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KOMPLETTERING AV MKB, KATTEGATT SYD 

Gällande konsekvenser för Natura 2000 med avseende på 

grumling och sedimentation, konnektivitet, invasiva arter och 

kumulativa konsekvenser 

Ansvarig författare: Alma Strandmark. Huvudsakliga författare: Nicklas Wijkmark och 

Daria Kolodyazhnaya, 2022-03-30 

1. Inledning 

I denna komplettering utvecklas beskrivningarna av förväntad påverkan på Natura 

2000-områdenas bevarandevärden, konnektivitet, invasiva arter och kumulativa 

konsekvenser. Beskrivningarna har tagits fram som en fördjupad redovisning av 

konsekvensbedömningar genomförda inom ramen för miljöbedömningen och som 

redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn), bilaga D och bilaga E3 till 

ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Kompletteringen har föranletts 

av frågor och synpunkter på kompletteringsbehov som uppkommit inom ramen för 

prövningen. De bedömningar av konsekvenser som redovisats i MKBn är alltjämt 

oförändrade och bedömningen är således att projektet inte bedöms medföra skada 

på livsmiljöer eller störning av arter som på ett betydande sätt kan försvåra 

bevarandet av arterna inom Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank.  

Konsekvenserna bedöms bli obetydliga för de livsmiljöer (naturtyper och habitat) som 

finns upptagna i bevarandeplanerna för områdena, dvs. sandbankar, rev och djupa 

mjukbottnar samt bubbelrev och deras typiska arter. Ingen påverkan på 

förutsättningen att nå naturtypernas och habitatens bevarandemål bedöms 

uppkomma i relation till projektet. Projektet bedöms vidare inte medföra någon 

betydande störning på de arter av fågel eller tumlare som finns upptagna i 

bevarandeplanerna. Ingen påverkan på förutsättningen att nå arternas bevarandemål 

eller störning som försvårar bevarandet av arterna i Natura 2000-områdena bedöms 

uppkomma på kort eller lång sikt.  

Ingen minskning av livsmiljöns yta eller skada på fysiska strukturer eller funktioner 

bedöms uppkomma med anledning av projektet, och således bedöms projektet inte 

påverka förutsättningarna att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de 

berörda naturtyperna, habitaten och arterna inom Lilla Middelgrund och Stora 

Middelgrund och Röde bank.  

2. Påverkan av grumling och sedimentpålagring på 
naturtyper och bottensamhällen i närliggande 
Natura 2000-områden 

Sedimentspridning vid anläggningsskedet av Kattegatt Syd beräknas kunna nå 

Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank. 

Bevarandevärden för respektive Natura 2000-område beskrivs i tabell 1 i avsnitt 9.1.2 

Bilaga T



 

 

 

 

 

 2 (27)  

i MKBn. För sammanfattning av påverkan på bevarandemål för naturtyper och typiska 

arter i Natura 2000-områdena se tabell 3 i avsnitt 9.3.2 i MKBn. 

I denna komplettering redovisas en fördjupad analys av effekter och konsekvenser, 

relaterat till sedimentspridning, på de naturtyper och bottensamhällen som 

förekommer i de två Natura 2000-områdena. Kumulativa konsekvenser av 

sedimentspridning i Natura 2000-områdena beskrivs under avsnitt 5.1. Effekter av 

grumling och sedimentpålagring har analyserats utifrån beräkningar av areor för 

grumlings- och sedimentpålagringsnivåer som baseras på modelleringar utförda av 

Niras (Bilaga E5). Notera att uppgifterna i tabell 1-4 nedan uppdaterats i förhållande 

till de uppgifter som redovisas i bilaga E4 med anledning av en uppdatering av 

sedimentmodelleringen. Uppdateringen föranleder ingen justering av tidigare gjorda 

bedömningar då det endast rör sig om mindre förändringar av sedimentspridning. 

Niras modelleringar utgår från att alla grumlande arbeten såsom kabeldragning och 

borrning av samtliga fundament utförs samtidigt vilket är ett konservativt antagande. I 

verkligheten kommer grumlingen från exempelvis en borrning ofta ha lagt sig innan 

nästa borrning påbörjas. 

För förekommande naturtyper och bottensamhällen utgör överlagring av sediment en 

mer relevant påverkansfaktor än tillfällig grumling av vattenmassan. Detaljerade 

beskrivningar av påverkan från sedimentpålagring och grumling av vattenmassan på 

de olika naturtyperna och bottensamhällena redovisas nedan.  

2.1. Effekter och konsekvenser av sedimentation och 
grumling i Lilla Middelgrund 

Inom Natura 2000-området Lilla Middelgrund beräknas anläggningsarbeten inom 

Kattegatt Syd kunna medföra maximalt ca 4 mm sedimentation inom några mindre 

områden i den sydöstra delen där bottnarna utgörs av mjuk lera och fin sand (figur 1, 

se kartbilaga för detaljer). Huvuddelen av den sedimentation som väntas i området är 

lägre och en sedimentpålagring av 1–2 mm beräknas ske i spridda mindre områden 

(tabell 1). Totalt omfattas 0,24 km2 av 2–4 mm sedimentation (0,13 % av Natura 2000 

områdets bottenyta) och 1,38 km2 av 1–2 mm (0,77 % av Natura 2000 områdets 

bottenyta).  

Tabell 1. Beräkning av sedimentspridningen i Lilla Middelgrund vid anläggning av 15 MW Monopile (worst 

case). 

Lilla Middelgrund Areal (km2) Andel (%) 

1–2 mm 1,38 0,77 

2–5 mm 0,24 0,13 

 

I området där den största sedimentationen förväntas finns sandbankar och djupa 

mjukbottnar och sannolikt habitatet sjöpennor och grävande megafauna.  
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Figur 1. Modellerad sedimentation från anläggning av Kattegatt Syd enligt worst case scenario (15 MW 

monopile) samt närliggande Natura 2000-områden och bottensamhällen.1 (Se kartbilaga för detaljer) 

Grumling av vattenmassan kommer periodvis att ske i delar av Lilla Middelgrund 

under anläggningsskedet. Koncentrationerna som når Lilla Middelgrund är mestadels 

låga. Högre koncentrationer såsom 100 mg/l har en kort varaktighet (under 2 timmar) 

och liten geografisk utbredning (3,7 km2, 2,1 % av Natura 2000 områdets yta). 

Koncentrationer på 25 mg/l väntas under maximalt ca 11 timmar på 23,5 km2 (13,2 % 

av områdets yta) medan 10 mg/l väntas under maximalt 31 timmar på 49,6 km2 (27,8 

% av områdets yta) (tabell 2). Grumlingen väntas framförallt ske i spridda mindre 

områden i områdets sydöstra del (figur 2 och 3). 

Tabell 2. Beräkning av grumling i Lilla Middelgrund vid anläggning av 15 MW Monopile (worst case).  

Lilla Middelgrund Areal (km2) Andel (%) Maxtid (timmar) 

10 mg/l 49,6 27,8 31 

25 mg/l 23,5 13,17 11,1 

100 mg/l 3,7 2,07 1,6 

 

 

1 De observationer av maerl som gjordes på Lilla Middelgrund under utsjöbanksinventeringen 2005 visas 

inte i kartan eftersom dessa data inte tillgängliggjorts och inte finns i databaser såsom SMHI Shark. 
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Figur 2. Modellerad grumling för koncentrationer upp till 10 mg/l från anläggning av Kattegatt Syd enligt 

worst case scenario (15 MW monopile) samt närliggande Natura 2000-områden och bottensamhällen. (Se 

kartbilaga för detaljer) 

Figur 3. Modellerad grumling för koncentrationen 25 mg/l från anläggning av Kattegatt Syd enligt worst 

case scenario (15 MW monopile) samt närliggande Natura 2000-områden och bottensamhällen. (Se 

kartbilaga för detaljer) 



 

 

 

 

 

 5 (27)  

2.1.1. Effekter och konsekvenser på sandbankar och djupa mjukbottnar i 
Lilla Middelgrund 

Påverkansområdet från sedimentspridning i anläggningsskedet är mycket litet och 

varaktigheten är kort (MKB, kap. 5). Den beräknade maximala sedimentationen är 

endast 4 mm och berör en mycket liten del av södra Lilla Middelgrund där 

sandbankar och djupa mjukbottnar förekommer. Faunan inom naturtypen sandbankar 

och habitatet djupa mjukbottnar anses ha en hög tolerans mot sedimenterat material 

(bilaga E4 och MKB kap. 7.4). 

Till följd av kort exponeringstid och låga koncentrationer förväntas konsekvenserna 

av grumling och sedimentering på sandbankar och djupa mjukbottnar bli obetydliga. 

Ingen påverkan förväntas på bevarandemål för naturtypen i Lilla Middelgrund (tabell 3 

i avsnitt 9.3.2 i MKB).  

2.1.2. Effekter och konsekvenser på rev och eventuella bubbelrev i Lilla 
Middelgrund 

Bubbelrev har påträffats i undersökningar på Lilla Middelgrund men så väl rev som 

kända förekomster av bubbelrev saknas i området med den maximala beräknade 

sedimentationen (maximalt 4 mm). Eventuellt kan dessa naturtyper sammanfalla med 

någon av de spridda små ytor som beräknas nås av en lägre sedimentation (1–2 mm) 

i den västra delen av Lilla Middelgrund. Om detta skulle ske på någon plats förväntas 

konsekvensen bli obetydlig till följd av den mycket låga sedimentationen. För 

fastsittande arter på rev (gäller även bubbelrev) kan en kortvarig negativ effekt uppstå 

hos bland annat filtrerande och fotosyntetiserande arter vid grumling av 

vattenmassan. Eftersom koncentrationer och exponeringstider i Natura 2000-området 

är så små förväntas dock konsekvensen på rev och bubbelrev bli obetydlig. 

2.1.3. Effekter och konsekvenser på maerl i Lilla Middelgrund 

Maerl hittades på flera platser i Lilla Middelgrund under utsjöbanksinventeringen som 

utfördes 2005 (Naturvårdsverket 2006). Enligt rapporten är den rika 

maerlförekomsten i Lilla Middelgrund och Fladen unik för Sverige. Maerl bildas av 

kalkinlagrande rödalger såsom Phymatolithon calcareum och Lithothamnion glaciale 

och kan bilda naturtypen biogena rev. Maerl är känsligt för sedimentöverlagring, 

särskilt av finkorniga sediment såsom lera. I ett experiment med rödalgen 

Phymatolithon calcareum dog denna efter två veckor vid övertäckning av 20 mm 

sediment bestående av lerig sand (Wilson et al., 2004). Eftersom den 

sedimentöverlagring som väntas i Lilla Middelgrund är betydligt mindre än 20 mm och 

beräknas ske i små spridda områden, väntas konsekvensen av sedimentation på 

maerl i Lilla Middelgrund bli obetydlig även om sedimentspridningen skulle komma 

att överlappa med områden med förekomst av maerl. 

2.2. Effekter och konsekvenser av sedimentation och 
grumling i Stora Middelgrund och Röde bank 

Inom Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank beräknas 

anläggningsarbeten inom Kattegatt Syd kunna medföra maximalt ca 3 mm 

sedimentpålagring. Den huvudsakliga sedimentationen i området beräknas bli lägre 

och 1–2 mm sedimentation väntas i spridda mindre områden. Totalt omfattas 0,13 
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km2 av 2–3 mm sedimentpålagring (0,11 % av området) och 1,34 km2 av 1–2 mm 

sedimentpålagring (1,17 % av området) (tabell 3).  

Tabell 3. Beräkning av sedimentspridningen i Stora Middelgrund och Röde bank vid anläggning av 15 MW 

Monopile (worst case). 

Stora Middelgrund 

och Röde bank 

Areal (km2) Andel (%) 

1–2 mm 1,34 1,17 

2–5 mm 0,13 0,11 

 

Den högsta sedimentpålagringen (2–3 mm) väntas i några mycket små spridda 

områden, dels i norra delen av Natura 2000-området, dels i den mellersta – södra 

delen av området (figur 1). Den högsta sedimentationen i norr väntas där bottnarna 

utgörs av mjuk lera samt finsand och sand. Sandbankar kan förekomma inom detta 

område och de djupare bottnarna utgörs av mjukbotten. I området med den största 

sedimentationen (2–3 mm) i den mellersta – södra delen utgörs bottnarna mestadels 

av sandbankar med sand och grus, men rev med sten och block förekommer också. 

Grumling av vattenmassan kommer periodvis att ske i delar av Stora Middelgrund 

och Röde bank under anläggningsskedet. Koncentrationerna som når Stora 

Middelgrund och Röde bank är mestadels låga och högre koncentrationer såsom 100 

mg/l har en kort varaktighet (under 1 timme) och liten utsträckning (1,2 km2, 1 % av 

områdets yta). Koncentrationer på 25 mg/l väntas under maximalt 3,5 timmar på 13,6 

km2 (11,9 % av områdets yta) medan 10 mg/l väntas under maximalt 18,2 timmar på 

38,9 km2 (34,1 % av områdets yta) (tabell 4). Grumling av vattenmassan väntas 

framförallt på spridda plaster i norra och mellersta delen av området (Figur 2 och 3). 

Tabell 4. Beräkning av grumling i Stora Middelgrund och Röde Bank vid anläggning av 15 MW Monopile 

(worst case).  

Stora Middelgrund 

och Röde bank 

Areal (km2) Andel (%) Maxtid (timmar) 

10 mg/l 38,9 34,1 18,2 

25 mg/l 13,6 11,92 3,5 

100 mg/l 1,15 1,01 0,6 

 

2.2.1. Effekter och konsekvenser av sedimentation och grumling på 
sandbankar och djupa mjukbottnar i Stora Middelgrund och Röde 
bank 

Den högsta sedimentationen inom Stora Middelgrund och Röde bank berör väldigt 

små ytor, främst i de norra och i mellersta till södra delarna av området där 

sandbankar förekommer. Den högsta beräknade sedimentationen är låg (maximalt 3 

mm) och merparten av den sedimentation som når Stora Middelgrund och Röde bank 

kommer att understiga 1 mm. Faunan inom naturtypen sandbankar och habitatet 

djupa mjukbottnar anses ha en hög tolerans mot sedimenterat material (bilaga E4 

och kap. 7.4 i MKBn) och konsekvenserna av både sedimentering och grumling 

bedöms därför bli obetydliga. Ett viktigt habitat på mjuka djupbottnar och som 
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omnämns i bevarandeplanen för Stora Middelgrund och Röde bank är Sjöpennor och 

grävande megafauna. Vanliga arter för habitatet är t.ex. sjöpennor, ormstjärnor och 

havskräftor. MarLIN (2022) drar slutsatsen att det är osannolikt att havskräftor skulle 

påverkas negativt av övertäckning av 5 cm sediment baserat på bland annat Tuck 

m.fl. (1994) och Rice och Chapman (1981). Flertalet mobila arter av bottenfauna, 

såsom havskräftor, kan gräva sig upp mot ytan om pålagringen understiger 10 cm 

(bilaga E4). Däremot är fastsittande organismer känsligare. Enligt 

känslighetsbedömningar som tagits fram inom MarLIN anses sedimentation från 

grumling över mjukbotten med megafauna ha en väldigt liten påverkan på habitatet 

när det gäller överlagring av sediment på <30 cm. Då beräkningar visar att den 

maximala sedimentationen kommer att vara betydligt mindre (maximalt 3 mm) och 

inom ett mycket litet område förväntas konsekvenserna för Sjöpennor och grävande 

megafauna med arter såsom sjöpennor, ormstjärnor och havskräfta att bli obetydliga. 

Till följd av kort exponeringstid och låga koncentrationer samt organismernas tålighet 

mot suspenderat sediment förväntas konsekvenserna av grumling bli obetydliga på 

naturtyper, bottensamhällen och typiska arter på sandbankar och djupa mjukbottnar i 

Stora Middelgrund och Röde bank. 

2.2.2. Effekter och konsekvenser av sedimentation och grumling på rev och 
eventuella bubbelrev i Stora Middelgrund och Röde bank 

Förekomsten av rev i de områden som beräknas nås av sedimentspridning från 

Kattegatt Syd är liten men mindre områden med rev kan eventuellt nås av 

sedimentpålagring. Rev och bubbelrev är mer känsliga för sedimenterat material än 

t.ex. sandbankar och mjukbotten, men den beräknade maximala sedimentationen är 

så låg att eventuella negativa konsekvenser inte är att vänta, varken på rev eller 

bubbelrev även om dessa skulle nås av sedimentationen från Kattegatt Syd (bilaga 

E4).  

Gällande fastsittande arter på rev (gäller även bubbelrev) kan en kortvarig negativ 

effekt uppstå hos bland annat filtrerande och fotosyntetiserande arter vid grumling av 

vattenmassan. Eftersom koncentrationer och exponeringstider i Natura 2000-området 

av suspenderat sediment från anläggningsskede av Kattegatt Syd är så små 

förväntas konsekvensen på rev och bubbelrev bli obetydlig. 

2.2.3. Effekter och konsekvenser av sedimentation och grumling på 
hästmussla i Stora Middelgrund och Röde bank 

Enligt bevarandeplanen för Stora Middelgrund och Röde bank (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2016) har Stora Middelgrund ett rikligt bestånd av hästmusslor och är 

ett viktigt område för arten. Detta baseras på den stora utsjöbanksinventeringen som 

utfördes 2004–2005 (Naturvårdsverket, 2006).  

Som en följd av hästmusslornas storlek når de betydligt högre från botten än den 

sedimentation på maximalt 3 mm som eventuellt väntas i området och de kommer 

därför inte att övertäckas med sediment. Hutchison m.fl. undersökte hur hästmusslor 

påverkas av övertäckning av sediment i akvarier. I experimentet övertäcktes 

musslorna helt med sediment så att sedimentet nådde 20 – 70 mm över musslornas 

översta punkt. I dessa försök upptäcktes ingen mortalitet under de första 8 dagarna 

av övertäckning men däremot en hög mortalitet om sedimentet låg kvar i ytterligare 8 

dagar. Om en sedimentation av 3 mm sker på ett bestånd av hästmusslor förväntas 
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ingen fullkomlig övertäckning av musslorna utan snarare att sedimentet sjunker till 

botten mellan musslorna. 

Till följd av den mycket låga beräknade maximala sedimentationen förväntas 

konsekvensen för hästmussla bli obetydlig om hästmussla skulle förekomma inom 

de små områden i Stora Middelgrund och Röde bank där sedimentation beräknas 

ske. Vid undersökningar med video 2016 hittades dock endast enstaka hästmusslor 

(Emanuelsson och Göransson, 2016). Enstaka hästmusslor anses inte utgöra bankar 

eller biogena rev då täckningsgraden är lägre än 10 % (Naturvårdsverket 2011). 

2.2.4. Effekter och konsekvenser av sedimentation och grumling på maerl i 
Stora Middelgrund och Röde bank 

Maerl i form av den lösliggande formen av kalkalgen taggig skorpalg har påträffats på 

två platser på Stora Middelgrund (Länsstyrelsen Hallands län, 2016). Trots att maerl 

är känslig för sedimentpålagring förväntas konsekvenser av sedimentöverlagring och 

grumling på maerl, om den skulle förekomma i de små områden på Stora 

Middelgrund där sedimentation beräknas ske, bli obetydliga eftersom den maximala 

sedimentationen är mycket liten. 

3. Påverkan på konnektivitet i Kattegatt 

Här utvecklas effekter och konsekvenser av den planerade vindkraftparken Kattegatt 

Syd på konnektivitet hos naturtyper och arter, i kringliggande Natura 2000-områden, 

samt möjlig förändring i artsammansättning och av spridning av pelagiska larver och 

ägg i Kattegatt. 

3.1. Påverkan på konnektivitet för naturtyper, 
bottensamhällen och Natura 2000-områden i Kattegatt 

I Kattegatt finns ett flertal Natura 2000-områden vilka ska utgöra ett 

sammanhängande nätverk och konnektiviteten mellan dessa områden är viktig med 

avseende på naturtyper, skyddade arter och migrerande arter. Natura 2000-

områdena ligger generellt på bottnar som är grundare och har en större andel hårda 

substrat än omgivande bottnar i Kattegatt, så kallade utsjöbankar. Naturtyper såsom 

rev och sandbankar är vanligt förekommande i dessa områden och bubbelrev har 

påträffats i både Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank. 

Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank 

ligger norr respektive söder om Kattegatt Syd. Bevarandevärden i dessa områden 

omfattar bland annat rev och bubbelrev med arter som är associerade till 

hårdbottenmiljöer. Eftersom många arter som är knutna till revmiljöer endast lever på 

hårda bottnar förekommer många av dessa arter inte, eller i betydligt mindre 

utsträckning i de djupare områdena med företrädesvis mjuka bottnar som 

förekommer mellan Natura 2000-områdena. Ett typiskt sådant område är området där 

Kattegatt Syd planeras, ett relativt djupt område med mjukbottenmiljöer som 

domineras av OSPAR-habitatet ”Sjöpennor och grävande megafauna”. I 

verksamhetsområdet kommer fundament och erosionsskydd, efter etablering, att 

utgöra nya hårda ytor som i varierande grad kan utgöra substrat åt hårdbottenarter. 

Dessa ytor utgör en mycket liten del av verksamhetsområdet (0,34 %) men erbjuder 

hårda substrat med jämna mellanrum och därmed en potentiellt ökad konnektivitet för 
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hårdbottenarter mellan de två Natura 2000-områdena. Sådana nya habitat har visat 

sig kunna fungera som ”stepping stones” där organismer kan spridas mellan naturliga 

områden med hjälp av de nya habitaten (Dannheim m.fl. 2019). 

För arter kopplade till hårdbottenmiljöer väntas därmed eventuellt en positiv effekt på 

konnektiviteten mellan Natura 2000 områdena. Exempel på bottenlevande 

hårdbottenorganismer som kan förväntas gynnas av nytillkomna habitat i form av 

fundament och erosionsskydd är havstulpaner, blåmusslor, sjöpungar och vissa 

makroalger på de övre delarna och kräftdjur såsom hummer och krabbor på de nedre 

delarna och erosionsskydden (MKB-avsnitt 7.4.2. samt bilaga E4). Flera fiskarter 

såsom torsk väntas också förekomma i högre täthet kring fundamenten (bilaga E6). 

Förändrad artsammansättning av fisk beskrivs i avsnittet Påverkan på 

artsammansättningen av fisk under driftskedet nedan.  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att Kattegatt Syd inte kommer att leda till en 

fragmentering av naturtyper inom skyddade områden med avseende på 

bottenlevande arter och fiskar som är knutna till dessa livsmiljöer. Konnektiviteten för 

mjukbottenarter bedöms inte påverkas negativt av verksamheten eftersom de nya 

hårda ytorna är små och utspridda i ett större sammanhängande område med 

mjukbotten och därmed är risken för fragmentering av mjukbottenhabitaten 

försumbar. 

3.2. Påverkan på konnektivitet för sjöfågel 

Frågan om påverkan på konnektivitet mellan olika Natura 2000-områden förutsätter 

att de skyddade områdena är viktigare för fåglarna än omkringliggande 

havsområden, samt att det finns ett avgränsat område, en korridor, som fåglarna 

behöver använda för att ta sig mellan de skyddade områdena. Enligt 

fågelinventeringar som gjorts av Länsstyrelsens (Nilsson och Haas, 2018) var det 

endast Lilla Middelgrund som verkade ha något högre tätheter av alkor jämfört med 

intilliggande havsområden utanför Natura 2000-området. Övriga Natura 2000-

områden (Fladen och Stora Middelgrund och Röde bank) hade inte några högre 

koncentrationer av alkor. Natura 2000-områdena kan därmed inte anses utgöra 

specifikt viktiga områden mellan vilka alkorna rör sig. De inventeringar som gjorts 

inom vindkraftsprojektet Stora Middelgrund bekräftar detta och visar på att Natura 

2000-området inte är av särskild vikt för alkor (Ottvall consulting, 2021). Detta beror 

på att de alkor som övervintrar i Kattegatt inte är knutna till något specifikt område 

och rör sig över mycket stora ytor på jakt på fisk. Möjligheten för alkor att röra sig 

mellan Natura 2000-områdena är därmed inte det som är mest relevant i 

bedömningen av påverkan på konnektivitet utan det är snarare påverkan på fåglarnas 

möjligheter att röra sig i Kattegatt i stort som är av vikt. Eftersom avståndet mellan 

vindkraftverken är i storleksordningen en km för Kattegatt Syd (och likartad för övriga 

planerade vindkraftsprojekt i Kattegatt) görs bedömningen att det troligaste scenariot 

är att alkorna kommer att flyga igenom vindkraftparkerna när de förflyttar sig inom 

övervintringsområdet. Som visats i studier om undanträngning av alkor i olika 

vindkraftparker (se nedan avsnitt 5.2.2) sker detta i mindre grad när avståndet mellan 

verken är större. Eftersom alkor flyger på låg höjd, under rotorbladen, görs också 

bedömningen att kollisionsrisken är försumbar.  

Som framgår av kapitel 7.6 i MKBn följer flyttande sjöfåglar främst mer kustnära 

sträckleder. Detta bekräftas av de flyginventeringar som gjorts under vår och höst, 
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vilka tyder på att det inte finns något betydande sjöfågelsträck i berörda delar av yttre 

Kattegatt. Utsjöområdet kring vindkraftparken utgör inte heller någon födosöksplats 

för det stora flertalet arter av sjöfågel, då dessa är beroende av grundare och mer 

kustnära områden för födosök under flytten. Detta gör det fördelaktigt för fåglarna att 

välja mer kustnära sträckleder så att de har möjlighet att stanna och äta upp sig 

under flytten. Skulle vissa sträckande sjöfåglar ändå passera vindkraftparken eller 

flera vindkraftparker bedöms den kumulativa konsekvensen, som redovisats i kapitel 

17 i MKBn, bli obetydlig eftersom det endast medför en något längre flygsträcka om 

de väljer att flyga runt parkerna under sin flytt. Eftersom avståndet mellan 

vindkraftverken är i storleksordningen en km för Kattegatt Syd är det dock troligt att 

eventuella sträckande fåglar istället väljer att flyga igenom parken, även under flytten, 

varpå flygsträckan inte påverkas. Exempelvis har studier på ejder visat att andelen 

fåglar som passerar genom en vindkraftpark ökar med ökat avstånd mellan verken 

(se vidare bilaga E7). Eftersom sjöfåglar i allmänhet, liksom alkor, i regel flyger på låg 

höjd under rotorbladen och justerar flygkurs i vindparken så att avstånd till 

vindkraftverken blir längst möjliga (Ottvall via e-mail 2022-03-21) görs också 

bedömningen att kollisionsrisken är försumbar även för sträckande sjöfågel. 

3.3. Påverkan på konnektivitet för tumlare 

Den potentiella påverkan som kan uppstå på tumlare under driftskedet är 

undervattensbuller från turbinerna och störning från arbetsfartyg. I bilaga E10 lyfts att 

det finns flertalet inspelningar av undervattenbuller från befintliga havsbaserade 

vindkraftparker med varierande storlek på turbinerna. Inspelningarna visar att 

bullernivåerna ökar med vindkraftverkens storlek. Sedan detta underlag togs fram har 

dock en ny studie tagits fram, vilken visar att inte heller större turbiner kommer att 

medföra beteendestörning för tumlare under driftskedet (Stöber och Thomsen, 2021).  

Viss störning kan förväntas från arbetsfartyg, men eftersom Kattegatt Syd ligger i ett 

område som redan i stor utsträckning är påverkat av fiskefartyg och trafiken i 

närliggande farleder, bedömts störningen som obetydlig. 

Det är känt att tumlare i Bälthavspopulationen sällan stannar kvar i ett givet område 

under en längre tid (bilaga E10). Det anses ej heller sannolikt att Natura 2000-

områdena skulle vara hemområden för en bestämd del av populationen. Snarare är 

det så att olika individer rör sig i dessa områden under olika perioder och att dessa 

områden representerar en mindre del av ett betydligt större hemområde för samma 

individer. De tumlarpopulationer som förekommer i Kattegatt är inte koncentrerade till 

Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde 

bank, utan dessa områden utgör en relativ liten del av ett större område av betydelse 

för arten i det sydöstra Kattegatt – i den utsträckning att Stora Middelgrund kan anses 

ligga inom området med större betydelse för arten överhuvudtaget (figur 1.3 och 1.5 i 

bilaga E10). Det finns därmed ingen rimlig anledning till att de två Natura 2000 

områdena skulle vara speciellt viktiga ur ett tumlarperspektiv och därmed är 

konnektiviteten mellan Natura 2000-områdena, liksom för sjöfågel inte av relevans för 

arten utan det är snarare konnektiviteten i hela Kattegatt som är av intresse. Liksom 

för Natura 2000-områdena finns det inte något som tyder på att Kattegatt Syd är 

viktigare för tumlare än andra delar av utbredningsområdet i Kattegatt.  

Vindkraftsparken bedöms inte heller medföra en barriär mellan Natura 2000-områden 

eftersom tumlarnas förekomst inom vindkraftparken, baserat på tidigare studier på 
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tumlarförekomst i befintliga vindkraftparker, inte förväntas påverkas i driftskedet. I 

Bilaga E10 lyfts befintliga studier kring hur tumlare påverkas under driftskedet av en 

vindkraftpark. Ytterligare studier och resonemang lyfts i Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 

2021. En studie som utfördes vid vindkraftparken Egmond aan Zee vid holländska 

Nordsjönkusten visade en betydande ökning av tumlare från utgångsläget till 

driftskedet. Undersökningen påvisade även att ökningen av tumlare var högre inom 

vindkraftparken än i omgivande vatten. En anledning till ökningen är sannolikt att tung 

fartygstrafik samt yrkesfiske upphört inom vindkraftparken, vilket skapat en ostörd 

refug för tumlarna. En studie på tumlarpopulationerna vid vindkraftparken Nysted i 

Östersjön, visade att tumlarna återvände till området efter konstruktionsskedet, men 

inte till den nivå som noterats innan konstruktionsskedet inleddes. Denna negativa 

effekt kan dock inte slutgiltigt kopplas till vindkraftsparken på grund av eventuella 

sammanblandningar faktorer, inklusive ett ovanligt stort antal tumlare i referensåret 

innan konstruktionen av vindkraftparken inleddes. Två studier som genomförts, vid 

vindkraftparken Rødsand 2 i västra Östersjön samt Prinses Amalia windpark utanför 

Nederländerna, visade på opåverkad förekomst av tumlare före och efter byggnation 

av vindkraftparken. 

Risken för påverkan på konnektivitet i Kattegatt för tumlare bedöms som låg vid 

etablering av vindkraftparken Kattegatt Syd och konsekvensen bedöms som 

obetydlig eftersom området inte kan anses vara av särskild vikt för arten. 

Konsekvensen för konnektivitet mellan Natura 2000-områden, i Kattegatt för tumlare 

till följd av Kattegatt Syd bedöms, om denna bedömning kan anses vara relevant, bli 

obetydlig. 

3.4. Spridningsmönster för och påverkan på fiskyngel och 
larvutbyte i Kattegatt under driftsfasen 

I Kattegatt finns ett flertal fiskarter och ett stort antal ryggradslösa djur som har 

pelagiska ägg och larver. För många bottenlevande organismer är larvspridningen 

det enda sättet att kolonisera nya områden. Olika arters ägg och larver förekommer i 

vattenmassan under olika delar av året. Eftersom pelagiska ägg och larver sprids 

med strömmar i vattenmassan kan spridningen påverkas av förändrade 

strömförhållanden men även av andra faktorer såsom avstånd mellan lämpliga 

habitat. Hur långt larvspridningen når avgörs av hur länge ägg och larver uppehåller 

sig i vattenmassan och av strömhastigheten men även av faktorer såsom mortalitet, 

flytkraft och larvernas beteende. Exempel på fiskarter med pelagiska ägg och larver i 

Kattegatt är torsk samt plattfiskarna rödspätta, skrubbskädda, tunga, piggvar och 

slätvar. Några exempel på bottenlevande ryggradslösa djur med pelagiska larvstadier 

är blåmussla, hästmussla, havstulpaner, sjöstjärnor, sjöpungar, död mans hand, 

hummer och havskräfta. 

I avsnitt 7.3 i MKB:n beskrivs oceanografiska förhållanden såsom havsströmmar, 

vilket sammanfattas nedan. I Kattegatt finns två dominerande permanenta 

strömsystem, den Baltiska strömmen som orsakas av sötvattenöverskottet från 

Östersjön vilket skapar en ytström med ett generellt flöde norrut längs svenska 

västkusten. I motsatt riktning mot den Baltiska strömmen löper en underliggande 

sydgående djupvattenström med saltare vatten från Nordsjön som strömmar in i 

Östersjön (SMHI, 1987). Det innebär att de två dominerande riktningarna för 

spridning av pelagiska ägg och larver i Kattegatt är norr respektive söderut (figur 4). 
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I enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 7.3.2. i MKB:n förväntas en genomsnittlig 

minskning av strömhastigheten på 2,5 % eller mindre inom verksamhetsområdet. 

Minskningen är beräknat på användning uteslutande av gravitationsfundament, vilket 

motsvarar den största minskningen av strömhastigheten, d.v.s. worst case scenario. 

En generell ökning av strömhastigheten på 2,5 % eller lägre väntas norr om 

vindkraftparkens nordvästra hörn. Dessa små förändringar i strömhastighet bedöms 

inte påverka spridningsmönster för ägg och larver i området och i kombination med 

att vindkraftparken utgör en mycket liten yta av Kattegatt bedöms konsekvensen 

relaterat till spridning av arter inom havsområdet bli obetydlig. 

För arter som kan etablera sig på fundament och erosionsskydd kommer avstånden 

mellan tillgängliga substrat att minskas mellan Natura 2000-områdena vilket kan leda 

till en ökad konnektivitet för dessa arter (se ovan). 

 

Figur 4. Permanenta strömsystem i Kattegatt. Röda pilar indikerar den Baltiska ytvattenströmmen med 

lägre salthalt från Östersjön, blåa pilar indikerar den djupa sydgående strömmen med saltare vatten från 

Nordsjön (ungefärligt strömningsmönster). 

3.5. Påverkan på spridning av torskägg samt torsk- och 
sillarver under anläggningsarbete 

Under anläggningsskedet finns risk för påverkan på pelagiska ägg och larver 

relaterad till grumlande arbeten och undervattensbuller vid pålning. Påverkan på 

fiskägg och larver beskrivs i avsnitt 7.5 i MKB:n och i bilaga E6. Torsk och sill är 

exempel på fiskarter som leker i Kattegatt där torsk har pelagiska ägg och larver och 

sill har pelagiska larver medan äggen läggs på botten eller på bottenvegetation. I 

Kattegatt leker sill på våren främst under april och maj men viss lek kan ske några 

månader tidigare och senare på bottnar i Kattegatt medan torskleken sker under 

perioden januari-april då torsken vandrar till lekområdet där den ansamlas i stim och 
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befruktning av äggen sker i den fria vattenmassan där larverna sedan lever. 

Torskäggen flyter i den fria vattenmassan och kläcks efter ca tre veckor (Pethon & 

Svedberg, 1989), gulesäckstadiet varar ca 6 till 8 dagar (Olsson, 1993). Ägg och 

larver av torsk kan således förväntas i den fria vattenmassan fram t.o.m. slutet av 

maj. Torsklek sker i Kattegatt i två huvudsakliga lekområdet, ett nära Öresund och ett 

utanför kusten vid Falkenberg (Vitale et al., 2008). Kattegatt Syd överlappar till liten 

del med lekområdets västra del (figur 5). De närmaste områdena som är utpekade 

som troliga lekområden för sill ligger norr och söder om Kattegatt Syd på Lilla 

Middelgrund och Stora Middelgrund (HELCOM 2020).  

Till följd av strömförhållandena i Kattegatt sker både en nordlig och sydlig spridning 

av ägg från lekområdet för torsk. Detta innebär till följd av lekområdets lokalisering, 

att den övervägande delen av torskäggen kommer att passera utanför Kattegatt Syd. 

En del sillyngel från Stora och Lilla Middelgrund skulle till följd av de potentiella 

lekområdenas lägen, kunna passera genom Kattegatt Syd. 

Grumlande arbeten, såsom borrning under anläggningsskedet, kan påverka 

pelagiska ägg, genom att tynga ner äggen så att de sjunker till botten. Eftersom inga 

grumlande installationsarbeten på havsbotten eller pålning kommer att genomföras 

under perioden januari-maj, då gulesäckslarver och ägg av torsk kan förväntas i den 

fria vattenmassan, bedöms dock risken för att detta sker som försumbar. Larver av 

sill skulle eventuellt kunna finnas i verksamhetsområdet även efter maj. Studier på 

larver av sill har dock visat att de är tåliga mot kortvarig exponering av halter på över 

540 mg/l (Karlsson m.fl. 2020). Eftersom larverna driver med havsströmmarna 

kommer de inte att stanna inom samma område och förväntas därför inte utsättas för 

långvarig exponering av höga koncentrationer. Negativa effekter, kopplat till grumling, 

på pelagiska ägg och larver av fisk bedöms därmed inte uppkomma. 

Som framgår av MKBn, kapitel 7.5 är ägg och larver mindre känsliga för det impulsiva 

ljud som uppstår vid pålning än vuxen fisk. Skadliga ljudnivåer bedöms utifrån 

källbullernivåer för enkelslag och kända tröskelvärden för larver (Bolle m.fl., 2014; 

Andersson m.fl., 2016) endast uppstå mycket lokalt kring pålningen. Enligt Vindvals 

rapport bedöms mortalitet på ägg och yngel av impulsiva ljud vara obetydlig i 

förhållande till den naturligt höga mortaliteten hos dessa livsstadier (Andersson m.fl., 

2016). Rapporten slår fast att mortalitet hos ägg och larver orsakade av höga 

impulsiva ljud inte generellt anses kunna orsaka mer än en försumbar effekt med 

avseende på populationer av allmänna fiskarter så som torsk. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna på spridning av torskägg samt torsk- och 

sillarver under anläggningsskedet bli obetydliga. 
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Figur 5. Lekområden för torsk i Kattegatt (Helcom, 2020a). 

4. Påverkan på förutsättningar för spridning av 
invasiva arter 

Kattegatt Syds påverkan på förutsättningar för invasiva arter beskrivs i MKB-avsnitt 

7.4 och bilaga E4. I MKB:n görs bedömningen att risken för att fundamenten i 

vindkraftparken skulle bidra till en spridning av invasiva arter är försumbar. 

De nya habitaten kan delas upp i hårda vertikala substrat (fundament) och komplexa 

horisontella habitat (erosionsskydd). Tillförsel av nya strukturer kan verka som 

språngbräda för invasiva arter på olika djup. De artificiella hårdbottnarna 

(erosionsskydden och de lägsta delarna av fundamenten) efterliknar dock revmiljöer 

som återfinns i närliggande områden vilka redan skapar förutsättningar för invasiva 

hårdbottenarter att sprida sig. Risken för att invasiva arter, som är associerade till 

djupare hårdbottnar, sprids bedöms därmed inte öka till följd av Kattegatt Syd.  

De artificiella miljöerna som skiljer sig från naturliga förutsättningar i och i närheten till 

vindkraftparkområdet är de nya hårdbottenhabitaten i övre delen av vattenkolumnen 

och i skvalpzonen. De arter som förväntas kolonisera de övre delarna av 

fundamenten är främst naturligt förekommande arter som finns i närheten till 

parkområdet (så som havstulpaner, musslor, makroalger och mindre kräftdjur). En 

invasiv art som har potential att etablera sig på de artificiella strukturerna i 

skvalpzonen är stillahavsostron, vilken redan är mycket spridd i grunda 

hårdbottenmiljöer i hela Kattegatt. Etablering av Kattegatt Syd bedöms därför inte 

utgöra en ny språngbräda för arten, men kommer att bidra till en försumbar ökning av 

den totala mängden tillgängligt substrat för arten i Kattegatt.  
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Nya invasiva arter som lever på hårda substrat i skvalpzonen skulle kunna etablera 

sig på fundamenten. Liknande ytor finns dock redan utspridda i Kattegatt både i form 

av fyrar (t.ex. på Fladen) och lysbojar (t.ex. på Stora Middelgrund) samt en mängd 

sjömärken, som vid Lilla Middelgrund, på Morups bank, i området mellan Kattegatt 

Syd och Anholt etc. Dessa strukturer erbjuder redan ett stort antal hårda ytor i 

skvalpzonen med stor spridning i Kattegatt. Nya invasiva arter som etablerar sig i 

sådana miljöer förväntas därför redan i nuläget ha förutsättningar att sprida sig i 

Kattegatt dels genom etablering på naturliga grunda hårdbottnar utmed kuster och 

öar och larvspridning med strömmarna, dels genom etablering på befintliga fyrar och 

sjömärken. Kattegatt Syd förväntas därför ge en obetydlig konsekvens för 

möjligheter till spridning av nya invasiva arter i Kattegatt. 

5. Kumulativa effekter och konsekvenser i Natura 
2000-områdena 

Kumulativa effekter mellan Kattegatt Syd och andra vindkraftparker redovisas i kapitel 

17 i MKB. I kapitlet inkluderas förutom Kattegatt Syd även parkerna Anholt, Kattegatt 

Offshore, Stora Middelgrund och Hesselö men inte Galene.  

I den här utvecklade bedömningen inkluderas även Galene samt en fördjupad 

beskrivning av väntade kumulativa effekter på Natura 2000-områdenas naturtyper, 

bottensamhällen, fisk, tumlare och fåglar samt konnektivitet mellan skyddade 

områden. Lokalisering för Kattegatt Syd i relation till de planerade, närliggande 

parkerna Stora Middelgrund, Kattegatt offshore och Galene samt kringliggande 

skyddade områden framgår av figur 6 nedan. Eftersom Galatea Galene inte är ett 

tillståndsgivet projekt bygger bedömningarna nedan huvudsakligen på uppgifter ur 

ansökningshandlingarna för Galatea Galene. Då Galene endast utgör ena delen av 

vindkraftsprojektet Galatea Galene och de effekter och konsekvenser som bedömts 

inom projektet, som hänvisas till nedan, avser båda delområdena är den kumulativa 

effekt som Galene ger upphov till betydligt mindre än vad som beskrivits i projektets 

MKB. I den kumulativa bedömningen nedan tas hänsyn till detta men inga nya 

bedömningar av konsekvenser för ett scenario där enbart Galene (och inte Galatea) 

etableras har gjorts. 

 



 

 

 

 

 

 16 (27)  

 

Figur 6. Kattegatt Syd och andra planerade vindkraftparker i Kattegatt, samt närliggande Natura 2000-

områden. 

 

Kumulativa effekter och konsekvenser under anläggningsskede. Kumulativa effekter 

och konsekvenser på Natura 2000-områden under anläggningsskede beskrivs i 

kapitel 17 i MKBn samt i bilaga E3. Nedan utvecklas beskrivningen i mer detalj. 

Kumulativa effekter under anläggningsfas bedöms endast uppstå mellan projekt som 

anläggs under samma period eller tidsmässigt nära inpå varandra.  

5.1. Kumulativa effekter och konsekvenser av 
sedimentspridning 

Bedömningarna nedan inkluderar samtliga projekt som bedöms som relevanta med 

avseende på kumulativa effekter och konsekvenser från sedimentspridning baserat 

på avstånd och tidsperiod för anläggning i relation till Kattegatt Syd. Detta innebär att 

Kattegatt offshore, Anholt och Hesselö inte inkluderas. 

Lilla Middelgrund 

Natura 2000-området Lilla Middelgrund kan nås av sedimentspridning från 

anläggningsarbete i Kattegatt Syd och den planerade vindkraftparken Galene.2 

Etablering av Galene planeras till senare delen av 2020-talet, vilket helt eller delvis 

kan komma att överlappa med tidplanen för etablering av Kattegatt Syd. Kumulativa 

effekter av grumling/sedimentpålagring mellan Kattegatt Syd och Galene kan därmed 

 
2 Galene saknar erforderligt tillstånd i dagsläget  
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eventuellt uppstå om anläggningsarbeten sker samtidigt eller tidsmässigt nära inpå 

varandra.  

Enligt bilaga B1 till Natura 2000-ansökan för Galatea-Galene förväntas 

anläggningsarbeten vid Galene ge upphov till sedimentpålagring inom mindre delar 

av Natura 2000-området i storleksordningen 2–5 mm (främst i de mellersta och östra 

delarna av området) samt 10–20 mm på några platser i nordöstra delen av området 

som utgörs av habitaten sjöpennor och grävande megafauna. Totalt inom Lilla 

Middelgrund beräknas sedimentation från Galene ske inom maximalt 6,4 km2. 

Motsvarande siffra för och för Kattegatt Syd är 1,38 km2 vilket innebär att maximalt 

7,78 % om områdets yta skulle omfattas av sedimentpålagring vid etablering av båda 

projekten samtidigt. De områden där den högsta sedimentationen förväntas inom Lilla 

Middelgrund överlappar inte för de båda projekten. Små bottenytor i östra delen av 

Lilla Middelgrund kan eventuellt nås av en liten sedimentpålagring från båda 

projekten vilken i så fall förväntas utgöras av 2–5 mm från Galene och 1–2 mm från 

Kattegatt Syd. Detta skulle innebära en maximal kumulativ sedimentpålagring på 3–7 

mm i mycket små områden. Eftersom de ytor som väntas nås av sedimentpålagring 

från båda projekten är små och sedimentpålagringen är så liten förväntas kumulativa 

konsekvenser av sedimentpålagring bli obetydliga även om anläggningsarbeten 

skulle ske under samma period. 

En liten sedimentpålagring från sedimentspridning orsakad av anläggning av 

Kattegatt Syds exportkabel skulle eventuellt kunna ske inom Lilla Middelgrund, främst 

om den alternativa sträckning som går närmast Natura 2000-området väljs (se 

alternativa sträckningar av exportkabeln i samrådsunderlag (bilaga 4a till 

samrådsredogörelsen). Modelleringar av sedimentspridning från anläggning av 

exportkabeln utanför vindkraftområdet har ännu inte utförts men sedimentspridning 

från endast kabelläggning kommer att bli mindre än vid både kabelläggning och 

anläggning av fundament vilket sker inom vindkraftparken (sedimentspridning från de 

delar av exportkabeln som ligger inom parkområdet ingår i den 

sedimentspridningsmodellering som gjordes för Kattegatt Syd). Den eventuella 

sedimentpålagringen i Natura 2000-området från anläggningsarbeten i 

kabelkorridoren bedöms därför bli betydligt mindre än den som sker till följd av 

åtgärder inom parkområdet (generellt begränsad till maximal 50 mm inom 

parkområdet och maximalt 10-20 mm strax utanför parkområdets gräns) där både 

kabelläggning och anläggning av fundament utförs. Kumulativa konsekvenser 

kopplade till sedimentpålagring bedöms bli obetydliga. 

Grumling av vattenmassan är mer kortvarig än sedimentpålagring men kumulativa 

effekter av grumling skulle kunna uppstå om grumlande arbeten utförs samtidigt 

under anläggning av Kattegatt Syd och Galene. Viss grumling av vattenmassan 

orsakad av anläggning av Kattegatt Syds exportkabel skulle eventuellt kunna ske 

inom Lilla Middelgrund. Modelleringar av grumling från anläggning av exportkabeln 

har ännu inte utförts (för den del som ligger utanför vindkraftparksområdet) men 

grumling från kabelläggning väntas bli mindre än den grumling som sker vid 

anläggning av vindkraftparken där både kabelläggning och anläggning av fundament 

sker. Denna eventuella grumling i Natura 2000-området väntas därför bli obetydlig. 

Från Galene har grumling, med halten 50 mg/l, under mer än ett dygn, beräknats 

uppkomma inom 1,6 km2 (0,9 % av områdets yta) enligt bilaga b1 till Natura 2000-

ansökan för Galatea-Galene (AquaBiota 2021). Den längsta varaktigheten av dessa 
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koncentrationer (maximalt 1–2 veckor) väntas i ett område med habitatet sjöpennor 

och grävande megafauna i södra delen av området, medan mindre områden med 

naturtyperna rev och sandbankar väntas utsättas för dessa koncentrationer i 

maximalt 2 dygn (AquaBiota 2021). Grumling från Kattegatt Syd kommer enligt 

genomförd grumlingsmodellering endast bidra med en marginell ökning till den 

grumling som orsakas av arbeten inom Galene. I ett scenario där grumlande 

anläggningsarbeten görs samtidigt i Galene och Kattegatt Syd skulle halterna i princip 

i hela området understiga 100 mg/l utom möjligen i mycket små områden under en 

mycket kort tid och generellt skulle halterna vara betydligt lägre än så. Eftersom de 

flesta arter och livsstadier tål 100 mg/l i uppemot två veckor väntas endast 

obetydliga kumulativa konsekvenser från grumling inom Natura 2000-området. 

Stora Middelgrund och Röde bank 

Enligt tabell 2 i avsnitt 17.2.5 i MKB:n beskrivs möjliga kumulativa effekter av 

grumling/sedimentpålagring mellan Kattegatt Syd och den planerade vindkraftparken 

Stora Middelgrund då etablering av båda dessa parkerar planeras till 2028 – 2029 

även om det inte är sannolikt att de anläggs samtidigt. Kumulativa effekter av 

sedimentspridning från de båda projekten beräknas, enligt de modelleringar som har 

utförts för respektive projekt, endast kunna uppkomma i Natura 2000-området Stora 

Middelgrund och Röde bank. 

Den främsta orsaken till grumling i anläggningsskedet är förborrning innan pålning på 

bottnar med hårdare sediment. Förborrning och pålning kan antas utföras som ett 

sammanhängande moment. Enligt villkorslistan (bilaga B till ansökan) kommer 

pålning inte att ske simultant inom de två projekten, vilket kan antas även medföra att 

borrning inte sker samtidigt för de båda projekten eftersom borrning och pålning görs 

samlat. I de sedimentmodelleringar som utförts för Kattegatt Syd och Stora 

Middelgrund görs dessutom antagandet att borrning sker vid 15 % av fundamenten, 

vilket är ett konservativt antagande (andelen kan bli betydligt mindre i verkligheten). 

Eftersom borrning inte kommer att ske simultant förväntas kumulativa effekter av 

grumling i Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank bli försumbara 

då borrning måste utföras på båda platserna inom loppet av några timmar för att 

kumulativa effekter av grumling av vattenmassan ska uppstå. 

Sedimentpålagring har en längre varaktighet än grumling varför sediment från båda 

projekten skulle kunna ansamlas samtidigt på vissa platser om anläggandet av båda 

parkerna skulle ligga tidsmässigt anslutna till varandra. 

Enligt MKB:n för projekt Stora Middelgrund kommer stora delar av området (51 km2) 

att nås av en mycket låg sedimentpålagring (upp till 1 mm) medan 1–5 mm väntas på 

en yta om 7,4 km2 (6,4 % av Natura 2000-området) och över 5 mm 

sedimentpålagring endast väntas inom en yta av 1,2 km2. Sedimentationen på 1–5 

mm och över 5 mm förväntas framförallt i mitten av området samt i den nordvästra 

delen. Vid små ytor (0,01 km2) i direkt närhet till fundamenten i Stora Middelgrund 

uppstår en högre sedimentation upp till 43 mm. Denna sedimentation bedöms i MKBn 

för Stora Middelgrund medföra små konsekvenser.  

Några platser i mitten av området kan nås av sedimentpålagring från 

anläggningsarbeten i både Kattegatt Syd och Stora Middelgrund. I ett worst case 

scenario skulle det innebära att ytterligare 1–3 mm sediment från Kattegatt Syd faller 
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över sediment från Stora Middelgrund på några platser. De ytor där detta eventuellt 

sker är dock mycket små.  

Eftersom de ytor med sedimentpålagring i Natura 2000-området Stora Middelgrund 

som anläggande av Kattegatt Syd väntas l föranleda är små och 

sedimentpålagringen liten, förväntas kumulativa konsekvenser av sedimentpålagring 

bli små även om anläggningsarbeten skulle ske under samma period, det vill säga 

bidraget från Kattegatt Syd till den kumulativa konsekvensen av sedimentpålagring är 

obetydligt. 

5.1.1. Kumulativa effekter och konsekvenser för fisk under 
anläggningsskede i Lilla Middelgrund om Galene anläggs 

Kumulativa konsekvenser för fisk i närliggande Natura 2000-områden kopplat till 

Stora Middelgrund och andra tillståndsgivna vindkraftparker beskrivs i MKB avsnitt 

17.3.5. I avsnittet dras slutsatsen att kumulativa konsekvenser blir obetydliga. 

Bedömningen baseras på följande:  

• att det inte är troligt att borrning utförs simultant inom Kattegatt Syd och Stora 

Middelgrund,  

• att de högsta nivåerna av grumling och sedimentation uppkommer mycket 

lokalt kring fundament och kablar inom de respektive vindkraftparkerna, samt  

• att påverkan har en kort varaktighet samt att ingen pålning eller grumlande 

aktiviteter kommer utföras i Kattegatt Syd under fiskars lekperioder mellan 

januari och maj.  

Kompletterande bedömning av kumulativa konsekvenser relaterat till eventuell 

anläggning av Galene beskrivs nedan. 

Om Galene skulle anläggas under samma period som Kattegatt Syd skulle 

kumulativa effekter för fisk i Lilla Middelgrund kunna uppstå mellan Galene och 

Kattegatt Syd. Ingen pålning eller grumlande aktiviteter kommer utföras i Kattegatt 

Syd mellan januari och maj och inom Galene finns förslag på tidsrestriktioner mellan 

januari och mars, därmed undviks kumulativa konsekvenser under den känsligaste 

perioden för exempelvis torsk. S.k. ramp up kommer att användas vid pålning i både 

Kattegatt Syd och Galene vilket gör att både vuxen och juvenil fisk förväntas undvika 

närområdet vid maximal pålningsstyrka. De kraftigaste ljudnivåerna från 

anläggningsarbetena kommer dock inte att nå Natura 2000-området eftersom 

Kattegatt Syd och Galene anläggs helt och hållet utanför Lilla Middelgrund. De 

skyddsåtgärder som vidtas vid pålning, i syfte att minska omfattningen av 

ljudpåverkan på tumlare i Natura 2000-områden, väntas också minska risken för 

negativa kumulativa konsekvenser för fiskar i Lilla Middelgrund. 

Kumulativa konsekvenser för ägg och larver i Natura 2000-området till följd av buller 

från exempelvis pålning väntas därmed bli obetydliga även om Kattegatt Syd och 

Galene skulle anläggas samtidigt. Då båda dessa parker planeras helt utanför Natura 

2000-områdena kommer de kraftigaste ljudnivåerna inte att uppstå inom Natura 

2000.  

För vuxen och juvenil fisk väntas en obetydlig kumulativ konsekvens av buller i 

närliggande Natura 2000-områden även om Galene och Kattegatt Syd skulle 

anläggas samtidigt. 
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5.1.2. Kumulativa effekter och konsekvenser för tumlare under 
anläggningsskede 

Kumulativa effekter på tumlare inom närliggande Natura 2000-områden, kopplat till 

andra tillståndsgivna vindkraftparker under anläggningsskedet beskrivs i avsnitt 

17.3.5 i MKBn för Kattegatt Syd. I avgränsningen av kumulativa konsekvenser 

gjordes bedömningen att det endast var projekt Stora Middelgrund som riskerade att 

medföra kumulativa konsekvenser inom närliggande Natura 2000-områden. Vid det 

tillfället ingick inte Galene i den kumulativa bedömningen, då projektet är i tidig fas 

och det är osäkert om delområdet Galene avses utvecklas fristående från Galatea 

som överlappar Kattegatt Syds verksamhetsområde.  

Nedan utvecklas bedömningen av kumulativa effekter för tumlare under 

anläggningsskedet utifrån antagandet att även Galene anläggs och att 

anläggningsåtgärder vidtas under samma tidsperiod som Kattegatt Syd och Stora 

Middelgrund.  

Eftersom tumlarna inte är specifikt knutna till Natura 2000-områdena utan rör sig över 

större delen av Kattegatt är det svårt att med säkerhet säga hur många tumlare som 

förväntas uppehålla sig i närområdet till vindkraftparkerna vid en specifik tidpunkt. 

Bedömningen av konsekvenser för tumlare för Kattegatt Syd, kopplat till 

beteendepåverkan vid pålning, baseras på ett konservativt antagande om antalet djur 

som förväntas befinna sig i området under anläggningsskedet. Konsekvensen 

bedöms som liten då, även med ett konservativt antagande, endast en liten del (<1%) 

av populationen kan förväntas påverkas av tillfällig beteendeförändring till följd av 

pålning (bilaga E10). Även i MKB:erna för Stora Middelgrund samt för Galene 

framgår att <1% av populationen förväntas påverkas av tillfälligt undvikandebeteende 

till följd av pålning under anläggning av respektive park. Kumulativa 

undanträngningseffekter av buller för tumlare för ett scenario där samtliga tre 

vindkraftparker anläggs under samma period bedöms, med föreslagna 

skyddsåtgärder och villkor, därmed bli små.  

Vad gäller kumulativa effekter på Natura 2000 området Stora Middelgrund med 

avseende på undervattensbuller under anläggningsskedet bedöms det fortfarande 

vara Kattegatt Syd samt Stora Middelgrund som kan medföra kumulativa effekter. 

Båda projekten avser att tillämpa gränsvärden för buller för att minska påverkan in i 

Natura 2000-området och båda projekten åtar sig att tillse att områden där 

bullerstörning kan uppstå inte överskrider 20 % vid varje givet tillfälle eller 10 % under 

den samlade installationsfasen. Kattegatt Syd har vidare åtagit sig att inte påla 

samtidigt som Stora Middelgrund samt att den genomsnittliga störningen på 10% 

under den samlade installationsfasen inte heller ska överskridas kumulativt till följd av 

etablering av vindkraft inom Stora Middelgrund. Dessa åtaganden föreslås läggas 

fast som villkor i respektive tillstånd. 

Således bedöms inga betydande kumulativa konsekvenser på tumlare inom Natura 

2000-området Stora Middelgrund och Röde bank uppkomma och påverkan bedöms 

som acceptabel enligt JNCCs riktlinjer.  

Eftersom det inte redovisats beräkningar av hur stor areal av Natura 2000-områdena 

som påverkas av buller vid pålning vid anläggande av Galene är det svårt att med 

säkerhet avgöra hur bullerpåverkan från pålning inom Galene står sig mot riktlinjerna 

från JNCC. Galene har inte någon buffertzon mot Natura 2000-områdena och de 
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föreslagna gränsvärdena för buller är mindre konservativa än för Kattegatt Syd (enkel 

puls SELSS,VHF ≤ 112 dB tumlare re 1μPa2s på ett avstånd om 750 meter från 

ljudkällan för Galene respektive enkel puls SEL ≤ 110,7 dB tumlare viktat3 re 1μPa2s 

på ett avstånd av 750 m från ljudkällan för Kattegatt Syd). Utifrån detta är det osäkert 

om Galene kan leva upp till JNCCs riktlinjer om att undervattensbuller i nivåer som 

kan orsaka beteendepåverkan inte bör uppstå inom än 20 % av Natura 2000-

områdets areal vid något tillfälle. Därmed finns en risk att projektet, oaktat andra 

projekt, medför en oacceptabel påverkan på Natura 2000-området Lilla Middelgrund 

enligt JNCCs riktlinjer. Den kumulativa konsekvensen för tumlare i Natura 2000-

området mellan Kattegatt Syd och OX2 skulle därmed också bedömas som 

oacceptabel, även om kumulativ effekt som Kattegatt Syd bidrar med (möjlig 

beteendepåverkan inom maximalt 15,2 % av Natura 2000-områdets yta vid ett enskilt 

tillfälle) är mindre i sammanhanget. 

5.2. Kumulativa effekter och konsekvenser under driftskede 

5.2.1. Kumulativa effekter och konsekvenser för tumlare under driftskede 

Effekter på tumlare under driftskede beskrivs i avsnitt 7.8.2 i MKB för Kattegatt Syd. 

Effekterna av driftsljud från kraftverken bedöms försumbara eftersom tumlare har 

dålig hörsel för de låga frekvenser som alstras av vindkraftverk i drift och inte 

uppfattar ljuden på avstånd större än 100 m. I avsnitt 7.8.4 bedöms konsekvensen för 

tumlare under driftskede bli obetydlig då de flesta studier tyder på att tumlare 

återkommer till vindkraftparker när de är i drift samt att en eventuellt ökad tillgång på 

föda till följd av reveffekten skulle kunna leda till positiva effekter. I bilaga E10 samt i 

stycke 3.3 ovan görs en detaljerad genomgång av kunskapsläget för påverkan på 

tumlare från vindkraftparker i drift. Enligt rapporten bedöms de kombinerade 

potentiella negativa effekterna av en vindkraftpark mellan Lilla Middelgrund och Stora 

Middelgrund och Röde bank på tumlarpopulationen i Kattegatt som osäker men 

troligtvis försumbar”. Den kumulativa konsekvensen av driftbuller bedöms som 

obetydlig för marina däggdjur i avsnitt 17.3.2. Galene ingick inte i bedömningen men 

samma principer som ligger till grund för bedömningen av den kumulativa 

konsekvensen av driftbuller mellan övriga vindkraftparker är applicerbara om Galene 

tillkommer. 

Tougaard m.fl. (2020) går igenom undervattensbuller av vindkraftverk i drift baserat 

på mätvärden och modelleringar inklusive sammanlagt buller från ett större antal 

turbiner i en vindkraftpark. I artikeln dras slutsatsen att undervattensbuller från 

individuella turbiner fortfarande är lågt jämfört med bullret från fraktfartyg trots att 

turbinernas storlek har ökat samt att den sammanlagda ljudnivån från en stor 

vindkraftpark är mindre än eller jämförbar med ljudnivån från ett stort fraktfartyg som 

står stilla. Författarna anser dock att det kumulativa bidraget till ljudmiljön från många 

turbiner och det faktum att större andelar av våra kustnära havsområden upptas av 

vindkraftparker gör att det kombinerade bidraget till ljudmiljön inte ska ignoreras. 

 
3 beräknat baserat på modellering av nivån för den frekvensvägda ljudpåverkan  

under antagande av ett gränsvärde för störning för tumlare på Leq-125ms 100 dB  

re. 1µPa, VHF-viktat. 
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Författarna förväntar sig främst att buller utgör ett signifikant bidrag till ljudmiljön i 

områden med lågt bakgrundsbuller och lite fartygstrafik. 

I Kattegatt förekommer en omfattande fartygstrafik, bland annat till följd av trafik till 

och från Östersjön. Sjöfarten i området beskrivs i avsnitt 7.13 i MKBn för Kattegatt 

Syd. Kattegatt Syd samt Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Stora 

Middelgrund och Röde bank ligger mellan två hårt trafikerade farleder som passar 

strax öster samt strax väster om områdena. 

Till följd av de förväntat försumbara kumulativa effekterna av driftsbuller väntas inte 

vindkraftparkerna påverka tumlares möjlighet att röra sig mellan Natura 2000-

områden i Kattegatt under driftskede. Konnektiviteten mellan viktiga områden för 

tumlare i Kattegatt förväntas inte påverkas av vindkraftparker i drift. Bedömningen 

baseras dels på tumlares dåliga förmåga att uppfatta driftljud på långa avstånd dels 

på de långa avstånden (jämfört med ljudspridningen) mellan vindkraftparkerna dels 

på den redan befintliga nivån av bakgrundsbuller i Kattegatt. 

Kattegatt Syd och andra planerade vindkraftparker kommer att bidra till den 

sammanlagda ljudbilden i Natura 2000-områdena under drift men till följd av den 

redan hårda fartygstrafiken väntas de kumulativa konsekvenserna för tumlare av 

driftbuller från dessa vindkraftparker bli obetydliga även om Galene tillkommer.  

5.2.2. Kumulativa effekter för fågel under driftskede 

Kumulativ påverkan för fågel är främst relevant att bedöma för sillgrissla och tordmule 

eftersom det är dessa arter som förekommer i betydande antal i området. Andra arter 

så som smålom, storlom, sjöorre, svärta och ejder har inte observerats annat än 

ytterst sparsamt i de omfattande inventeringar som gjorts inom vindkraftsprojekten 

Kattegatt Syd, Stora Middelgrund och Galene och bedöms därmed inte påverkas av 

projektet (se ovan). Pelagiska havsfåglar som t.ex. havssula, stormfågel och 

obestämd lira har noterats med enstaka exemplar under inventeringarna, medan 

havssula och tretåig mås samt andra måsfåglar observerats i mindre antal. Flera av 

dessa pelagiska havsfåglar är vinddrivna och har inte sin naturliga förekomst i 

Kattegatt och påverkan på sådana arter är således försumbar. Som framgår av 

kapitel 7.6 i MKBn bedöms konsekvensen för måsfåglar och havssulor bli försumbar 

till följd av bland annat undvikandebeteende och verkens utformning och därmed 

bedöms kumulativa effekter heller inte uppkomma för dessa arter. Den yta som 

upptas om en eller flera vindkraftparker etableras är begränsad relaterat till hela 

Kattegatt och det finns därmed stora ytor att tillgå för dessa arter även om fåglarna 

skulle undvika att vistas i parkområdena. 

De huvudsakliga svenska övervintringsområdena för alkor är i Kattegatt och södra 

Skagerack samt södra Östersjön. De alkor som övervintrar i Östersjön är knutna till 

häckningsplatser i samma område medan de som övervintrar i Kattegatt och södra 

Skagerack främst har häckningsplatser i Nordsjön (Nordatlanten). Det sker ett mycket 

begränsat utbyte mellan populationerna och Östersjöpopulationerna ses därför som 

egna populationer (Havs- och vattenmyndigheten 2016). I svenska farvatten är 

övervintringsområdet för Nordsjöpopulationerna av alkor främst koncentrerat till de 

södra och centrala delarna av Kattegatt och därmed görs bedömningen att 

kumulativa effekter för alkor främst riskerar att uppstå relaterat till andra 

vindkraftparker i detta område. Förutom vindkraftparken Kattegatt Syd (122 km2) 

planeras Stora Middelgrund (60 km2) av Vattenfall och Galene (63 km2) av OX2. 
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Antalet rastande och övervintrande alkor i anslutning till vindkraftparken Anholt är 

relativt lågt. Detsamma gäller för den planerade vindkraftsparken Kattegatt Offshore 

och därmed bedöms dessa två parker inte bidra på något betydande sätt till 

kumulativa effekter för alkor. 

För alkor som flyger tätt över vattenytan är risken för kollision försumbar. En möjlig 

risk för påverkan på övervintrande alkor av vindkraft i Kattegatt är däremot om 

fåglarna delvis undviker att vistas i vindkraftparker och i dess absoluta närhet. 

Resultat från tidigare studier som gjorts på undanträngning av alkor har gett tvetydiga 

resultat (se tabell 9 i bilaga E7). Dierschke m.fl. (2016) har sammanställt 

bedömningar av påverkan av vindkraftsetablering från tolv marina parker där fåglarna 

i vissa fall undvek vindkraftparkerna och vissa fall ökade i antal. Även senare studier 

visar på att alkornas respons varierar mellan vindkraftparker (se vidare kap. 7.6 i 

MKB samt bilaga E7). Samtliga av dessa studier avser vindkraftparker med betydligt 

mindre storlek på verken och som står betydligt närmare varandra än de som är 

aktuella för Kattegatt Syd och övriga vindkraftsprojekt som planeras idag. Som 

framgår av bilaga E7 pekar ett flertal studier, däribland Heinänen & Skov (2018), på 

att det är troligt att avstånd mellan verken har betydelse för storleken av påverkan. 

De visar med sin studie att vid en jämförelse av undanträngningseffekter mellan tre 

vindparker med varierande tätheter av 1,5⎼3,6 verk/km2 var undanträngningen minst i 

den vindkraftpark där det var längst avstånd mellan verken. Det är därmed sannolikt 

att det än större avståndet mellan vindkraftverken i Kattegatt Syd och i andra 

planerade vindkraftparker i Kattegatt, , medför att risken för undanträngning minskar. 

Bedömningen av kumulativ undanträngning baseras emellertid på ett konservativt 

antagande om att undanträngning sker enligt vad som tidigare observerats i de 

befintliga vindkraftparker där undanträngningen varit som störst.  

Om en undanträngning skulle ske bedöms konsekvensen för alkor vid etablering av 

Kattegatt Syd bli liten eftersom endast en mycket liten del av den övervintrande 

populationen av alkor riskerar påverkas (se kapitel 7.6 i MKBn, bilaga E7 samt bilaga 

A till KY). Konsekvensen gällande undanträngning inom Kattegatt Syd är, enligt 

Vattenfalls oberoende fågelexpert Rickard Ottvalls bedömning (Ottvall via e-mail 

2022-03-21), baserad på ett synnerligen konservativt antagande om en täthet på 12,8 

alkor per km2. Med motsvarande antagande för Galene och Stora Middelgrund skulle 

en eventuell undanträngning inom de tre vindkraftparkerna beröra omkring 3000 

alkor. I jämförelse med de mycket stora Nordsjö populationerna av alkor, där bara en 

liten del övervintrar i Kattegatt, är risken för påverkan även sett till de kumulativa 

effekterna marginell. Både tordmule och sillgrissla rör sig över stora områden under 

vintersäsongen och är inte koncentrerade till utsjöbankar eller specifika områden. En 

eventuell undanträngning bedöms inte innebära några påtagliga effekter av antalet 

fåglar i ett större område utanför vindkraftparken då det endast är en mycket liten del 

av det totala övervintringsområdet som berörs. En minskning av fåglar inom 

parkområdet skulle endast innebära att fåglarna fördelar sig delvis annorlunda inom 

övervintringsområdet. Kumulativa konsekvenser på alkorna bedöms, om 

undanträngning sker, därför bli små, sett till hela den övervintrande populationen av 

alkor i Kattegatt. 

Som framgår av MKBn kapitel 9 bedöms risken för eventuell undanträngning av alkor 

endast ske inom en yta på upp till 1 km från Kattegatt Syd. Undanträngning av alkor 

som befinner sig i Natura 2000-områdena bedöms därmed utebli. Därmed bedöms 
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Kattegatt Syd inte bidra med kumulativa effekter angående undanträngning inom 

något av de båda Natura 2000 områdena. Eftersom den undanträngning som 

eventuellt sker inom Stora Middelgrund och Röde bank endast är förknippad med 

projektet Stora Middelgrund medan den undanträngning som eventuellt sker inom 

Lilla Middelgrund endast är förknippad med Galene bedöms därmed inga kumulativa 

effekter uppstå mellan de tre projekten gällande undanträngning av alkor inom Natura 

2000-områdena. 

5.2.3. Kumulativa effekter på förutsättningar för spridning av invasiva arter i 
Kattegatt under driftskede 

I Kattegatt finns redan en stor mängd hårda substrat i skvalpzonen med stor 

spridning i havsområdet (se avsnittet ”Påverkan på förutsättningar för spridning av 

invasiva arter” ovan). Kattegatt Syd och närliggande planerade vindkraftparker i 

Kattegatt förväntas därför leda till försumbara kumulativa effekter för möjligheter till 

spridning av nya invasiva arter i Kattegatt. De kumulativa konsekvenserna av 

förutsättningar för spridning av invasiva arter i Kattegatt förväntas därför bli 

obetydliga. 

5.2.4. Kumulativa effekter och konsekvenser för konnektivitet och 
larvspridning mellan Natura 2000-områden i Kattegatt under driftskede 

Motsvarande effekter och konsekvenser för konnektivitet för hårdbottenarter som 

väntas till följd av Kattegatt Syd (se avsnitt 3 om konnektivitet ovan) kan antas gälla 

även för vindkraftparkerna Galene, Stora Middelgrund och Kattegatt Offshore. Galene 

ligger mellan Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Fladen och därmed 

förväntas en något utökad konnektivitet för hårbottenarter mellan dessa två områden 

och Stora Middelgrund och Röde bank om både Kattegatt Syd och Galene skulle 

komma till stånd. Den kumulativa effekten på konnektivitet för hårdbottenarter i 

Kattegatt generellt och mellan Natura 2000-områden specifikt förväntas därmed 

eventuellt bli positiv under driftskedet medan ingen förändring av konnektiviteten för 

mjukbottenarter väntas då mjukbottenhabitaten kommer att vara sammanhängande 

även om vindkraftparkerna anläggs. I likhet med Kattegatt Syd (se avsnitt om 

larvspridning ovan) väntas endast små förändringar av strömförhållanden till följd av 

de andra planera vindkraftparkerna i Kattegatt. Vid den planerade vindkraftparken 

Stora Middelgrund förväntas mycket lokala förändringar av strömningsförhållandena 

kring turbinerna inom området enligt MKBn. I Galene förväntas, worst case scenario, 

en minskning på omkring 1 % av strömhastigheten i delar av parken och både 

ökningar och minskningar av den maximala strömhastigheten på upp till 5 % i mindre 

områden väster om Galene (NIRAS, 2021). Då förändringarna i strömhastighet i och 

vid vindkraftparkerna bedöms bli små och lokala bedöms kumulativa konsekvenser, 

relaterat till etablering två eller flera vindkraftparker, bli obetydliga för 

spridningsmönster av larver och ägg i Kattegatt. 

5.2.5. Kumulativa effekter på artsammansättningen av fisk i Kattegatt under 
driftskede 

Motsvarande konsekvenser på artsammansättning och artfördelning av fisk, som 

beskrivs i avsnittet ”Påverkan på artsammansättningen av fisk under driftskedet” 

ovan, väntas för övriga planerade vindkraftparker i Kattegatt. Vindkraftparken Stora 

Middelgrund ligger inom ett område där hårdbottenhabitat redan förekommer i hög 
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grad vilket gör att förändringar av fisksamhället bör förväntas bli marginella. De 

kumulativa effekterna relaterat till etablering av två eller flera vindkraftparker i 

Kattegatt förväntas därmed inte innebära att artsammansättning hos fisk i Kattegatt 

påverkas. Den yta som de nya strukturerna upptar även kumulativt är mycket 

begränsad, vilket gör att även om vindkraftparkerna etableras på mjukbotten så 

förväntas de nya strukturerna endast ge upphov till en liten ökning av hårdbottenarter, 

lokalt inom respektive vindkraftpark. 

5.2.6. Kumulativa effekter på ål kopplat till elektromagnetiska fält 

Bedömningen i MKB:n, avsnitt 7.5, är att konsekvenser för fisk kopplade till 

elektromagnetiska fält kring kablar är obetydliga. En viss fördröjning på cirka 30 min 

kan potentiellt ske hos enskilda individer av ål som passerar över en blottad 

undervattenskabel (se nedan). Detta är troligen en effekt av kabeln men effekten är 

så pass liten att den inte medför någon negativ effekt på ålen. Eftersom kablarna 

vidare förläggs under bottenytan blir det elektromagnetiska fältet närmast obefintligt 

och ingen fördröjning förväntas därmed ske.  

Studier av magnetfältet från SwePol link utförda av dåvarande Fiskeriverket (idag 

HaV) har inte påvisat någon påverkan på blankål som passerar kabeln. Inte ens hos 

ålar som passerade kabeln innan den blev nergrävd, dvs när den låg direkt på 

bottenytan, kunde någon reaktion detekteras. Samma studie visade vidare, enligt en 

modellering av potentiell påverkan på ål, att en eventuell störning endast kunde ske 

inom 10 m från kabeln. Studien visade även att kabeln inte orsakade några negativa 

effekter på yngre livsstadier av ål; småål och gulål. Detta förs fram i en rapport samt i 

ett utlåtande av dåvarande Fiskeriverket från 2006 och understöds av ett yttrande 

från Fiskeriverket från 2001.4  

För kumulativa effekter på ål relaterat till ett flertal undervattenskablar i Östersjön, och 

Kattegatt som de passerar under sin vandring mot Sargassohavet är en konservativ 

bedömning att om en ål passerar tio kablar på väg mot Sargassohavet kan en 

potentiell fördröjning uppgå till fem timmar (förutsatt att kablarna inte är nedgrävda, 

varvid en fördröjning troligen uteblir helt). Betydelsen av en eventuell fördröjning på 

fem timmar relaterat till den långa vandringen som tar mellan ett till tre år bedöms 

vara obetydlig och bedömningen är därmed att den kumulativa effekten 

elektromagnetiska fält från sjökablar saknar betydelse.  
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