszar dla 

ptaków.(Skåne, 2016). Zachodnia część trasy kablowej na wodach szwedzkich przechodzi przez 

obszar Natura 2000 w południowo-zachodniej Skanii, który został przeznaczony głównie do 

ochrony morświnów i fok. Nie ma uzasadnienia na wyznaczenie obszaru Natura 2000 jako OSO, 
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jako obszaru ochrony na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Jednak północno-zachodnia część obszaru 

jest wskazana jako miejsce zimowania / odpoczynku dla różnych kaczek. 

 

Wcześniejsze badania ptaków wykazały, że w okresie zimowym na tym obszarze mogą 

występować mniejsze populacje lodówek, mew małych, mew siwych, mew srebrzystych, mew 

siodłatych, nurzyków zwyczajnych i nurników zwyczajnych. (Durinck, 1994). Wyniki badań nad 

ptakami, które przeprowadzono w ramach procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę farmy 

wiatrowej na platformie Kriegera, wykazały, że dominującym gatunkiem ptaków na tym obszarze 

były mewy (60 procent). Ptaki żywiące się małżami mogą mieć duże znaczenie dla analiz, 

zwłaszcza na obszarze Natura 2000 (patrz rozdział 6.1.2). Badania ptaków wędrownych 

prowadzono również poprzez obserwacje wizualne, badania radarowe i literaturowe w ramach 

innych projektów.  

 

Program IBA (Important Bird and Biodiversity Area - IBA) firmy BirdLife stworzył ogólnoświatową 

sieć obszarów kluczowych dla ptaków i bioróżnorodności. W wielu regionach inwentaryzacje IBA 

były wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych obszarów Ramsar i obszarów Natura 2000 

(SPA) zgodnie z Dyrektywą Ptasią UE. Na Rysunek 16 przedstawiono IBA w sąsiedztwie 

planowanego korytarza kablowego. Obszar Falsterbo, na zachodnim wybrzeżu Skanii, objęty jest 

kilkoma różnymi formami ochrony przyrody, które koncentrują się na ptactwach, w tym Natura 

2000 MPA (morski obszar ochrony) i obszary IBA. Obszar ten jest jednym z najlepszych miejsc w 

Europie do obserwacji ptaków w okresie jesiennym. Innym obszarem IBA wzdłuż wybrzeża Skanii 

jest Ystad Hörte. Wszystkie obszary znajdują się w dużej odległości od planowanego korytarza 

kablowego. 
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Rysunek 16. Obszary mające znaczenie międzynarodowe; Obszary IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) i 

RAMSAR. 

 

Możliwe efekty 

Potencjalny wpływ na ptaki morskie i ptaki wędrowne może być spowodowany fizycznymi 

zakłóceniami ruchu statków i zwiększonym poziomem zmętnienia w masie wody, co może 

zmniejszać widoczność podczas nurkowania ptaków w poszukiwaniu pożywienia. Zmiana dna 

morskiego wokół korytarza kablowego może również wpłynąć na obszar żerowania ptaków. 

Pośrednie oddziaływanie na faunę bentosową i ryby może mieć również wpływ na ptaki. 

 

Ocenia się, że oddziaływanie na nietoperze przebywające na tym obszarze jest ograniczone do 

nietoperzy migrujących na etapie budowy ze względu na fizyczne zakłócenia spowodowane 

ruchem statków. 
 

Demarkacja 

W ramach Baltic Pipe przeprowadzono badania ptaków na tym obszarze, które to wraz z wcześniej 

wspomnianą wiedzą zostaną wykorzystane w pracach nad oceną oddziaływania, aby móc ocenić 

wpływ na te ptaki. Obszary IBA nie są uważane za naruszone i zostaną opisane jedynie w sposób 

ogólny w ocenie skutków.  

 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego wpływu na nietoperze. Statki konstrukcyjne nie będą 

stwarzać żadnego znaczącego zagrożenia i dlatego nie będą objęte oceną skutków.  
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6.9 Otoczenie kulturowe 

Otoczenie kulturowe obejmuje cenne budynki, obszary i pozostałości na lądzie, ale także 

pozostałości i starożytne szczątki w wodzie i przy wodzie. Archeologia morska dotyczy w 

szczególności obiektów i innych śladów pozostawionych przez ludzi nad wodą - na dnie morskim i 

w morzach, na plażach i na wyspach. W rejonie planowanego korytarza kablowego mogą pojawić 

się wraki ważne dla dziedzictwa kulturowego. 

 

W głębszych partiach Morza Bałtyckiego warunki biologiczne (niskie zasolenie, stosunkowo niskie 

temperatury, niska zawartość tlenu itp.) oraz świdraków powodują powolny rozkład drewna i 

innych materiałów organicznych. Możliwości konserwowania materiału organicznego są zatem 

dobre. Wartość dobrze zachowanych podwodnych pozostałości kulturowych na Morzu Bałtyckim 

jest ogromna i ma ogromne znaczenie naukowe. Ponieważ podwodne środowiska kulturowe nie są 

narażone na eksploatację w taki sam sposób jak na lądzie, wartość archeologiczna jest duża.  

 

Niektóre znane wraki są zaznaczone na mapach, a zarejestrowane wraki znajdują się w bazie 

danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wraki są rejestrowane wzdłuż korytarza kablowego, 

patrz Rysunek 17. 

 

 

Rysunek 17. Zarejestrowane wraki. 

 

Możliwe efekty 

Ponieważ znaleziska mające znaczenie kulturowe są rejestrowane na tym obszarze, ocenia się, że 

działalność ma wpływ na środowisko kulturowe. Podczas prac budowlanych przedmioty mogą być 
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narażone na sedymentację lub erozję, uszkodzenia mogą wystąpić w wyniku interwencji, 

kotwiczenia, użycia sprzętu podwodnego lub badań dna morskiego.  

 

Oprócz zachowania odpowiedniej odległości od wszelkich obiektów kulturowych, podczas prac 

budowlanych mogą być również konieczne inne specjalne środki ostrożności. Jeżeli w sąsiedztwie 

ciągnącego się korytarza znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego, zostaną podjęte działania 

ochronne.  

 

Uważa się, że znajdujące się na morzu obiekty dziedzictwa kulturowego mają ogromne znaczenie, 

ponieważ są chronione międzynarodowymi prawami i konwencjami.  

 

Demarkacja 

Nie uważa się, że jak dotąd na Morzu Bałtyckim istnieją jakiekolwiek pozostałości osadnicze, dlatego 

nie zostanie to opisane w dalszej części oceny oddziaływania. 

 

W związku z projektem Baltic Pipe w części korytarza kablowego przeprowadzono badanie dna 

morskiego. W obszarach, w których nie przeprowadzono demarkacji w związku z projektem 

wykonawczym, przeprowadza się badania uzupełniające. 

 

Skutki oddziaływania obiektów o znaczeniu kulturowym na dno morskie na etapie budowy, jak 

również środki ostrożności i środki ochronne zostaną opisane w dalszej części oceny oddziaływania. 

Ocena wpływu będzie oparta na wynikach badań i znanych obiektach dziedzictwa kulturowego.  

 

W przypadku odnalezienia morskich obiektów archeologicznych może to oznaczać niewielkie 

zmiany trasy i ewentualnie pozostawienie wokół znalezisk strefy ochronnej. 

6.10 Żegluga i drogi wodne 

Szwedzka Agencja Morska ponosi odpowiedzialność operacyjną za żeglugę morską. Do takiej 

działalności operacyjnej należy między innymi monitorowanie dostępności, oznakowania i 

przepustowości pasa ruchu morskiego lub toru wodnego oraz wpływu planowanej budowy w 

sąsiedztwie toru wodnego na ruch morski. Pod pojęciem toru wodnego rozumie się obszary wodne 

wykorzystywane przez żeglugę. Zazwyczaj są to drogi wodne, które są oznaczone na mapach 

przerywanymi czarnymi liniami i które są wyposażone w znaki morskie (boje, kropki itp.), aby 

pokazać głębokość wody na danym obszarze. 

 

Żegluga na Morzu Bałtyckim stale się rozwija i jest to branża globalna o dużym znaczeniu 

gospodarczym dla Szwecji. Żegluga wykorzystuje rozległą sieć szlaków morskich, w Rysunek 10 

ramach których wymienione są powyżej drogi wodne o znaczeniu krajowym. Obszar, na którym 

planowany jest kabel, jest często wykorzystywany przez żeglugę i przebiega przez niego kilka 

tras, patrz Rysunek 18. Korytarz kablowy będzie przecinał najbardziej ruchliwy szlak żeglowny na 

Morzu Bałtyckim (Gedser-Svenska Björn), który biegnie wzdłuż południowo-wschodniego 

wybrzeża Szwecji, a także cztery szlaki żeglowne i kilka linii promowych do Niemiec i Polski.  
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Rysunek 18. Ruch statków i trasy na południowym Bałtyku 

Uważa się, że ruch statków ma ogromne znaczenie, ponieważ ma wielką wartość ekonomiczną i 

wnosi duży wkład w gospodarkę na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

 

Możliwe efekty 

Potencjalny wpływ na ruch morski może wystąpić na etapie budowy i spowodować zakłócenia w 

ruchu statków na tym obszarze oraz ryzyko kolizji ze statkami konstrukcyjnymi. W celu 

zminimalizowania wpływu na ruch statków w okresie budowy wokół statku konstrukcyjnego 

zostanie utworzona strefa bezpieczeństwa, która będzie również monitorowana przez statki 

patrolowe. Statki zmierzające do obszaru gdzie toczą się prace zostaną powiadomione i 

poproszone o zmianę kursu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych i w trakcie ich trwania pozycje 

statków konstrukcyjnych będą również ogłaszane w powiadomieniach dla marynarzy, w taki 

sposób, aby było to widoczne dla żeglugi.  

 

Demarkacja 

Skutki dla żeglugi i szlaków żeglownych zostaną ocenione w przyszłych ocenach skutków. 

Przeprowadzona zostanie analiza ryzyka dla żeglugi morskiej. 

6.11 Rybołówstwo przemysłowe 
Szwedzkie połowy komercyjne prowadzone są zarówno wzdłuż wybrzeża, jak i na morzu. 

Szwedzka flota rybacka składa się na ogół z wielu mniejszych statków, które wykorzystują 

narzędzia pasywne, takie jak sieci, klatki, skrzynki, żaki i pułapki (np. dorsze, śledzie 

(sill/strömming), węgorze, okonie, szczupaki) oraz mniej większych statków, które używają 

narzędzi aktywnych, głównie różne rodzaje włoków i narzędzi do połowów pelagicznych. 
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Wędkowanie z użyciem sprzętu aktywnego można podzielić na tych, którzy łowią gatunki 

przydenne (np. dorsze i płastugi) oraz tych, którzy łowią gatunki pelagiczne (np. śledź 

(sill/strömming) i szprot). Na tym obszarze poławia się głównie śledzie i szproty (oraz dorsze, ale 

obecnie nie z powodu zakazów). 

 

Możliwe efekty 
Ocenia się, że na etapie budowy obecność statków konstrukcyjnych może wpłynąć na możliwość 

prowadzenia połowów na tym obszarze. Jeśli jednak kable zostaną zakopane w osadach i 

przykryte, wpływ na połowy nie będzie podlegał ocenie na tym obszarze na etapie eksploatacji.  

 

Demarkacja 

Wiedza na temat rybołówstwa na tym obszarze zostanie nabyta i oceniona w ramach oceny 

wpływu.  

6.12 Obszary wojskowe 

Poza opisanymi w rozdziale 6.1.6 interesami narodowymi dla obrony totalnej istnieją inne interesy 

militarne, na które prace mogę mieć wpływ. Na południe od korytarza kablowego znajduje się 

obszar NATO do ćwiczeń okrętów podwodnych i teren, gdzie mogą padać strzały, Rysunek 19. 

Wariant z trasą kablową przez wody niemieckie opisany w rozdziale 4.3 przecinałby ten obszar 

NATO. 

 

  

Rysunek 19. Tereny wojskowe wokół korytarza kablowego i korytarza alternatywnego na południe od Baltic Pipe. 
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Możliwe skutki i demarkacja 

Nie przewiduje się znaczących skutków ani na etapie budowy, ani eksploatacji, ponieważ trasa 

znajduje się poza znanymi poligonami wojskowymi. Niemniej jednak przeanalizowane zostaną 

możliwe skutki wstrzymania ćwiczeń wojskowych w związku z wprowadzeniem stref ochronnych 

wokół obszarów dla statków związanych z projektem. Alternatywna trasa na południe od Baltic 

Pipe może nachodzić na poligony wojskowe. 

6.13 Infrastruktura 

Kable, rurociągi i farmy wiatrowe to główne typy istniejącej infrastruktury, które można znaleźć w 

korytarzu kablowym lub w jego sąsiedztwie. Oprócz instalacji stałych w przestrzeni powietrznej 

znajdują się sygnały radiowe. 

 

Baltic Pipe to gazociąg do przesyłu gazu ziemnego równolegle z korytarzem kablowym, który w 

chwili tworzenia tego tekstu jest oddawany do eksploatacji. Rurociąg został ułożony przez Gaz-

System (we współpracy z Energinet), który zbadał korytarz do zamknięcia rurociągu, który waha 

się między 500-1000 m. Baltic Pipe został umieszczony na wierzchu osadów. W trakcie badań na 

obszarze korytarza kablowego planuje się ułożenie kabli w bezpiecznej odległości kilkuset metrów 

od rurociągu. Dokładna odległość zostanie określona na etapie oceny wpływu, po 

przeanalizowaniu dostępnych danych.  

 

Ørsted złożył wniosek o budowę farmy wiatrowej w miejscu, w którym obecna trasa kablowa 

przebiega bezpośrednio przez farmę wiatrową, zob.Rysunek 20. Trasa Baltic Pipe również 

przechodzi przez planowaną farmę wiatrową, a obecna trasa kablowa zostanie zbudowana z 

zachowaniem bezpiecznych odległości od rurociągu i turbin na obszarze planowanej farmy 

wiatrowej. Na tym samym obszarze planowane są również farmy wiatrowe OX2 i Eolus 

(odpowiednio farmy wiatrowe Triton i Arkona). 
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Rysunek 20. Farmy wiatrowe na różnych etapach budowy. 

 

Istnieje kabel telekomunikacyjny z Bornholmu do Ystad, który przecina korytarz kablowy na 

granicy z wodami duńskimi na Bornholmie (Baltica). Planowany korytarz kablowy przecina również 

inny kabel, który biegnie między Finlandią a Rostockiem, Niemcy (C-Lion1). Równolegle z 

proponowaną trasą kablową istnieje również kabel łączący Bornholm z Zelandią (Rønne-

Rødvig).(HMNTech, 2021) 

 

Według Helcom przez planowany korytarz kablowy przecina się kilka innych kabli, dlatego należy 

to szczegółowo zbadać w kolejnej fazie. (HELCOM, 2021) 

 

Możliwe efekty 

Skrzyżowania różnych kabli i przez farmy wiatrowe należy zaplanować tak, aby zminimalizować 

negatywny wpływ na te farmy. 

 

Demarkacja 

Skutki będą dalej badane w ocenie skutków. 
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6.14 Obszary wydobycia surowców 

Na Rysunek 21 pokazano miejsca wydobycia surowców. Żaden z obszarów nie znajduje się w 

korytarzu kablowym.  

 

 

Rysunek 21. Miejsca wydobycia surowców. 

 

Możliwe efekty 

Nie przewiduje się wystąpienia wpływu na wydobycie surowców w wyniku planowanych działań. 

 

Demarkacja 

W przyszłej ocenie skutków nie zostanie dokonana ocena wpływu i konsekwencji planowanych 

działań na wydobycie surowców. 
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7. DOBRE ŚRODOWISKO MORSKIE I NORMY JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA 

Dyrektywa w sprawie środowiska morskiego ma na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu 

środowiska na europejskich morzach. Dyrektywa została wprowadzona do ustawodawstwa 

szwedzkiego na mocy rozdziału 5 kodeksu ochrony środowiska i rozporządzenia w sprawie 

środowiska morskiego (2010:1341) oraz poprzez HVMFS 2012:18. Środowiskowe Standardy 

Jakości (EQS) to instrument prawny, który będzie funkcjonował jako narzędzie utrzymania lub 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska dla Morza Północnego i Bałtyckiego.  

 

Istnieje kilka deskryptorów, zob. Tabela 1 załącznik 2 do Konstytucji Szwedzkiego Urzędu 

Morskiego i Wodnego (HVMFS) 2012:18. Każdy deskryptor jest podzielony na jedno lub więcej 

kryteriów. Kryteria to opisy warunków, jakie niesie ze sobą dobry stan środowiska w ramach 

deskryptora, do którego należą. Każde kryterium powinno mieć wskaźniki (niektórych wciąż brak). 

Wskaźniki to to, co jest mierzone / badane w monitoringu środowiska, aby móc ocenić spełnienie 

warunków określonych w kryterium. 

Tabela 1. Deskryptory dobrego stanu środowiska. 

Dobry stan środowiska 

Deskryptor 1. Bioróżnorodność 

Deskryptor 2. Obce gatunki 

Deskryptor 3. Owoce morza używane do celów komercyjnych 

Deskryptor 4. Morski łańcuch pokarmowy 

Deskryptor 5. Przenawożenie 

Deskryptor 6. Integralność dna morskiego 

Deskryptor 7. Trwałe zmiany warunków hydrograficznych 

Deskryptor 8. Stężenia i skutki substancji niebezpiecznych 

Deskryptor 9. Substancje niebezpieczne w rybach i innych pokarmach morskich 

Deskryptor 10. Odpady morskie 

Deskryptor 11. Podwodny hałas 

 

Obszar morski objęty planowanymi działaniami znajduje się w Basenie Arkona i południowej części 

cieśniny Sund. Jakikolwiek wpływ na deskryptory, a tym samym dobry stan środowiska 

morskiego, zostanie omówiony bardziej szczegółowo w ocenie wpływu. 

 

W celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, EQS ustanowiło kryteria przedstawione w Tabela 2. 

MKN dla środowiska morskiego można znaleźć w załączniku 3 do HVMFS 2012:18. Wskaźniki to 

to, co jest mierzone / badane w monitoringu środowiska, aby móc ocenić, czy MKN jest 

przestrzegany. 

Tabela 2. Obciążenia w środowisku, w którym dzieli się następnie jedenaście różnych MKN. 

Degradacja środowiska 

A. Zaopatrzenie w składniki odżywcze 

B. Dostawa substancji niebezpiecznych 

C. Zakłócenia biologiczne 

D. Fizyczne zakłócenia 

E. Odpady i hałas 

 

Wszelkie oddziaływanie na OOŚ dla środowiska morskiego zostanie bardziej szczegółowo 

omówione w ocenie oddziaływania.  
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8. ROZGRANICZENIE PODSUMOWANIA 

Poniżej Tabela 3 przeanalizowano, czy wpływ na planowane działania zostanie uznany za istotny i 

czy zostanie poddany ocenie w przygotowywanej ocenie skutków. 

 

Tabela 3. Tabela podsumowująca, czy oczekuje się wystąpienia wpływu i czy zostanie on uwzględniony w ocenie 

skutków. 

Aspekt Potencjalny wpływ Wpływ analizowany w ocenie skutków 

Interesy narodowe Tak na niektórych Natura 2000, Całkowita obrona, rybołówstwo 
komercyjne, żegluga i tory wodne 

Stosunek głębokości i 

hydrologia 

Nie Warunki głębokości są tylko marginalnie 

dotknięte, nie są oceniane 

Hydrografia i jakość 
wody 

Tak Mętnienie 

Osady i 
zanieczyszczenia 

Tak Zmętnienie i zanieczyszczenie osadów 

Roślinność denna i 
fauna denna 

Tak Tylko fauna denna 

Ryby Tak Ryby 

Ssaki morskie Tak Morświny i foki 

Ptak i nietoperze Tak Tylko ptactwo 

Otoczenie kulturowe Tak Jeśli w korytarzu kablowym znajdują się wraki 
statków lub inne zabytki kultury 

Żegluga i drogi wodne Tak Żegluga i drogi wodne 

Połów komercyjny Tak Połów komercyjny 

Obszary wojskowe Tak Obszary wojskowe 

Infrastruktura Tak Kable, rurociągi, planowane farmy wiatrowe 

Wydobycie materiału Nie Nie będzie oceniany. 

Dobre środowisko 
morskie i MKN 

Tak Dobre środowisko morskie i MKN 
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9. OCENA RYZYKA 

Dla projektu zostaną przeprowadzone oceny ryzyka. Zbadane zostaną zagrożenia związane z 

wyciekami ropy w okresie budowy. Ocena ryzyka obejmuje zarówno ryzyko wycieków ropy o 

różnych rozmiarach, jak i możliwe konsekwencje takich wycieków. Ryzyka związane z wyciekami 

ropy są głównie związane z prawdopodobieństwem kolizji między stronami trzecimi (tankowcami) 

a statkami pracującymi nad projektem na etapie budowy. Ponadto istnieje ryzyko mniejszego 

rozlewu paliwa podczas dostarczania paliwa do statków roboczych.  

 

Nieplanowane zdarzenia 

Z poprzednich badań uzyskamy informacje w postaci zidentyfikowanych potencjalnych 

niewybuchów (UXO) na dnie morskim wzdłuż korytarza kablowego. W związku z instalacją 

zostaną przeprowadzone dodatkowe badania. W przypadku znalezienia broni stosuje się 

następującą strategię:  

 

1. Unikanie środków bojowych, lokalna zmiana trasy.  
2. Jeżeli uniknięcie środków bojowych jest niemożliwe, należy je zastosować w prawidłowy i 

kontrolowany sposób, w tym z zastosowaniem środków ochronnych w celu zmniejszenia 
lub uniknięcia szkód.  

 

Ponieważ użycia środków bojowych można uniknąć poprzez zmianę trasy, wpływ na środowisko 

wskutek procesu usunięcia tych środków będzie traktowany jako zdarzenie nieplanowane.  
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10. PRZEPROWADZONE BADANIA 

Badania przeprowadzone w ramach oceny pozwoleń dla Baltic Pipe oraz wszelkie inne badania w 

sąsiedztwie zostaną wykorzystane w ocenie oddziaływania. Badania potwierdzające będą 

prowadzone tylko w związku z projektem wykonawczym, aby zapewnić, że na obszarze panują 

takie same warunki, jak w badaniach dla Baltic Pipe. 
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11. RADA KONSULTACYJNA 

Energinet planuje konsultować się z opinią publiczną poprzez reklamę i pisemnie ze stronami 

wymienionymi w Tabela 4, Tabela 5 i Tabela 6. 

 

Tabela 4 Organy konsultacyjne 

Organy  

Szwedzka Administracja Morska Kammarkollegiet 

Rada powiatowa regionu Skåne (Länsstyrelsen 

Skåne) 

Szwedzka Agencja Ochrony Ludności 

Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska 

(Naturvårdsverket) 

Policja 

SGU SGI 

Szwedzka Administracja Morska 

(Sjöfartsverket) 

Krajowa Rada Mieszkalnictwa, Budownictwa i 

Planowania (Boverket) 

Straż Przybrzeżna (Kustbevakningen) Szwedzka Agencja Energii 

(Energimyndigheten) 

Szwedzka Agencja Transportu 

(Transportstyrelsen) 

Szwedzka Agencja Poczty i Telekomunikacji 

(w tym licencjobiorcy na połączenia radiowe i 

telekomunikacyjne) 

Siły zbrojne (Försvarsmakten) Inspektorat Rynku Energii 

(Energimarknadsinspektionen) 

Narodowa Rada Dziedzictwa 

(Riksantikvarieämbetet) 

Instytutu Obrony Radiołączności (Försvarets 

radioanstalt) 

Państwowe Muzea Historii Morskiej i 

Transportu (Statens maritima och 

transporthistoriska museer) 

Szwedzka Administracja Transportu 

(Trafikverket) 

Szwedzka sieć energetyczna (Svenska 

Kraftnät) 

Szwedzka Rada Rolnictwa (Jordbruksverket) 

SMHI Szwedzka Agencja Badań nad Obronnością 

(Totalförsvarets forskningsinstitut) 

 

Tabela 5 Organizacje i stowarzyszenia konsultacyjne 

Organizacje i stowarzyszenia 

Birdlife Szwecja / Szwedzkie stowarzyszenie 

ornitologiczne (Sveriges Ornitologiska 

Förening) 

Stowarzyszenie wędkarstwa sportowego 

(Sportfiskarna) 

Greenpeace Organizacja Przetwórców Rybaków Morskich i 

Przybrzeżnych (Havs- och kustfiskarnas 

producentorganisation - HKPO) 

Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody 

(Naturskyddsföreningen) 

Swedish Pelagic Federation 

Producentorganisation (SPFPO) 

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody 

(Världsnaturfonden WWF) 

Szwedzka Organizacja Przetwórców Ryb 

(Sveriges fiskares Producentorganisation - 

SFPO) 

Porty szwedzkie Szwedzkie Stowarzyszenie Morskie 

(Föreningen Svensk Sjöfart) 
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Tabela 6 Inne strony konsultacyjne 

Pozostałe 

Porto w Malmö Örsted 

Port w Trelleborg OX2 

Port w Ystad Baltic Pipe/Gaz System 

Kustvind Vattenfall 

SLU World Maritime University 

Uniwersytet Sztokholmski - Centrum 

Morza Bałtyckiego 

Eolus Vind 

Stena Line TT-Line 

Polferries Unity Line 

Linia Bornholmska (Bornholmslinjen) FRS-Baltic 
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