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Icke teknisk sammanfattning 

Inledning och bakgrund 

Vattenfall söker tillstånd för etablering av en havsbaserad vindkraftpark, i 

Kattegatts utsjövatten, som benämns Kattegatt Syd. Förnybara energikällor som 

vindkraft är viktiga för att minska klimatutsläppen. År 2018 antog Sveriges riksdag 

ett mål om att 100 % av Sveriges elproduktion ska komma från förnybara källor till 

år 2040. För att nå detta mål krävs att produktionen av vindkraft mångdubblas.  

Målsättningen inom Kattegatt Syd är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt 

bygga en så effektiv vindkraftpark som möjligt. En av fördelarna med att bygga 

vindkraft till havs är bl.a. att vindförhållandena generellt är mer fördelaktiga till 

havs jämfört med på land. Kattegatt Syd kommer ha potential att producera 

fossilfri energi om 4,7 TWh per år, vilket i nuläget motsvarar ca 2,5–3 % av 

Sveriges totala elproduktion. Projektet är därmed en viktig del av Sveriges och 

Europas omställning till förnybar elproduktion och strävan mot ett klimatneutralt 

samhälle.  

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) har genomförts av WSP. 

Arbetet har varit en interaktiv process med expertbedömningar från forskare och 

miljöbedömningsexperter från olika universitet och bolag (se Bilaga E11). De 

expertutredningar som tagits fram har bl.a. omfattat fågelinventeringar som utförts 

med hjälp av traditionella inventeringsmetoder från flyg och båt, men även med 

digital flygbildsanalys som komplement. Vad beträffar påverkan på marina 

däggdjur har forskare vid Aarhus universitet konsulterats och data från flera års 

mätningar i Kattegatt använts i analysen. Därutöver har ytterligare 

expertbedömningar gjorts för bedömningen av påverkan på fåglar, fladdermöss, 

fisk, yrkesfiske, landskap, sjöfart samt kumulativ påverkan. I arbetet har en rad 

skyddsåtgärder identifierats för att säkerställa en acceptabel miljöpåverkan. 

MKB:ns avgränsning har diskuterats med Länsstyrelsen i Hallands län vid 

samrådet. Den interaktiva processen som pågått under projektets gång har lett till 

förändringar vad gäller både verksamhetens utformning och anläggningsschema 

för att anläggning och drift av vindkraftparken ska kunna ske i samexistens med 

bl.a. naturvärden och yrkesfiske. 

Miljöbedömningsprocessen 

Vattenfall ansöker om flera tillstånd för etablering av Kattegatt Syd. Den här 

MKB:n ligger till grund för vissa av de tillstånd som behövs för projektet som 

helhet. Tillståndsprövningar av Kattegatt Syd sker hos flera tillståndsgivande 

myndigheter med delvis överlappande geografiska områden för de olika 

tillstånden.  

MKB:n har avgränsats i sak till verksamheten bestående av vindkraftparken, dvs. 

etablering, drift och avveckling av vindkraftverk, internkabelnät och 

transformatorstation/er samt bottenundersökningar för detaljprojektering av 

enskilda vindkraftverk. Även kumulativ påverkan från etablering av exportkabeln 

har beaktats i bedömningarna. Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen till 

vindkraftparkens totala livslängd inklusive etablering och avveckling. 

Miljöbedömningens geografiska avgränsning utgår från det område och de 

värden som riskerar att påverkas av verksamhetens samtliga skeden.  

Tillvägagångssätt och metodik för miljöbedömningen av projektets effekter och 

konsekvenser beror på vilken miljöaspekt som bedöms. För de olika aspekterna 
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används samma begrepp men olika bedömningsgrunder. Utgångspunkten i 

MKB:n är att redovisa planerad verksamhets miljöeffekter utifrån 

försiktighetsprincipen, vilket här innebär att modelleringar och bedömningar utgår 

från det teknikval som ger störst påverkan, dvs. ett s.k. worst case scenario. 

Anledningen till detta tillvägagångssätt är att miljökonsekvenserna till följd av 

verksamheten inte ska underskattas, men det är därmed viktigt att tolka 

konsekvensbedömningen utifrån att den i flera fall beskriver mer betydande 

konsekvenser än vad som mest troligt kommer att uppstå.  

Lokalisering 

Området för vindkraftparken ligger ca 25 km utanför Falkenberg, i ett djupare 

havsområde mellan två grundområden som utgör två Natura 2000-områden; 

Stora Middelgrund och Röde bank respektive Lilla Middelgrund, och mellan två 

farleder för sjöfart. Området för den planerade vindkraftparken bedöms i förslaget 

till havsplan, som lämnades av Havs- och vattenmyndigheten till regeringen 2019, 

ha goda förutsättningar för vindkraft. Samtidigt överlappar vindparksområdet med 

ett område som är utpekat som riksintresse för yrkesfiske. I närhet till 

vindkraftparken finns även områden som är utpekade som viktiga för bl.a. tumlare 

och sjöfågel, samt lekområden för den hotade och ekonomiskt viktiga fiskarten 

torsk.  

Omfattande utvärderingar gällande lokalisering av en ny havsbaserad 

vindkraftpark har gjorts av Vattenfall. Utredningarna resulterade i fem 

lokaliseringar som uppfyllde kriterierna för att vara tekniskt och kommersiellt 

bärkraftiga samtidigt som det fanns möjlighet att begränsa påverkan på miljö och 

sociala aspekter. Efter ytterligare miljöanalys, med fokus på potentiell påverkan 

på Natura 2000-områden samt andra ekologiska frågor, samt fortsatt teknisk och 

kommersiell bedömning landade slutligen valet på den aktuella lokaliseringen. 

Det planerade verksamhetsområdet har sedan under miljöbedömningsprocessen 

väsentligt minskats för att minimera påverkan på viktiga värden och intressen.   

Planerad verksamhet 

Vindkraftparken utgörs av vindkraftverken med fundament samt ett internt 

kabelnät som binder samman vindkraftverken med upp till två 

transformatorstationer. Den maximala höjden på vindkraftverken är 350 m (från 

vattenytan till rotorns översta spets) och antalet verk är maximalt 80 stycken. 

Vindkraftverkens antal, storlek och placering inom området presenteras i två olika 

exempellayouter (en med fler och mindre vindkraftverk och en med färre men 

större vindkraftverk). 

Eftersom den tekniska utvecklingen för havsbaserad vindkraft går mycket fort går 

det inte att med säkerhet säga exakt vilka tekniska lösningar som kommer att 

finnas tillgängliga när vindkraftparken väl ska byggas. Till följd av detta 

presenteras exempel på möjliga utformningar av vindkraftparken samt olika typer 

av fundament. De fundament som bedöms aktuella är monopiles, 

gravitationsfundament och olika typer av fackverksfundament. Parkens slutliga 

utformning och teknikval kommer att läggas fast vid detaljprojektering efter att 

tillstånd meddelats. 

Anläggandet av parken kommer att påbörjas efter att havsbotten undersökts och 

en detaljerad bottenmodell över området, som ligger till grund för parkens slutliga 

design, tagits fram. Drift- och underhållsskedet kommer att påbörjas omedelbart 

efter att vindkraftparken har installerats och tagits i bruk. När vindkraftparken tas 
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ur bruk, i avvecklingsfasen, förväntas alla strukturer ovanför bottenytan monteras 

ned.  

När etableringen kan påbörjas beror på när de olika tillstånden vunnit laga kraft. 

När etablering påbörjas förväntas anläggningsskedet pågå under en till maximalt 

tre säsonger (en säsong motsvarar perioden juni-december för grumlande 

arbeten och pålning, medan en säsong för arbete över havsytan såsom 

installation av turbiner motsvaras av perioden januari-december). Enligt den 

preliminära tidplanen avses byggnationen påbörjas under 2028 och 

vindkraftparken planeras vara i drift 2030. Livslängden beräknas just nu till 40 år. 

Installationen av vindkraftparken sker vanligtvis genom att de olika delarna fraktas 

ut med hjälp av pråmar eller arbetsfartyg. De olika delarna monteras sedan på 

plats med hjälp av en kran.  

Anläggandet av fundament (för vindkraftverk och transformatorstation) kan kräva 

förberedande bottenarbeten som kan innebära utjämning av bottenytan, 

förflyttning av bottenmaterial eller muddring. Muddermassor kommer att återföras 

direkt, återanvändas inom projektet eller dumpas på lämplig plats inom det 

svenska territorialhavet (i vilket fall nödvändiga dispenser söks separat).  

Det interna kabelnätet, som kopplar samman vindkraftverken med 

transformatorstationen/erna, kommer begravas i sedimentet eller under någon 

form av mekaniskt skydd. Kablarna förläggs från ett kabelfartyg.  

Effekter och konsekvenser 

De påverkansfaktorer som är relaterade till verksamheten samlat för hela 

verksamhetsperioden (anläggnings-, drift- och avvecklingsskede) är buller och 

undervattensbuller, ianspråktagande av bottenyta och habitatförlust, grumling och 

sedimentation, kollisionsrisk för fartyg, undanträngning/barriäreffekt, närvaro av 

arbetsfartyg, skapande av nya habitat, elektromagnetiska fält, ljusföroreningar 

och visuell påverkan. Påverkan som uppkommer samt efterföljande effekter beror 

bl.a. på vilken fundamenttyp som används samt vilka skyddsåtgärder och 

projektanpassningar som vidtas.  

Eftersom det är osäkert hur avvecklingen kommer att gå till är eventuella 

konsekvenser av avvecklingen beroende av hur den slutliga avvecklingsplanen 

utformas. Avvecklingen bedöms dock generellt ge lägre effekter än 

anläggningsskedet och föranleder inte de effekter som kan uppkomma relaterat 

till undervattensbuller vid pålning eller grumling vid bottenutjämning. 

För att minska risken för negativa effekter och konsekvenser har ett antal 

projektanpassningar och skyddsåtgärder implementerats inom projektet. Dessa 

omfattar bl.a. anpassningar av projektområdet relaterat till intressena sjöfart och 

närliggande Natura 2000-områden, tidsrestriktioner för anläggningsarbeten 

kopplade till känsliga fiskarter samt bullerreducerande åtgärder vid 

pålningsarbeten. Nedan sammanfattas miljökonsekvenserna för relevanta 

intressen relaterat till verksamheten.  

Samlad bedömning 

Kattegatt Syd är en viktig del av Sveriges och Europas omställning till förnybar 

elproduktion och strävan mot ett klimatneutralt samhälle. Projektet bedöms bidra 

med positiva effekter för Sveriges miljömål (generationsmålet samt 
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miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan) och bidrar genom produktion av 

fossilfri energi till möjligheterna att uppnå dessa mål. 

Konsekvenser av vindkraftparken för naturmiljön bedöms som obetydliga till små 

för samtliga förekommande artgrupper och livsmiljöer. Konsekvenserna för 

naturmiljön är främst kopplade till anläggningsskedet med undantag för fåglar 

som bedöms beröras endast under driftskedet. Verksamheten bedöms inte skada 

de livsmiljöer och arter som skyddas i omkringliggande Natura 2000, eller på 

något sätt försvåra bevarandet i områdena av habitaten eller arterna. 

Konsekvensen för trålfisket av havskräfta under anläggningsskedet har 

preliminärt bedömts som stor. Bedömningen grundar sig i en möjlig tillfällig 

avlysning av en större del av det planerade verksamhetsområdet under 

kabelnedläggning. Den negativa konsekvensen bedöms begränsas till måttlig 

eller liten när avlysningsområdet väl specificerats. Under driftskedet kommer 

verksamhetsområdet att vara öppet för fiske, och bottentrålning bedöms kunna 

fortgå. De nya strukturerna påverkar dock hur fiskare kan navigera i området. Det 

påverkade området är dock litet i relation till såväl verksamhetsområdet som till 

bottentrålfiskets totala ytor i Kattegatt samt utpekade riksintressen och den 

negativa effekten på fiskets bedrivande bedöms därmed vara liten. En osäkerhet 

finns kopplad till bedömningen av påverkan på totalförsvarets 

riksintresseanspråk, då det inte är känt hur verksamheten kan förväntas inverka 

på värdena som ligger till grund för riksintresseanspråket. En dialog har inletts 

med Försvarsmakten avseende totalförsvarets intressen. 

Vindkraftparken kommer att vara synlig från delar av den svenska västkusten och 

från den danska ön Anholt. Uppfattning om påverkan på landskapsbild är en 

subjektiv upplevelse och intresset är svårbedömt i konsekvenssammanhang, men 

två utredda utblickspunkter har bedömts ha en större känslighet (en längs den 

svenska kusten och en på Anholt), där den negativa konsekvensen bedöms bli 

måttlig. Sammantaget bedöms dock den visuella påverkan som uppkommer 

motsvara en obetydlig till liten konsekvens. 

Naturmiljö 

Bottensamhälle: Bottensamhället inom verksamhetsområdet utgörs främst av 

mjukbotten med sjöpennor och grävande megafauna. Mindre fläckvisa områden, 

främst i den norra delen, har också inslag av sten och sand och därmed kan 

mindre områden med habitaten rev och sandbankar förekomma. Potentiella 

effekter på bottensamhälle är främst kopplade till anläggningsskedet och den 

potentiella påverkan som ianspråktagande av bottenyta/habitatförlust, 

grumling/sedimentpålagring samt förändrade och nya habitat orsakar. I 

anläggningsskedet bedöms konsekvenserna bli obetydliga till små för samtliga 

habitat eftersom den habitatförlust som uppstår är marginell i förhållande till 

områdets och habitatens storlek och då grumling och sedimentpålagring är 

begränsat i de områden som potentiellt skulle kunna hysa mer känsliga arter och 

habitat. Negativa konsekvenser kopplade till driftskedet bedöms som obetydliga 

för samtliga naturtyper och habitat inom verksamhetsområdet. Nya habitat i 

driftskedet bedöms dock kunna medföra en positiv konsekvens för 

hårdbottenarter. Kompletterande bottenundersökningar i form av 

infaunaprovtagning och videoundersökningar planeras för att validera 

konsekvensbedömningen. 

Fisk: Fiskars känslighet varierar mellan arter, årstider och livsstadier. 

Påverkansfaktorer för fisk anses vara; grumling och sedimentation, 



MKB Kattegatt Syd, Icke teknisk sammanfattning  

 

 

 

 

undervattensbuller, förändrat habitat och elektromagnetiska fält. Relevanta 

effekter bedöms framförallt vara kopplade till anläggningsskedet. Det är 

framförallt torsk som potentiellt kan påverkas av den planerade verksamheten. 

Anläggningen av vindkraftparken har därmed anpassats för aktiviteter som kan 

orsaka negativa effekter på arten så att lekperioden för torsk samt den period då 

ägg kan finnas i vattenmassan helt undviks. Sammantaget bedöms därmed 

konsekvensen för torsk som obetydlig. För övriga arter som kan leka i området 

under andra perioder bedöms konsekvensen i anläggningsskedet som liten, 

vilket framförallt är kopplat till bedömningen att verksamhetsområdet ur ett 

regionalt perspektiv endast bedöms vara av liten betydelse för dessa arter. 

Tidsrestriktionen för anläggningsarbeten kopplade till torsk begränsar också 

påverkan på andra fiskarter. Under driftskedet bedöms konsekvenserna på fisk 

vara obetydliga eller möjligtvis även positiva.  

Fågel: Relevanta påverkansfaktorer för fågel är främst kopplade till 

verksamhetens driftskede och utgörs av barriäreffekter, undanträngning 

(undvikandebeteende) och kollissionsrisk. De omfattande fågelstudier som gjorts 

(både inom och utom projektet) visar att området i och kring verksamhetsområdet 

främst är viktigt för artgruppen alkor och specifikt under vintern. Undanträngning, 

som främst berör alkor under vintern, bedöms kunna ske upp till 1 km utanför 

verksamhetsområdet. Konsekvensen för alkorna bedöms dock bli liten då antalet 

undanträngda alkor är marginellt i förhållande till de populationer som övervintrar i 

Kattegatt och till den häckande europeiska populationen. För övriga sjöfåglar 

bedöms påverkan bli obetydlig till liten. Studier visar också på att 

vindkraftparken ligger i en sträckled för rovfågel under våren som utgår från 

Grenå (Danmark) och går via Anholt på väg mot Hallandskusten. Konsekvensen 

för berörda rovfågelpopulationer bedöms dock bli obetydlig eftersom antalet 

individer som potentiellt kan komma att förolyckas (i ett worst case scenario) är 

mycket lågt sett till populationernas totala storlek. De två arter av rovfågel som 

passerar området i störst antal under våren och löper störst risk att förolyckas är 

ormvråk och sparvhök. 

Fladdermöss: Potentiella effekter för fladdermöss är relaterade till kollisionsrisk 

(och därav mortalitet) med vindkraftverken under driftskedet. 

Verksamhetsområdet har i nuläget inget värde för fladdermöss men skulle 

potentiellt kunna få det i driftskedet då fladdermöss skulle kunna lockas ut till 

parkområdet för att jaga insekter under ljumma och stilla sommarnätter. 

Konsekvenserna för fladdermöss bedöms dock bli obetydliga eftersom 

begränsningar av driften, eller annan lämplig skyddsteknik, kommer att 

implementeras om det visar sig att drift av parken medför en betydande påverkan 

på denna artgrupp. 

Marina däggdjur: Den påverkansfaktor som bedöms ha störst relevans för 

marina däggdjur är undervattensbuller kopplad till potentiell pålning under 

anläggningsskedet. Tumlare finns upptagna i bevarandeplanerna för närliggande 

Natura 2000-områden och området kring Kattegatt Syd bedöms utgöra ett viktigt 

område för arten. Inga specifika områden för säl finns i närområdet men både 

knubbsäl och gråsäl antas röra sig inom området. Genom åtaganden om 

tröskelvärden för undervattensbuller och bullerdämpande teknik är den samlade 

bedömningen att anläggandet av vindkraftparken medför som mest en liten 

konsekvens för tumlare. Detta eftersom endast beteendestörningar förväntas och 

i begränsad omfattning. Individer kan tillfälligt röra sig till andra områden och 

endast en liten del av populationen förväntas påverkas. Sälar, gråsäl och 
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knubbsäl, antas påverkas i samma eller mindre utsträckning som tumlare och den 

negativa konsekvensen bedöms därmed som liten för säl. 

Kulturmiljö 

Inga kända fornlämningar finns inom verksamhetsområdet. Eventuella 

fornlämningar som identifieras i kommande undersökningar kommer att undvikas 

i möjligaste mån och i nuläget bedöms konsekvenserna på redan kända 

kulturhistoriska lämningar som obetydliga till små. För idag okända lämningar är 

känsligheten för åtgärder svår att fastställa men konsekvensen bedöms som 

obetydlig till liten förutsatt att potentiellt påträffade lämningar kan undvikas och 

ges ett behörigt skyddsavstånd.  

Landskapsbild 

Vindkraftverken medför effekter i form av en visuell påverkan och en förändrad 

landskapsbild. Hinderbelysningen, för såväl sjöfart som luftfart, medför även en 

visuell påverkan på dygnets mörka timmar. Eftersom berörd del av Västkusten till 

största delen är helt öppen utan skymmande öar och relativt lite sikthindrande 

vegetation råder i stort sett ett linjärt samband mellan avstånd till vindkraftparken 

och synlighet. Sammantaget bedöms den visuella påverkan motsvara en 

obetydlig till liten konsekvens, med undantag för de känsligaste 

utblickspunkterna (en på den svenska kusten och en på Anholt) där 

konsekvensen bedöms bli måttlig.  

Rekreation och friluftsliv 

De två rekreation- och friluftsintressen som bedöms relevanta för analys av 

påverkan är fritidsfiske och dykning. Även om det planerade verksamhetsområdet 

är mycket sparsamt använt för dessa fritidsintressen finns risk för påverkan 

utanför verksamhetsområdet. Påverkan är begränsad till buller vid potentiell 

pålning av de mest närliggande fundamenten vilket kan orsaka störning vid 

dykning och potentiellt skrämma bort fisk från området. Konsekvensen för 

dykning bedöms bli obetydlig då det endast är en dykplats som bedöms beröras 

av verksamheten. För fritidsfiske är det främst kringliggande utsjöbankar som 

nyttjas. Den negativa konsekvensen för fritidsfisket bedöms sammantaget bli liten 

eftersom potentiella effekter till följd av bortskrämning av fisk är kortvariga. 

Yrkesfiske och miljöövervakning 

Verksamhetsområdet ligger i ett område av riksintresse för yrkesfisket och det är 

främst fiske av havskräfta med bottentrål som är viktigt inom området. Under 

anläggningsskedet kommer arbetsfartyg finnas i verksamhetsområdet och 

avlysning av området sker i delar av eller hela området under perioder. Det är 

dock i nuläget osäkert hur stort område som kommer att vara otillgänglig för 

yrkesfisket under anläggningsskedet. Verksamheten bedöms under 

anläggningsskedet preliminärt medföra stora konsekvenser för fisket av 

havskräfta till följd av avlysningen av området. Denna negativa konsekvens 

bedöms minska till liten eller måttlig när avlysningsområdet specificerats, 

beroende på avlysningsområdets slutliga storlek samt hur länge avlysningen 

pågår. 

Under driftskedet kommer verksamhetsområdet att vara öppet för fiske, och 

bottentrålning bedöms kunna fortgå. Verksamheten bedöms därmed medföra en 

liten effekt för yrkesfisket eftersom påverkan är relaterad till de nya strukturerna i 

verksamhetsområdet (vindkraftverk och transformatorstation/er) och därmed 

delvis påverkar hur fiskare kan navigera i området. Fisket som bedrivs efter 
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havskräfta i området bedöms främst vara viktigt på en lokal till regional nivå men 

ligger inom ett av flera större områden av riksintresse för yrkesfisket i Kattegatt 

(s.k. fångstområden). Trots en liten bedömd effekt blir bedömd konsekvens för 

bottentrålning måttlig eftersom området, främst baserat på riksintressestatus, 

bedöms ha ett högt värde. För pelagiskt fiske bedöms den negativa 

konsekvensen som liten då området är relativt outnyttjat för det pelagiska fisket. 

Inom området finns också miljöövervakningsstationer för övervakning av 

fiskpopulationer i Kattegatt. Konsekvensen för miljöövervakning av fiskebestånd 

bedöms som liten då det inte finns några fasta stationer för miljöövervakning 

inom verksamhetsområdet.  

Sjöfart 

Inom verksamhetsområdet är sjöfarten mycket begränsad men området ligger 

mellan två viktiga och kraftigt trafikerade farleder. De identifierade riskerna, under 

såväl anläggnings- som driftskede, handlar primärt om etableringen av 

vindkraftparken i närheten av tät trafik, vilket potentiellt ökar risken för olyckor. 

Den riskanalys som gjorts för projektet kopplad till sjöfart visar dock att 

verksamheten medför en något ökad olycksrisk men på en acceptabel nivå.  

Konsekvensen för sjöfarten inom verksamhetsområdet bedöms i 

anläggningsskedet som mest bli liten eftersom framkomligheten tillfälligt 

begränsas i delar av området under anläggningsskedet. För sjöfart i farlederna 

kring verksamhetsområdet bedöms konsekvensen i anläggningsskedet bli 

obetydlig. Under driftskedet bedöms konsekvensen för sjöfart i farlederna kring 

verksamhetsområdet såväl som inom verksamhetsområdet bli obetydlig.  

Övrigt näringsliv och infrastruktur 

Eftersom inga kända kablar eller annan infrastruktur berörs av verksamheten 

begränsas konsekvensbedömningarna till att omfatta luftfart avseende de berörda 

flygplatserna i Ängelholm och Halmstad och deras verksamhet. Etableringen av 

vindkraftparken bedöms till följd av en obetydlig effekt på verksamheterna 

medföra en obetydlig negativ konsekvens för denna miljöaspekt. 

Miljömål 

Projektet bedöms kunna bidra med positiva effekter för generationsmålet samt till 

miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan då vindkraftparken genom 

produktion av fossilfri energi kommer att bidra till möjligheterna att uppnå dessa 

mål. Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå något av de 

för verksamheten andra relevanta miljömålen (Säker strålmiljö, Hav i balans och 

levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv). 

Natura 2000 

Påverkansfaktorer som bedöms som relevanta för omkringliggande Natura 2000-

områden motsvaras av undervattensbuller, grumling och sedimentation i 

anläggningsskedet samt förlust av habitat (undanträngning för fåglar i driftskedet). 

Genom den avgränsningsanalys som utförts bedöms potentiell relevant påverkan 

begränsas till Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund 

och Röde bank.  

För att minska risken för påverkan inom Natura 2000-områdena har 

projektområdet anpassats med en buffert på minst 1 km till Lilla Middelgrund samt 

Stora Middelgrund och Röde bank. Grumling och sedimentation som beräknas 
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uppkomma inom Natura 2000-områdena ligger därmed på så låga nivåer att de 

inte bedöms kunna påverka habitat eller arter. 

Konsekvenserna bedöms bli obetydliga för de naturtyper som finns upptagna i 

bevarandeplanerna för områdena och deras typiska arter och bedöms inte heller 

inverka på bevarandemål för naturtyperna. Verksamheten bedöms inte medföra 

någon skada på de arter av fågel som finns upptagna i bevarandeplanerna eller 

minska förutsättningarna för att Natura 2000-områdena ska utgöra 

födosöksområden för dessa. Ingen påverkan på arternas bevarandemål och 

ingen skada eller störning som försvårar bevarandet av arterna i Natura 2000-

områdena bedöms uppkomma. Bullerdämpande åtgärder vid pålning kommer att 

implementeras så att beteendestörning för tumlare inte vid något tillfälle 

överstiger riktlinjerna från Joint Nature Conservation Committee (JNCC) om 20 % 

av arealen av Natura 2000-områdena vid något givet tillfälle eller mer än 10% av 

arealen under en säsong. Riktlinjerna bedöms kunna hållas med god marginal. 

Liksom för fågel bedöms verksamheten inte inverka på bevarandemålen för 

tumlare och ingen skada eller störning som försvårar bevarandet av arten i Natura 

2000-områdena bedöms uppkomma. Verksamheten bedöms därmed inte orsaka 

skada på livsmiljöer och arter som områdena avser skydda.  

Riksintressen 

Verksamheten bedöms inte medföra påtaglig skada för något riksintresse utpekat 

inom verksamhetsområdet eller dess närhet (yrkesfiske, naturvård, friluftsliv, 

kulturmiljö, energiproduktion, kommunikationer och rörligt friluftsliv). Vad gäller 

riksintresset för totalförsvaret får dock, tills vidare, antas att den planerade 

verksamheten inverkar negativt på riksintresset i någon mån. Detta eftersom det i 

nuläget inte är möjligt att närmare bedöma graden av påverkan, då värdena som 

ligger till grund för totalförsvarets riksintresseanspråk är sekretessbelagda. Dialog 

har inletts med Försvarsmakten avseende totalförsvarets intressen. 

Miljökvalitetsnormer 

Sammantaget görs bedömningen att sökt verksamhet inte påverkar möjligheten 

att nå eller upprätthålla den övergripande miljökvalitetsnormen god miljöstatus för 

Nordsjön. 

Klimat och LCA 

Sammantaget bedöms verksamheten bidra till att Sveriges nettoutsläpp av 

växthusgaser minskar vilket innebär en positiv konsekvens för klimatet. 

Vindkraftverk beräknas producera ca 20 – 100 gånger mer energi under en 

livslängd än vad som går åt vid tillverkning, anläggning, drift, underhåll och 

avveckling. 

Yttre händelser 

Dimensionering av vindkraftverken kommer att anpassas utefter rådande 

förhållanden på platsen så att det finns säkerhetsmarginaler mot yttre händelser 

såsom extrema väderförhållanden och jordskalv. Därmed bedöms konsekvenser 

kopplade till denna typ av händelser som obetydliga. Risken för fartygsdrift in i 

parkområdet medför att den summerade olyckssannolikheten ökar med ca 3 % 

jämfört med att vindkraftparken inte byggs. Denna risk är dock fortfarande lägre 

än med det gamla ruttsystemet (innan juni 2020) och sammantaget görs 

bedömningen att sannolikheten för en olycka är på en acceptabel nivå. 
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Hushållning med naturresurser  

Konsekvensen med avseende på resurshållning bedöms som liten under 

anläggningsskedet och som obetydlig under driftskedet. Konsekvensen kopplad 

till anläggningen kommer av den användning av råvaror som behövs för 

produktionen av verken. Vid avveckling av vindkraftparken kommer 

återanvändning av vindkraftsverk och dess delar att eftersträvas och om det inte 

är möjligt sker återvinning. Det gör att konsekvensen kopplad till hushållning med 

resurser under avvecklingsskedet bedöms som positiv då material återanvänds 

eller återvinns. 

Risk och säkerhet 

Miljörisker kommer generellt att hanteras i projektet genom upprättande av 

riskprotokoll, miljöplaner och tillämpning av de förhållningsregler och 

försiktighetsmått som finns föreskrivna i miljöbalken. Med inarbetade rutiner, 

tillgång till oljeuppsamlingsutrustning, kravställning vid upphandling samt 

uppdaterad beredskaps- och räddningsplan bedöms konsekvenserna kopplade till 

en risk av utsläpp av olja eller andra kemikalier under anläggningsskedet som 

små och under driftskedet som obetydliga. 

I fall där blindgångare inte kan undvikas genom detaljprojektering kommer 

samråd att genomföras med relevanta myndigheter för att se på vilket sätt dessa 

kan röjas. 

Kumulativa konsekvenser 

Verksamheter som pågår i havsområdet idag bedöms tillhöra nuläget och har 

beaktats inom ramen för den verksamhetsspecifika konsekvensbedömningen. 

Redovisningen av kumulativa konsekvenser begränsas därmed till att omfatta 

vindkraftparker som är i drift, som har fått tillstånd eller ansöker om tillstånd (i 

detta fall Anholt, Kattegatt Offshore och Stora Middelgrund). Även Hesselö har 

tagits med i analysen eftersom tillståndsprocessen i Danmark ser annorlunda ut 

jämfört med Sverige och det bedöms som sannolikt att parken kommer att 

byggas. Kumulativa effekter bedöms även relaterat till sjöfart och 

elektromagnetiska fält kring sjökablar.  

Konsekvenserna bedöms i många fall bli obetydliga, men som mest små. En 

potentiell positiv konsekvens från kumulativ påverkan är möjlig för arter som 

gynnas av hårdbottensubstrat vilka med tiden kan bilda artificiella rev och bidra till 

ökad biodiversitet och grön infrastruktur i havet för hårdbottenarter. 

Gränsöverskridande miljökonsekvenser  

Bedömningar av gränsöverskridande konsekvenser görs för de aspekter som 

bedömts relevanta vid miljöbedömningen samt med anledning av de yttranden 

som inkommit under Esbosamrådet: naturmiljö (marina däggdjur, fågel och 

fladdermöss), Natura 2000, yrkesfiske, sjöfart, landskapsbild, buller och 

kumulativa effekter. 

Gränsöverskridande konsekvenser bedöms bli likartade som för relevanta 

intressen inom Sverige. Konsekvenserna bedöms som mest bli små till 

obetydliga förutom för konsekvenser på landskapsbilden från utsiktspunkten 

Anholts fyr där verksamheten bedöms leda till en måttlig konsekvens. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1.  Inledning 

Vattenfall Vindkraft AB söker tillstånd för etablering av den havsbaserade 

vindkraftparken Kattegatt Syd i Kattegatts utsjövatten. Området för 

vindkraftparken ligger utanför Falkenberg, ca 25 km från kusten. Kattegatt Syd 

kommer ha potential att producera 4,7 TWh per år vilket i nuläget motsvarar ca 

2,5–3 % av Sveriges totala elproduktion. Projektet är därmed en viktig del av 

Sveriges och Europas omställning till förnybar elproduktion och strävan mot ett 

klimatneutralt samhälle. WSP har på uppdrag av Vattenfall tagit fram denna 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade verksamheten. Denna MKB 

omfattar etablering av vindkraftparken med tillhörande internkabelnät i svensk 

ekonomisk zon samt ansökan om Natura 2000-tillstånd. 

1.2.  Vattenfall 

Vattenfallkoncernen är en av Europas största producenter av elkraft och värme 

samt en av de största återförsäljarna av el på den europeiska marknaden. 

Vattenfallkoncernen har en lång och omfattande erfarenhet av att utveckla 

vindkraftsprojekt samt att bygga och driva vindkraftsanläggningar, både på land 

och till havs. 

Förnybara energikällor som vindkraft är viktiga för att minska klimatutsläppen. 

År 2018 antog Sveriges riksdag ett mål om att 100 % av Sveriges elproduktion år 

2040 ska komma från förnybara källor. För att nå detta mål krävs att produktionen 

från vindkraft mångdubblas. Energisektorn närmar sig en vändpunkt, och i 

dagsläget är vind ofta det billigaste alternativet för ny produktion. Statens 

energimyndighet framhåller i sin rapport ”Nationell strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad” från 2021, som tagits fram i samarbete med 

Naturvårdsverket, att utbyggnadsbehovet för vindkraft i Sverige till 2040 motsvarar 

minst 100 TWh (Statens Energimyndighet, 2021). 

Vattenfalls mål är att bidra till Sveriges mål och att göra det möjligt att leva 

fossilfritt inom en generation. I nuläget kommer 35 % av Vattenfallkoncernens 

produktion från förnybara källor och vindkraften är en växande grundpelare för 

koncernens strategi. Vattenfall är marknadsledande inom vindkraft, och har idag 

omkring 1 100 vindkraftverk i drift (havs- och landbaserade), inom ett femtiotal 

parker belägna i fem länder, med en total installerad kapacitet på ca 2 800 MW 

(figur 1). Vattenfall siktar på att bygga upp en stark portfölj med land- och 

havsbaserade vindkraftparker för att fortsätta spela en viktig roll för Europas 

energiomställning. Förverkligandet av vindkraftparken Kattegatt Syd är en viktig 

pusselbit i Vattenfalls arbete för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. 
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Figur 1. Vattenfalls havsbaserade vindkraftsprojekt i norra Europa. 
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1.3.  Administrativa uppgifter 

Denna MKB har tagits fram huvudsakligen på uppdrag av bolaget Vattenfall 

Vindkraft AB. För Natura 2000-tillståndet krävs att påverkan från hela projektet 

tas med i bedömningen varför även bolaget Vattenfall Vindnät AB är delaktiga i 

processen eftersom de kommer att vara ansvariga för framtida elkoncession. 

 

Huvudsaklig verksamhetsutövare:  Vattenfall Vindkraft AB 

Organisationsnummer:  556731-0866 

Verksamhetsutövare 2:   Vattenfall Vindnät Sverige AB 

Organisationsnummer:  556743-8147 

Kontaktuppgifter: 

Adress:   169 92 Solna 

Besöksadress:    Evenemangsgatan 13C, Stockholm 

Projektledare:    Johan Weimenhög 

Kontaktperson i miljöfrågor:   Anna Seffel 

Kontaktuppgifter:   KattegattSyd@Vattenfall.com 

Anläggningsnamn:   Vindkraftpark Kattegatt Syd 

Koordinater (mittpunkt):  X: 317355,1858, Y: 6298641,9365 (ETRS 
1989 UTM Zone 33N) 

Län:    Hallands län 

Juridiskt ombud:  Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB  

Kontaktperson: Mikael Berglund  

mikael.berglund@froberg-lundholm.se  
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1.4.  Projektet Kattegatt Syd 

Det finns fördelar med att bygga vindkraft till havs, bl.a. är vindförhållandena 

generellt mer fördelaktiga till havs jämfört med på land. Vattenfall satsar stort på 

havsbaserad vindkraft och Kattegatt Syd är ett av de tre projekt som bolaget 

utvecklar i svenska vatten. Den planerade vindkraftparken Kattegatt Syd omfattar 

ett ca 122 km2 stort område i Kattegatts utsjö, ca 25 km från kusten. Området 

ligger helt inom svensk ekonomisk zon, vid gränsen mot dansk ekonomisk zon, 

strax norr om Vattenfalls planerade vindkraftsprojekt Stora Middelgrund och 

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

Middelgrund (figur 2). 

Kattegatt Syd kan komma att ha en installerad effekt om ca 1 200 MW, och en 

beräknad årsproduktion på ca 4,7 TWh, vilket motsvarar det årliga behovet av 

förnybar hushållsel för ca 780 000 hushåll. Enligt Energimyndigheten var 

Sveriges totala elproduktion 2020, 158.8 TWh (varav vindkraften stod för 

27,6 TWh).1 Den beräknade årsproduktionen från Kattegatt Syd uppgår därmed 

till 2,5–3 % av Sveriges totala årliga elproduktion i nuläget. Projektet är därför en 

viktig del i Sveriges och Europas arbete med att ställa om till förnybara 

energikällor. 

Målsättningen inom projektet är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en 

så effektiv vindkraftpark som möjligt. Ett stort antal undersökningar och 

utredningar har genomförts som ett led i planeringen av parken och inför 

tillståndsansökan. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft, 

med bl.a. ett eget forskningsteam inom området, kan Vattenfall dra nytta av den 

långa erfarenhet och unika kompetens inom teknik- och miljöområdet som finns 

inom bolaget, för att hitta hållbara lösningar för utformning av vindkraftparken. 

 
1 https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/okning-av-fornybar-elproduktion-under-2020/ 
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Figur 2. Översiktskarta över området för projektet Kattegatt Syd med den planerade vindkraftparken, samt 

planerade alternativa exportkabelkorridorer och markkabelkorridorer. 

1.5.  Områdesbeskrivning  

Den planerade vindkraftparken ligger utanför Falkenberg, som närmast ca 20 km 

från kusten. Området ligger mellan två Natura 2000-områden; Stora Middelgrund 

och Röde bank respektive Lilla Middelgrund (figur 3). Natura 2000-områdena är 

bl.a. utpekade för naturtyperna rev och sandbankar samt för skydd av tumlare 

och sjöfågel (en närmare beskrivning av Natura 2000-områden och 

bevarandevärden finns i kap. 9 samt bilaga E3). Området för vindkraftparken 
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ligger i ett djupare havsområde mellan de två grundområden som Natura 2000-

områdena utgör. Bottensubstratet utgörs övervägande av mjukbotten och Ospar-

habitatet Sjöpennor och grävande megafauna (bottensamhället beskrivs närmare 

i kap. 7.4 samt bilaga E4). Verksamhetsområdet ligger mellan två farleder varav 

den ena inom svenskt vatten och den andra inom danskt vatten (närmare 

beskrivning av sjöfart finns i kap. 7.13, samt bilaga E14). Området för 

vindkraftparken och omkringliggande områden överlappar med område som är 

utpekat som riksintresse för yrkesfiske. Det fiske som bedrivs i området är främst 

trålfiske efter havskräfta (riksintressen och yrkesfiske beskrivs närmare i kap. 10 

respektive kap. 7.12). Från vindkraftparken planeras exportkablarna förläggas 

norrut till ett landfäste på Väröhalvön. Denna MKB avses dock inte läggas till 

grund för kommande ansökningar om tillstånd för nedläggning av exportkablar (se 

kap. 2).  

Figur 3. Området för vindkraftparken Kattegatt Syd ligger mitt emellan två farleder (”rutt S” och ”rutt T”) utanför 

de två Natura 2000-områdena Lila Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank. 
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2. Miljöbedömningsprocessen  
Vattenfall ansöker om flera tillstånd för etablering av Kattegatt Syd. Den här 

MKB:n ligger till grund för vissa av de tillstånd som behövs för projektet som 

helhet, se tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Huvudsakliga tillstånd för etablering av vindkraftpark och internkabelnät i svensk ekonomisk 

zon.  

Tillstånd Sökande Tillståndsgivande myndighet 

Tillstånd och drift av vindkraftparken 
enligt lag (1992:1140) om Sveriges 

ekonomiska zon  

 

Vattenfall 
Vindkraft AB 

Regeringen, 

Miljö- och energidepartementet 

Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 
till åtgärd som på ett betydande sätt kan 

påverka miljön inom Natura 2000-
områdena Stora Middelgrund och Röde 
bank samt Lilla Middelgrund (Natura 

2000-tillstånd)  

 

Vattenfall 
Vindkraft AB. 

Vattenfall 
Vindnät 
Sverige AB 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Tillstånd till utläggning av internkabelnät 
enligt lag (1966:314) om 
kontinentalsockeln  

 

Vattenfall 
Vindkraft AB 

Regeringen, 

Näringsdepartementet  
 

 

Utöver ovanstående tillstånd kommer tillstånd även att sökas för utläggning av 

exportkabel enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln avseende sträckning i 

territorialhavet och den ekonomiska zonen, tillstånd för vattenverksamhet enligt 

11 kap. miljöbalken för nedläggande av exportkabel i territorialhavet (ansökan kan 

även komma att omfatta frivilligt tillstånd till åtgärder på land enligt 9. kap. 

miljöbalken) samt ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) i 

territorialhavet samt på land. Även andra tillstånd, m.m., kan komma att krävas 

inför etablering, exempelvis dispens från dumpningsförbudet, 

strandskyddsdispens eller dispens från eventuella naturreservatsföreskrifter 

(dessa kommer med största sannolikhet att inkluderas i ansökan om tillståndet 

enligt miljöbalken).  

2.1.  Genomförda samråd 

2.1.1. Samlat samråd enligt svensk lagstiftning 

Som ett led i den specifika miljöbedömningen ska samråd hållas, då projektet 

Kattegatt Syd kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsförfarandet 

har genomförts som ett avgränsningssamråd, något undersökningssamråd har 

inte genomförts. Samrådet syftade till att informera och samla in synpunkter om 

den planerade verksamheten och innehållet i MKB:n. 

Avgränsningssamrådet genomfördes mellan den 8 januari och den 19 februari 

2021. Samrådet avsåg samtliga delar av projekt Kattegatt Syd. Kompletterande 

samråd hölls även med Statens fastighetsverk mellan 14 april och 21 maj 2021, 

med svenska radio-, TV- och teleoperatörer mellan 5 och 26 maj 2021 och med 

den danska teleoperatören TDC Group mellan 15 april och 6 maj 2021.  
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I den här MKB:n redogörs endast för inkomna synpunkter som berör tillstånd för 

etablering av vindkraftparken med tillhörande internkabelnät och 

transformatorstation/er. Samrådssynpunkter på dessa redovisas i den separata 

samrådsredogörelsen (Samrådsredogörelse 1, bilaga E2) som upprättats efter 

avslutat samråd. Synpunkter som rör tillstånd för export- och landkablar samt 

landfäste kommer att redogöras för i en kommande MKB.  

Direktutskick med inbjudan till samråd gick ut till totalt 35 myndigheter, varav 24 

inkom med synpunkter relaterade till etablering av vindkraftparken med 

tillhörande internkabelnät och transformatorstation/er. Direktutskick med inbjudan 

gick också ut till totalt 69 intressenter, varav totalt 19 inkom med synpunkter 

relaterade till etablering av vindkraftparken. Det inkom även yttranden från tre 

intressenter under samrådet som inte kontaktats via direktutskick. Allmänheten 

samt totalt 55 parter som bedömts vara särskilt berörda bjöds in till skriftligt 

samråd. För denna MKB ansågs endast yrkesfiskare (fiskelicensinnehavare i 

Hallands län) vara särskilt berörda. Utöver det skriftliga samrådet skapades ett 

virtuellt samrådsrum på Vattenfalls hemsida, där informationen från 

samrådsunderlaget sammanfattades på ett överskådligt sätt i texter och kartor. I 

samrådsrummet fanns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Totalt 69 

yttranden som helt eller delvis berör etablering av vindkraftparken med tillhörande 

internkabelnät och transformatorstation/er inkom från allmänheten och tre från 

särskilt berörda (antingen via det skriftliga samrådet eller det virtuella 

samrådsrummet). Samtliga synpunkter redovisas och bemöts i 

samrådsredogörelsen. 

Vanligtvis brukar Vattenfall erbjuda fysiska samrådsmöten med myndigheter, 

kommuner och allmänheten. Till följd av rådande pandemi, och tillhörande 

restriktioner, var detta inte möjligt men möjlighet gavs ändå till digitala möten för 

de myndigheter, intressenter och särskilt berörda som så önskade. Digitala 

samrådsmöten hölls med Länsstyrelsen i Hallands län, Varbergs kommun (två 

möten; ett med kommunstyrelsen och ett med tjänstemän på kommunen) samt 

fiskeorganisationerna SFPO, SPF och HKPO. Frågor från allmänheten 

besvarades kontinuerligt via mail under hela samrådstiden. 

Vattenfall har mottagit yttranden från Länsstyrelserna i Skåne och Halland samt 

från kommunerna; Båstad, Falkenberg, Helsingborg, Höganäs, Kungsbacka och 

Varberg. Vidare har yttranden inkommit från ett flertal myndigheter, särskilt 

berörda, organisationer och företag. Synpunkter mottagna under samrådet 

redovisas kortfattat i tabell 2 tillsammans med hänvisningar till i vilket kapitel eller 

underlagsrapport de hanteras i denna MKB.  
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Tabell 2. Synpunkter mottagna under samråd och var i MKB:n dessa hanteras. Utskrivningar av 

förkortningar för myndigheter och intressenter återfinns under tabell. 

Kategori Fokusområde – önskemål om innehåll i 
MKB 

Kommentar 
från 

Avsnitt i MKB 

Fåglar Tydlig beskrivning av hur etableringen av 
parken kommer påverka fågellivet, 
inklusive utförda inventeringar och studier. 
Beskrivningen ska inkludera; typiska arter 

för de närbelägna Natura 2000-områdenas 
naturtyper, rastande och födosökande 
fåglar, sträckningsrutter, kollisionsrisk, hur 

fåglar nyttjar verksamhetsområdet under 
olika årstider och hur de påverkas av 
hinderbelysningen. 

Lst H, HK, KK, 
NV, SFV. BLS, 
NSF, GLH 

Kap. 7.6 

(Bilaga E7)  

Fladdermöss Beskrivning av påverkan på fladdermöss 
från vindkraftparken samt dess 

hinderbelysning. Utredning av eventuell 
sträckväg genom området och 
skyddsåtgärder om fladdermöss finns 

inom verksamhetsområdet. 

Lst H, NV, 
GLH 

Kap. 7.7  

(Bilaga E9)  

Marina däggdjur Beskrivning av påverkan på tumlare i 
angränsande Natura 2000-områden under 
anläggnings-, drift- och avvecklingsskede, 

inklusive påverkan på deras möjlighet att 
röra sig mellan Natura 2000-områden. 
Beskrivning av påverkan på grå- och 

knubbsäl. Beskrivning av påverkan från 
undervattensbuller på marina däggdjur 
samt skyddsåtgärder. 

Lst H, Lst S, 
HaV, SFV, 
NSF, GLH 

Kap. 7.8  

(Bilaga E10) 
 

Fisk Inventering och beskrivning av påverkan 
på fisk, inklusive larver/yngel, under 
anläggnings-, drift- och avvecklingsskede 
(från t.ex. buller och elektromagnetiska 

fält). En påverkans- och konsekvensanalys 
av vindkraftparkens påverkan på biologiskt 
eller ekonomiskt viktiga arter, särskilt ål 

och torsk. 

Lst H, Lst S, 
KK, HaV, 
SLU*, NSF, 
SFPO, SPF 

PO, GLH, 
EFM 

Kap. 7.5 

(Bilaga E6) 

 

Fiske Beskrivning av påverkan på yrkesfisket 
(t.ex. reglering av fiskeverktyg) och det 
fiskefria området. Beaktande av att andra 

länder fiskar området. 

Lst H, Lst S, 
FK, KK, VK, 
HaV, SFV, 

SLU*, HKPO, 
SFPO, SPF 
PO, GLH, Y, S 

Kap. 7.12 

(Bilaga E13) 

 

Natura 2000 Beskrivning av påverkan på närbelägna 
Natura 2000-områden och associerade 
arter, med särskilt fokus på buller, 
grumling, sedimentationsspridning, 
fragmentering, barriär- och 

undanträngningseffekter. Beskrivning av 
hur anläggandet av nya strukturer 
(fundament) påverkar arter och 

habitatförhållanden. Beskrivning av 
påverkan på syftet med Natura 2000-
områden. Beskrivning av påverkan på 

främmande invasiva arters 
spridningsmöjligheter. 

Lst H, Lst S, 
KK, VK, HaV, 
NV, SFV, 
SLU*, SLU**, 
GLH 

Kap. 9 

(Bilaga E3) 
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Kategori Fokusområde – önskemål om innehåll i 
MKB 

Kommentar 
från 

Avsnitt i MKB 

Teknisk 
beskrivning 

Redogörelse över potentiella 
anläggningstekniker samt deras för- och 

nackdelar med avseende på miljö, teknik 
och ekonomi. Redovisning av alternativ för 
fundament och turbiner. Beskrivning av 

hur avveckling ska ske och finansieras, 
samt förslag på återvinning av 
anläggningskomponenter. 

Lst H, Lst S, 
KK, HaV 

Kap. 4 

(Bilaga C till ansökan) 

 

Kumulativa 
effekter 

Beskrivning av kumulativa effekter från 
verksamheten och andra pågående och 
planerade verksamheter i närområdet. 

Lst H, Lst S, 
FK, HK, KK, 
VK, HaV, NV, 

SGU, SLU*, 
TS, BLS, NSF 

Kap. 17  

Kulturmiljö Beskrivning av utredningar (särskilt etapp-
1 utredning) och handlingsplan om 
fornlämning påträffas under 

anläggningsprocessen. 

Lst H, VK Kap. 7.9 

Skyddsåtgärder 
& kompensation 

Beskrivning av skydds- och 
försiktighetsåtgärder under anläggnings-, 
drift- och avvecklingsskede. Redovisning 

av tekniska och ekonomiska möjligheter 
att genomföra skyddsåtgärder.  

Beskrivning av eventuell ekologisk 

kompensation och återställande av miljön 
efter avveckling samt ekonomisk 
kompensation till yrkesfiskare. 

Lst H, KK, 
HaV, SGU, 
SV, SLU*, 

SFPO, FSL, S 

Kap. 2.2 

Landskapsbild Beskrivning av hur landskapsbilden kan 
komma att förändras, inklusive 
fotomontage och visualiseringar, dag och 
natt. 

FK, HK, VK, 
GLH 

Kap. 7.10 

(Bilaga E12) 

Buller Beskrivning av påverkan från buller (över 
och under vatten). 

HK, HaV, 
SLU*, FSL, 

GLH 

Kap. 5, Kap. 7.5, Kap. 
7.8, Kap. 9, Kap. 17 

Lokalisering Redovisning och beskrivning av alternativa 
lokaliseringar, inklusive nollalternativ. 
Alternativ lokalisering/utformning som 

innebär ett större avstånd till Natura 2000-
områden. Beskrivning av hur växt- och 
djurliv påverkas av vindkraftparkens 

placering. 

KK, SFV, 
NSF, EFM 

Kap. 6 

Bottensamhälle Beskrivning av påverkan på bottenfauna 
och flora. Kartering av höga naturvärden 
både gällande hotade och rödlistade arter, 

habitatdirektivets naturtyper och rödlistade 
marina evertebrater. 

KK, HaV, 
SLU**, NSF 

Kap. 7.4 

(Bilaga E4) 

Sjöfart Beskrivning av påverkan på yrkestrafik. KK, SV Kap. 7.13 

Sediment & 
grumling 

Beskrivning av bottensedimentet i 
verksamhetsområdet med avseende på 
miljögifter och näringsämnen. Beskrivning 

av vilka områden som kan påverkas av 
sedimentspridning. Beskrivning av 
ekologisk påverkan av grumling. 

KK, SLU**, 
NSF, FSL 

Kap. 7.1, Kap. 7.4, 
Kap 7.5, Kap. 9 

Klimat & LCA Beskrivning av livscykelanalys och 
påverkan på klimatet.  

KK, VK, FSL, 
GLH, VFS 

Kap. 13 
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Kategori Fokusområde – önskemål om innehåll i 
MKB 

Kommentar 
från 

Avsnitt i MKB 

Rekreation & 
friluftsliv 

Beskrivning av påverkan på friluftsliv och 
rekreationsmöjligheter (t.ex. fritidsbåt, 

tumlarsafari eller fritidsfiske).  

KK, VK, GLH Kap. 7.11 

Riksintressen Upplysning om att projektet påverkar 
hemligt riksintresse för totalförsvarets 
militära del.  

Beskrivning av påverkan på riksintresse 
för yrkesfiske. 

FM, HKPO, 
SFPO, SPF 
PO 

Kap. 10 

Risk & säkerhet Risk för: olyckor kopplat till sjöfart, 
förekomst av oexploderad ammunition, 

oljeläckage från vrak eller vindkraftverken.  

Handlingsplan vid olycksfall. Beskrivning 
av påverkan på möjligheten att utföra 

miljöräddning (t.ex. oljesanering).  

Flyghinderanalys. 

FM, HaV, KB, 
LV, SV, TS, 

FSL 

Kap 14, Kap. 16 

Miljökvalitets-
normer 

Beskrivning av miljöeffekter till följd av 
vindkraftparken och hur verksamheten 
påverkar miljökvalitetsnormer. 

HaV, GLH Kap. 11 

Batymetri & 
hydrografi 

Beskrivning av påverkan på vågor, 
havsströmmar och eventuella 
sedimenttransporter, inklusive hur olika 
fundamentalternativ skiljer sig i det 

avseendet.   

SLU* Kap. 7.1–7.3 

Forskning & 
miljöövervakning 

Beskrivning av påverkan på utövandet av 
datainsamling och miljöövervakning inom 
verksamhetsområdet. 

SLU* Kap. 7.12 

Kontrollprogram Kontrollprogram för fåglar efter att 
vindkraftparken tagits i drift. 

BLS Kap. 7.6, Bilaga E7 

Produktivitet Beskrivning av vindkraftparkens kapacitet 
att producera el.  

FSL Kap. 1 

Människans 
livsmiljö 

Beskrivning av påverkan på människors 
hälsa och miljö. 

GLH MKB:n som helhet 

Bottenundersökn
ingar  

Specifikationer kring omfattning av 
bottenundersökningar samt när dessa bör 
genomföras. 

SGU MKB:n kommer 
kompletteras med 
resultat från 

bottenundersökningar. 
I övrigt bemöts SGU:s 
synpunkter i 

samrådsredogörelsen 
(Bilaga E2). 

Lst H = Länsstyrelsen Halland, Lst S = Länsstyrelsen Skåne, FK = Falkenberg kommun, HK = 

Höganäs kommun, KK = Kungsbacka kommun, VK = Varbergs kommun, FM = Försvarsmakten, HaV 

= Havs- och vattenmyndigheten, KB = Kustbevakningen, LV = Luftfartsverket, NV = Naturvårdsverket, 

SGU = Sveriges Geologiska Undersökning, SV = Sjöfartsverket, SFV = Statens fastighetsverk, SLU* = 

Sveriges Lantbruksuniversitet (Akvatiska resurser), SLU** = Sveriges Lantbruksuniversitet 

(Artdatabanken), TS = Transportstyrelsen, BLS = BirdLife Sverige, NSF = Naturskyddsföreningen, 

HKPO = Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation, SFPO = Sveriges Fiskares 

Producentorganisation, SPF PO = Swedish Pelagic Federation Producentorganisation, FSL = 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, GLH = God Livsmiljö Hylte, VFS = Varbergs Förenade Surfare, 

EFM = Elbes Fiske & Marin, Y = Yrkesfiskare, S = Saltvåg AB.   
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2.1.2. Esbosamråd 

Om ett projekt på ett betydande sätt kan påverka miljön utanför Sveriges gräns 

ska berörda länder i enlighet med Esbokonventionen ges tillfälle att yttra sig 

genom ett samråd om projektet, ett s.k. Esbosamråd, och möjlighet att lämna 

synpunkter på hur ärendet bör behandlas i kommande MKB och vilka instanser i 

respektive land som bör kontaktas.  

Då uppförandet av vindkraftparken skulle kunna påverka miljön utanför Sveriges 

gräns på ett betydande sätt hölls Esbosamråd med de länder som enligt 

Naturvårdsverkets bedömning behövde inkluderas. De länder som inkluderades 

var Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Samrådet 

genomfördes mellan den 24 februari och den 24 mars.  

Yttranden inkom från samtliga kontaktade länder med undantag för Finland. 

Endast Danmark ville fortsatt vara del av miljöbedömningsprocessen. Trots att de 

inte ansåg sig bli berörda av den planerade verksamheten i sådan grad att de 

ville vara del av miljöbedömningsprocessen inkom ändå synpunkter från Polen 

och Estland.  

Sammanfattningsvis har de inkomna synpunkterna handlat om den planerade 

verksamhetens påverkan på; kumulativa effekter, yrkesfiske, Natura 2000-

områden, fåglar, fisk, marina däggdjur, fladdermöss, landskapsbild, buller (genom 

luft) och sjöfart. Utförligare sammanfattningar av yttrandena som inkom via 

Esbosamrådet återfinns i samrådsredogörelsen (bilaga E2), där samtliga 

synpunkter också bemöts.  

Bedömningar av miljöeffekter och konsekvenser har inte begränsats till svenskt 

territorium. Gränsöverskridande miljökonsekvenser ingår därmed i 

bedömningarna för samtliga aspekter för vilka det bedömts relevant. 

Gränsöverskridande miljökonsekvenser sammanfattas också i kapitel 19. 

2.2.  Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Utifrån de yttranden som inkommit från myndigheter och intressenter har följande 

anpassningar och åtgärder vidtagits (se även villkorslista i bilaga B till ansökan):  

Anpassning av vindkraftparksområdet 

Under tillståndsprocessen har betydande förändringar av det ursprungliga 

verksamhetsområdet gjorts för att minska påverkan på viktiga värden och 

intressen. Området har minskats i norr och i söder med hänsyn till Natura 2000-

områdena vilket minskar risken för potentiell undanträngning av fåglar och 

störning på marina däggdjur i dessa områden (figur 4). Vidare har 

verksamhetsområdet minskats på östra och västra sidan för att möjliggöra ett 

ökat skyddsavstånd från sjöfartstrafiken (figur 4). Dessa ändringar har gjorts för 

att förbättra förutsättningarna att säkerställa att navigationssäkerhet upprätthålls 

under vindkraftparkens anläggning och drift. Anpassningarna av 

verksamhetsområdet gynnar även andra intressen genom att de större avstånden 

till både den svenska och den danska kusten minskar visuell påverkan från land 

och genom att projektets totala fotavtryck minskar. Ändringarna avser: 

• Vindkraftparkens layout har anpassats med utgångspunkt i internationella 

rekommendationer om säkerhetsavstånd från PIANC om 

säkerhetsavstånd kopplat till sjöfart och farleder (bilaga E14). 

14 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 2 Miljöbedömningsprocessen  

 

 

 

 

Vindkraftverk kommer som minst att läggas 1,5 M (sjömil) från ytterkanten 

av T-ruttens östra sida samt 1 M från S-ruttens västra sida.  

• Vindkraftparkens layout har anpassats genom att applicera en buffert på 

minst 1 km till Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank 

samt Lilla Middelgrund. Bufferten avser att minska risken för påverkan in i 

Natura 2000-områdena kopplad till framförallt pålning, grumling och 

undanträngning av fåglar. 

Figur 4. Anpassningar av projektområdet relaterat till sjöfart och närliggande Natura 2000-områden. 

 

Begränsning av pålning och grumling 

• Vid pålning kommer tröskelvärden för undervattensljud hållas så att 

beteendestörning för tumlare inte vid något tillfälle överstiger 20 % av 

arealen av Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank 

respektive Lilla Middelgrund. Störningen kommer inte heller påverka mer 

än 10 % av arealen under en säsong. Detta innebär att skyddsåtgärder 

kommer användas vid pålning, antingen i form av dubbla bubbelridåer 

(DBBC) och hydro sound damper (HSD-systemet) eller motsvarande 

teknik som lika effektivt minskar spridningen av undervattensbuller och 

därmed även negativa effekter på framförallt marina däggdjur och fisk.  

• För att minimera risken för påverkan på tumlare kommer endast en 

monopile pålas i taget.  
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• Pålningsarbeten ska inledas med s.k. mjuk start varefter styrkan i 

hammarslagen successivt ska trappas upp, s.k. ramp-up. Hur ramp-up-

perioden tillsammans med eventuell ytterligare skyddsåtgärder bäst kan 

anpassas för att undvika påverkan på tumlare kommer redovisas i 

skyddsplanen för pålningsarbeten som tas fram inför etablering. 

• Pålning kommer inte att ske simultant som i det närliggande planerade 

vindkraftsprojektet Stora Middelgrund. Det kommer också säkerställas att 

anläggandet av Kattegatt Syd och anläggandet av vindkraftsprojektet 

Stora Middelgrund tillsammans inte medför en störning som överstiger 

mer än 10% av arealen under en säsong på Natura 2000-området Stora 

Middelgrund och Röde bank. 

• Ingen pålning eller grumlande verksamhet kommer att ske under 

perioden januari till maj av hänsyn till torsk och andra fiskarters 

lekperioder. 

Placering av enskilda vindkraftverk 

• Om de planerade bottenundersökningarna visar på förekomst av de 

känsliga naturtyperna bubbelrev (1171), hästmusselbankar eller 

haploops-samhällen inom verksamhetsområdet kommer dessa områden 

att undvikas. Vindkraftverk kommer som närmast att placeras 50 m från 

dessa naturtyper med undantag för bubbelrev där avståndet ska vara 

minst 200 m. 

• Förekomst av potentiella lämningar, såsom vrak, kommer sammanställas 

i en rapport som delges Länsstyrelsen inom en s.k. frivillig etapp 1-

utredning. Planerad verksamhet kommer därefter anpassas efter möjliga 

vidare undersökningar (etapp 2-utredning, arkeologisk förundersökning) 

för att säkerställa att ingen otillåten påverkan sker på kulturhistoriska 

lämningar till följd av projektet. Om tidigare okända marinarkeologiska 

objekt identifieras inom området kommer dessa så långt som möjligt att 

undvikas. 

• Fortsatt dialog kommer att föras med Havs- och vattenmyndigheten om 

hantering av och lämpliga skyddsavstånd till det miljöfarliga vraket Altnes 

som ligger inom verksamhetsområdet.  

Inventering av fladdermöss 

• Förekomsten av fladdermöss kommer att följas upp i 

vindkraftparksområdet under driftskedet. Om undersökningarna visar att 

kollisionsrisken mellan fladdermöss och vindkraftrotorer medför 

betydandende påverkan på fladdermöss införs följande begränsningar av 

driften: under perioden 15 juli till 15 september ska vindkraftverken 

stängas av från solnedgång till soluppgång förutsatt att vindstyrkan är 

<6 m/s och temperaturen samtidigt är >14º C. Vid kraftigt regn och/eller 

dimma behöver dock verken inte stängas av även om förhållanden enligt 

ovan råder.  

Kontrollprogram vid pålning 

• Kontrollprogram kommer att upprättas för verksamhetens samtliga 

skeden (anläggning, drift och avveckling). Av kontrollprogrammet ska 

framgå hur kontroll av verksamheten ska ske, med angivande av 
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mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet 

kommer upprättas i samråd med länsstyrelsen, Havs- och 

vattenmyndigheten samt Naturhistoriska riksmuseet. 

 Yrkesfiske 

• För att möjliggöra fiske under anläggningsskedet kommer områden som 

omfattas av avlysning anläggningsskedet att minimeras. Avlysningen 

omfattar endast område där anläggningsaktiviteter pågår, områden runt 

arbetande fartyg samt eventuellt tillfälligt oskyddade kablar. 

• Under driftskede kommer vindkraftparken vara öppen för yrkesfiske. 

Fisket kommer därmed kunna fortgå i parken under driftskedet, med 

restriktioner för säkerhetszoner på 50 m i radie från respektive 

vindkraftverks mitt. Restriktionen gäller för all typ av obehörig trafik.  

• Exempel på åtgärder som vidtas och bedöms möjliggöra en samexistens 

samt motverka att riksintresset för yrkesfiske påverkas negativt redovisas 

nedan. Åtgärderna kan konkretiseras i en samverkansplan. 

- Kablar och andra strukturer på botten övervakas under hela 

verksamhetsperioden, både under drift och anläggning. 

- Upparbetade kommunikationskanaler under hela 

verksamhetsperioden med tydlig organisation så att yrkesfiskare kan 

informeras om förekomst av arbetsfartyg, eventuella blottade kablar 

eller liknande. 

- Hantering av eventuella incidenter såsom förlorade redskap eller att 

en trål går fast. 

17 / 273



 

 

 

 

 

Kapitel 3 

Avgränsningar och 
metodik  

18 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 3 Avgränsningar och metodik  

 

 

 

 

3. Avgränsningar och metodik 

3.1.  Avgränsningar 

3.1.1. Avgränsning i sak 

Miljöbedömningen avgränsas i sak till projektet, dvs. etablering, drift och 

avveckling av vindkraftparken Kattegatt Syd med tillhörande infrastruktur samt de 

bottenundersökningar som krävs för detaljprojektering av enskilda vindkraftverk. 

Till vindkraftparken hör i huvudsak vindkraftverk, kabelnät och 

transformatorstation/er. Infrastruktur utanför vindkraftparken (i huvudsak 

exportkabel och markkabel) omfattas inte av denna ansökan men kumulativa 

effekter relaterat till nedläggning av exportkabel beskrivs i kapitel 17. 

3.1.2. Avgränsning i tid 

Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen till vindkraftparkens totala livslängd, 

dvs. etablering, drift och avveckling av parken. Planerad byggstart är 2028 och 

det förväntade driftskedet är 40 år. 

3.1.3. Geografisk avgränsning 

Miljöbedömningens geografiska avgränsning utgår från det område och de 

värden som riskerar att påverkas av etablering, drift och avveckling av 

vindkraftparken med tillhörande infrastruktur. Den geografiska avgränsningen 

varierar därmed beroende på vilken påverkansfaktor som är aktuell och vilket 

intresse som berörs. De underlagsrapporter som tagits fram avseende 

exempelvis sedimentspridning och ljudutbredning ligger till grund för den 

geografiska avgränsningen. 

3.2.  Metodik 

Tillvägagångsätt och metodik för miljöbedömningen av projektets effekter och 

konsekvenser beror på vilken miljöaspekt som ska bedömas. Metodiken för 

bedömningen av de olika aspekterna kan bl.a. ha utgångpunkt i nationella mål, 

lagstiftning, riktvärden och normer som t.ex. miljökvalitetsnormer, och 

internationella direktiv såsom naturvårdsdirektiven och havsmiljödirektivet.  

För de olika aspekterna används samma begrepp (se avsnitt 3.2.2 Begrepp) men 

olika bedömningsgrunder (tabell 3).  
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Tabell 3. Bedömningsgrunder för de olika intressen och lagrum som ingår i konsekvensbedömningen. 

Aspekt Bedömningsgrund 

Bottenförhållanden, 
meteorologiska förhållanden, 

oceanografiska förhållanden 

Endast effektbedömning. Eventuella konsekvenser till följd 
av effekterna bedöms, där det är relevant, inom andra 

kapitel, t.ex. naturmiljö. Se mer detaljerad beskrivning i 
kapitel 7.1–7.3. 

Naturmiljö, kulturmiljö, 
landskapsbild, rekreation och 

friluftsliv, fiske, sjöfart, övrigt 
näringsliv och infrastruktur 

Konsekvensen bedöms genom en sammanvägning av 
intressets värde, känslighet och den förväntade effekten.  

Natura 2000 Bedömning av påverkan på närliggande Natura 2000-
områden i enlighet med relevanta lagkrav och vägledningar. 

Metodiken beskrivs närmare i bilaga E3. 
 

Miljökvalitetsnormer Bedömning av påverkan på förutsättningarna att nå eller 
upprätthålla god miljöstatus i berört utsjövatten och 
havsbassäng, i enlighet med HVMFS 2012:18. 

Riksintressen Bedömning av om projektet kan anses medföra en påtaglig 
skada för utpekade riksintressen, med utgångspunkt i de 

värdebeskrivningar som har legat till grund för 
riksintressemyndigheternas anspråk.  

Miljömål Beskrivning av hur projektet berörs av relevanta svenska 
miljömål, samt hur det påverkar uppfyllelsen av de 

nationella målen.  

Ekosystemtjänster Bedömning av påverkan på ekosystemtjänster som är 
relevanta i relation till Kattegatt Syd. Påverkan på 
ekosystemtjänster beskrivs utifrån bedömningar i andra 
relevanta kapitel. 

Marin, grön infrastruktur Grön infrastruktur och landskapsekologiska samband utgör 
grunden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och 
hanteras därför inom flertalet kapitel, bl.a. naturmiljö, Natura 
2000 och ekosystemtjänster.  

Klimat och LCA Bedömning av klimatpåverkan och konsekvenser av 
vindkraft ur ett livscykelperspektiv.  

Kumulativa konsekvenser Sammanfattande bedömning av kumulativa effekter och 
konsekvenser mellan Kattegatt Syd och andra 
vindkraftparker och verksamheter i havet. Kumulativa 

konsekvenser beskrivs även inom de underlagsrapporter 
som tagits fram för bl.a. fågel och marina däggdjur. 

Gränsöverskridande 
miljökonsekvenser 

Gränsöverskridande miljöpåverkan beskrivs utifrån samma 
metodik som används för de aktuella intressena innanför 
Sveriges gränser.  

3.2.1.  Bedömningsgrunder och begrepp 

Den tekniska utvecklingen för havsbaserad vindkraft sker i dagsläget i mycket 

snabb takt och det är därmed svårt att förutse vilken teknik som kommer att 

finnas tillgänglig vid etablering av vindkraftparken. Detta medför att beslut om 

vindkraftparkens slutliga utformning, val av fundament och installationsteknik 

ännu inte fattats. 

Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa planerad verksamhets 

miljöeffekter utifrån ett s.k. worst case scenario för att miljökonsekvenserna till 

följd av verksamheten inte ska underskattas. Miljökonsekvensbedömningen utgår 

från ett ramverk, med s.k. bedömningsgrunder och bedömningsmatriser (bilaga 
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E1). Genom att tillämpa detta ramverk kan den planerade verksamhetens 

miljöeffekter sättas i relation till värde och känslighet hos respektive bedömt 

intresse. Syftet med detta är att göra konsekvensbedömningen så objektiv och 

transparant som möjligt och att på ett systematiskt sätt beskriva varför en 

konsekvens hamnar på den nivå som den gör. 

3.2.2. Begrepp 

I föreliggande MKB används begreppen påverkan, värde, effekt (miljöeffekt), 

konsekvens och skyddsåtgärd. I dagligt tal görs inte alltid en åtskillnad i 

betydelsen mellan begreppen påverkan, effekt och konsekvens. Effekt och 

konsekvens används t.ex. ofta som synonymer. I miljökonsekvensbedömningar 

används däremot begreppen med skilda betydelser, detta för att göra 

beskrivningarna så entydiga som möjligt. För att underlätta förståelsen av 

innehållet i de kommande kapitlen om effekter och konsekvenser ges här korta 

förklaringar till hur begreppen används i MKB:n.  

Påverkan  
Påverkan uppkommer från de fysiska åtgärderna i sig och utgörs av den fysiska 

förändring som projektet/verksamheten medför under anläggning, drift eller 

avveckling. Påverkan under anläggningsskedet kan exempelvis utgöras av 

sedimentspridning eller undervattensbuller medan påverkan under driftskedet kan 

utgöras av en förändrad landskapsbild eller att en bottenyta tas i anspråk. 

Värde och känslighet 
För varje berörd miljöaspekt görs en bedömning av värde och känslighet för 

intressen som påverkas på ett relevant sätt, där hänsyn tas till parametrar såsom 

intressets tolerans/motståndskraft och förmågan till anpassning och återhämtning. 

Effekten av en viss påverkansfaktor på ett intresse är således beroende av 

intressets känslighet för den specifika påverkansfaktorn.  

Effekt (miljöeffekt)  
Effekt definieras som den förändring som uppkommer i omgivningen till följd av 

verksamheten. En effekt kan exempelvis vara att undervattensbuller i ett 

havsområde ökar, eller att levnadsytan för bottenlevande arter ökar eller minskar. 

Effekter kan ofta, men inte alltid, beskrivas i kvantitativa termer.  

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått  
För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Begreppen inkluderar även förebyggande 

åtgärder och/eller planering av verksamheten.  

Konsekvens  
Konsekvensen är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen. För 

att göra en bedömning av konsekvensen tillämpas en konsekvensmatris i vilken 

en sammanvägning görs av intressets värde och känslighet med förväntade 

effekter till följd av sökt verksamhet.  
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3.2.3. Bedömning av värde och känslighet 

För varje berörd miljöaspekt görs en bedömning av värde och känslighet för 

intressen som påverkas på ett relevant sätt, där hänsyn tas 

till parametrar såsom intressets tolerans/motståndskraft och 

förmåga till anpassning och återhämtning. Effekten av en 

viss påverkansfaktor på ett intresse är således beroende av 

intressets känslighet för den specifika påverkansfaktorn. 

Exempelvis kan ett intresse ha ett högt naturvärde men en 

låg känslighet för en viss påverkansfaktor. 

Bedömning av värde och känslighet baseras på tillgänglig 

kunskap och skalor som är specifika för respektive 

miljöaspekt och i vissa fall även specifika för enskilda 

intressen. Bedömningsgrunder för värde och känslighet beskrivs i bilaga E1. 

3.2.4. Bedömning av effekt 

Miljöeffekterna utvärderats så långt som möjligt i förhållande till deras 

påverkansgrad, geografiska påverkansområde och varaktighet. Påverkansgrad 

avser intensiteten av påverkan. Exempelvis kan pålning under anläggningsfasen 

förväntas ha en stor påverkansgrad avseende undervattensbuller, medan en liten 

påverkansgrad förväntas kopplat till undervattensbuller under driftsfasen. 

Påverkansområde är det geografiska område inom vilket påverkan förväntas 

uppkomma. Varaktighet beskriver påverkans tidsmässiga omfattning, dvs. hur 

länge påverkan förväntas att pågå. De utvärderas enligt följande skalor: 

Påverkansgrad Påverkansområde Varaktighet  

Liten 

Måttlig  

Stor 

Mycket lokalt; närområde till 

fundament eller kablar 

Lokalt; inom parkområdet 

Medel; i närhet till parkområde  

Regionalt; Kattegatt 

Kortvarig (1 dag – 3 mån) 

Medel (3 mån – 2 år) 

Långvarig (2 – 40 år) 

Bestående (>parkens livslängd) 

 

Påverkansgrad, påverkansområde och varaktighet sammanvägs till ett 

gemensamt värde på miljöeffekt enligt följande: 

• Miljöeffekten bedöms som stor då dess påverkansgrad är stor, dess 

geografiska område är medelstort eller regionalt kombinerat med en 

varaktighet som är antingen långvarig eller bestående. 

• Miljöeffekten bedöms som måttlig då miljöeffekternas kvantitativa 

klassningar är medelstora eller då ett av miljöeffekternas 

utvärderingskriterier är på högsta nivå (stor omfattning, regionalt 

påverkansområde eller bestående påverkan), medan övriga kriterier är på 

en låg effektnivå (liten omfattning, lokal påverkan och försumbar/kortvarig 

varaktighet). 

• Miljöeffekten bedöms som liten om utvärderingskriterierna för 

miljöeffekten huvudsakligen är på lägsta nivå (liten omfattning, lokal 

påverkan och försumbar/kortvarig påverkan), eller om ett av dessa 

kriterier är på medelnivå. 

Observera att kriterierna ovan utgör en hjälp för bedömning av miljöeffekterna och 

avser att tydliggöra hur bedömningen gjorts för respektive aspekt. Värderingen av 

Miljöaspekt - 
gruppering av 
intressen, t.ex. 

naturmiljö 

Intresse - 
underkategori till 
miljöaspekt (t.ex. 
”tumlare” inom 
miljöaspekten 
”naturmiljö”) 
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miljöeffekter enligt kriterierna presenteras i bedömningstabeller som utgör 

grunden för konsekvensbeskrivningen. 

3.2.5. Bedömning av konsekvens 

Konsekvens avser betydelsen av effekten, vilket i de flesta fall kräver en kvalitativ 

och sakkunnig bedömning baserat på identifierade effekter. För att göra detta 

tillämpas en sammanvägning av intressets värde och känslighet och förväntad 

miljöeffekt till följd av sökt verksamhet. Konsekvensen bedöms inklusive 

skyddsåtgärder, dvs. skyddsåtgärder vägs in i bedömningen av effektens storlek. 

Positiva och obetydliga konsekvenser värderas inte utan beskrivs i text. 

Matrisen i tabell 4 ger en förenklad beskrivning av metodiken bakom dessa 

bedömningar. Matrisen medför en tregradig skala för bedömning av negativa 

konsekvenser (stor, måttlig och liten), där intressets värde och känslighet sätts i 

relation till graden av miljöeffekt. Matrisen är ett stöd vid konsekvensbedömning. 

Därutöver kan konsekvensen bli obetydlig eller positiv. 

Tabell 4. Bedömningsmatris för miljökonsekvenser. 

 

3.3.  Osäkerheter 

Konsekvensbeskrivningen bygger på insamlade undersökningsdata från 

fågelinventering, undersökningar av förekomst av tumlare, beräkningar av 

elektromagnetiska fält och buller, GIS-analys över befintliga data, visualisering, 

modellering för buller, sedimentspridning och kollisionsrisk samt befintlig litteratur. 

Inventeringarna för fågel och marina däggdjur kommer att fortsätta efter inlämning 

av ansökningshandlingarna för att ge ytterligare kunskap om områdets vikt för 

dessa arter. Bottenundersökningar i form av sjömätning, dropvideoinventering, 

infaunaprovtagning och sedimentprovtagningar kommer också att genomföras för 

att komplettera befintliga data. I vissa fall kan bedömningar av effekter och 

konsekvenser komma att behöva uppdateras men med vidtagna 

projektanpassningar och skyddsåtgärder för känsliga arter bedöms den 

sammantagna risken för större justeringar av bedömningar i denna MKB vara 

mycket liten. 

I bedömningarna av effekter och konsekvenser finns det alltid en viss osäkerhet. 

Bedömningarna av konsekvenser bygger dock på s.k. worst case scenario, vilket 

inte är det mest sannolika eller troliga scenariot.  

Osäkerheter utgörs av oförutsedda fynd eller förutsättningar. Den här MKB:n 

bygger på information som har varit känd under processen. Samrådet har varit ett 

sätt att samla in ytterligare information om området.  

Stor Måttlig Liten Försumbar Positiv

Högt
Stor negativ 

konsekvens

Stor negativ 

konsekvens

Måttlig negativ 

konsekvens

Obetydlig 

konsekvens

Positiv 

konsekvens

Måttligt
Stor negativ 

konsekvens

Måttlig negativ 

konsekvens

Liten negativ 

konsekvens

Obetydlig 

konsekvens

Positiv 

konsekvens

Lågt
Måttlig negativ 

konsekvens

Liten negativ 

konsekvens

Liten negativ 

konsekvens

Obetydlig 

konsekvens

Positiv 

konsekvens

Intressets värde och/ 

eller känslighet 

Miljöeffekt
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4. Planerad verksamhet 
Den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd kommer att bestå av 

vindkraftverk och all den infrastruktur som krävs för att överföra den energi som 

genereras av vindkraftverken till en anslutningspunkt mot det nationella 

stamnätet. De ansökningar som denna MKB utgör underlag för omfattar 

vindkraftparken med tillhörande transformatorstation/er och internkabelnät. 

Nödvändiga tillstånd för exportkabel och markkabel hanteras i separata 

prövningar. Som underlag för tillståndsprövning av de anordningar och arbeten 

som krävs för anläggning, drift och avveckling av vindkraftparken med tillhörande 

transformatorstation/er och internkabelnät har en teknisk beskrivning av 

verksamheten tagits fram (bilaga C till ansökan). Den information som 

presenteras i detta kapitel utgör en sammanfattning av den tekniska 

beskrivningen. 

Det är värt att notera att den tekniska utvecklingen för havsbaserad vindkraft i 

dagsläget sker i mycket hög takt och att det därmed är svårt att förutse vilken 

teknik som kommer finnas tillgänglig vid detaljprojektering. Detta medför att beslut 

om vindkraftparkens slutliga utformning, val av fundament och installationsteknik 

ännu inte tagits. 

4.1. Vindkraftparken 

En vindkraftparks beståndsdelar är i huvudsak vindkraftverk med fundament samt 

ett internt kabelnät som binder samman vindkraftverken via en eller eventuellt två 

transformatorstationer (figur 1). Installationen av vindkraftparken sker vanligtvis 

genom att de olika delarna fraktas ut med hjälp av pråmar eller arbetsfartyg. De 

olika delarna monteras sedan på plats med hjälp av en kran. 

Figur 1. Schematisk bild över en vindkraftpark till havs med alla olika delar som omfattas. 

4.2. Vindkraftverk 

Ett vindkraftverk består av torn, nav med rotorblad och maskinhus. Tornet är 

oftast tillverkat i stål och monteras på ett fundament. Varje enskilt vindkraftverks 

effekt, storlek och placering kommer att väljas efter den teknik som bedöms mest 

lämplig vid en sammanvägd bedömning och som finns tillgänglig vid tillfället för 

upphandling. Tillstånd planeras att sökas för upp till 80 vindkraftverk och en 

maximal totalhöjd på 350 m. Med totalhöjd avses höjden från vattenytan upp till 

rotorns översta spets. För att illustrera möjliga utformningar presenteras två 

exempellayouter med två olika storlekar på vindkraftverk (15 MW och 20+ MW) 

för vilka det totala antalet vindkraftverk bedöms bli 80 respektive 60 stycken (se 

tabell 1 och figur 2). De två exemplen representerar två möjliga ytterligheter där 
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exempel 1 motsvarar vindkraftparkens utformning med det maximala antalet verk, 

medan exempel 2 beskriver ett scenario med högsta totalhöjd på vindkraftverken. 

Tabell 1. Exempel på layout av vindkraftparken. 

Vindkraftverksdesign Exempel 1 Exempel 2 

Maximalt antal vindkraftverk (st) 80 60 

Maximal totalhöjd (m)  260 350 

Rotordiameter (m)  230 320 

Vindkraftverkens kapacitet (MW) 15 MW 20 MW+ 

 

Figur 2. Två olika exempel på layout för vindkraftparken. Layout 1 motsvarar 80 vindkraftverk med en totalhöjd 

på 260 m (exempel 1 i texten). Layout 2 motsvarar 60 vindkraftverk med en totalhöjd på 350 m (exempel 2 i 

texten).  

 

Det minsta avståndet mellan vattenyta och rotor planeras vara detsamma för de 

två exempellayouterna (20 m vid högsta vattenstånd). Vindkraftverkens relativa 

storlek för exempel 1 och 2 redovisas i figur 3. 

Avståndet mellan olika vindkraftverk kan variera beroende på hur de placeras i 

relation till den mest vanliga vindriktningen. Medelavståndet för båda 
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exempellayouterna beräknas vara ca 1,2 respektive 1,5 km. Avståndet kommer 

som minst att vara 920 m oberoende av vilken layout som slutligen väljs. 

Figur 3. Vindkraftverkens relativa storlek för de två exemplen på layout för vindkraftparken. 

4.3. Fundament 

Det finns olika typer av fundament som kan användas vid anläggning av 

vindkraftverk till havs. Fundamentstyperna fungerar olika bra beroende på 

förutsättningar som djup, bottenförhållanden samt vindkraftverkens storlek. 

Vanligtvis är alla fundament i vindkraftparken av samma sort men i särskilda fall, 

exempelvis då geotekniska förhållanden och djup varierar mycket inom 

vindkraftparken, kan olika typer av fundament inom samma vindkraftpark vara att 

föredra. Figur 4 visar de typer av fundament som i nuläget är aktuella inom 

vindkraftparken Kattegatt Syd. 

Runt fundamentet används vanligen någon typ av erosionsskydd för att hålla 

havsbotten på plats kring vindkraftverkens fundament. Erosionsskydd består 

vanligtvis av två lager sten; ett inre filterlager av mindre stenar och ett yttre, 

skyddande, lager av större stenar. Behov av erosionsskydd och vilken typ av 

skydd som används beror bl.a. på vattnets strömhastighet, bottensubstrat och typ 

av fundament. 

Figur 4. De olika typer av fundament som i nuläget bedöms vara aktuella inom vindkraftparken 

Kattegatt Syd. 
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4.3.1. Monopile-fundament 

Monopile-fundament (figur 4) är den mest använda typen av fundament inom 

havsbaserad vindkraft. Med dagens teknik kan dessa installeras ned till ett 

vattendjup på ca 40 m. Monopile-fundamentet utgörs av en stålcylinderpåle som 

förankras i botten genom pålning (vid kompakta bottenförhållanden, påträffande 

av stenlager eller större stenblock kan borrning behöva ske innan pålningen 

slutförs). Fundamentstypen är lämplig när bottensubstratet utgörs av sand, 

stenblandad botten eller lera med fast underliggande skikt och mindre lämplig 

inom områden med berghäll eller förekomst av större block. De monopile-

fundament som övervägs inom Kattegatt Syd har en planerad maxdiameter på 12 

respektive 14 m enligt exempellayout 1 respektive 2. Erosionsskydd i form av 

sten eller motsvarande kan tillkomma. 

Generellt krävs begränsad förberedelse av botten vid installation av monopile-

fundament men viss muddring/utjämning kan inte uteslutas, särskilt vid förekomst 

av sanddyner. 

Monopile-fundament kan transporteras till vindkraftparken antingen direkt av 

installationsfartyget eller av en transportpråm. Fundamentet placeras på 

havsbotten antingen från ett upphissat så kallat jack-up fartyg som fixeras med 

pålar i havsbotten eller från ett flytande kranfartyg. 

Ambitionen finns att tillämpa en naturinkluderad design av vindkraftparken, en 

möjlighet till detta är exempelvis genom anläggande av så kallade ”torskhotell”. 

Vid en sådan design utformas håligheter i monopilefundament i syfte att gynna 

biologisk mångfald. Erosionsskydd anläggs innan fundamentet pålas, vilket gör 

att stenar i olika storlek skapas inuti monopile-fundamentet och kan nås av fiskar 

och andra organismer via de nedre håligheterna i fundamenten. Detta medför att 

både flora och fauna erbjuds ett skyddat klimat inuti fundamentet med flera in och 

utgångar. 

4.3.2. Gravitationsfundament 

Gravitationsfundament kan se ut på olika sätt, men vanligtvis utgörs de av en bas 

samt en kon- eller cylinderformad struktur. Fundamentet består oftast av betong 

med en förstärkning av stål. Innan installation av ett gravitationsfundament krävs 

oftast förarbete i form av muddring/utjämning av bottenytan speciellt i områden 

med sanddyner. Eventuellt kan en mer omfattande beredning av botten krävas 

innan fundamentet kan installeras, vilket kan innebära att material avlägsnas ned 

till ett djup av upp till 5 m, men en bedömning kommer att göras från fall till fall. 

Vid användning av denna fundamentstyp förväntas fundamentets bottendiameter 

maximalt uppgå 60 m enligt exempellayout 1 respektive 2 (plus eventuellt 

erosionsskydd). Installationen sker genom att fundamentet sänks ned till botten 

där det hålls kvar av sin egen tyngd. 

Jämfört med andra typer av fundament är gravitationsfundament en större 

konstruktion som därmed tar en större bottenyta i anspråk. Fördelen med 

gravitationsfundament är att ingen borrning eller pålning krävs vid installationen, 

vilket gör att alstringen av undervattensbuller minimeras. 

Gravitationsfundament tillverkas på land och transporteras ut till området antingen 

genom bogsering, flytande i vattnet, eller ombord på en pråm eller arbetsfartyg. 

Fundamentet sänks sedan ner till botten med hjälp av en kran varefter det fylls 
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med exempelvis sand. Om möjligt används det sediment som muddrats i 

samband med beredning för fundamenten som fyllnad. 

4.3.3. Fackverksfundament (jacket) 

Fackverksfundament (figur 4) utgörs av en ställning av stålrör och finns i en 

mängd olika varianter. Fackverksfundament är anpassade för att kunna användas 

på stora vattendjup (över 40 m). Den typ av fackverksfundament som är aktuell i 

Kattegatt Syd förankras i botten antingen genom att tre stålrör pålas (liksom för 

monopile-fundament kan förborrning krävas) ned i botten eller med hjälp av 

sugkoppar (kassuner). Vid förankring med hjälp av pålning är metodiken liknande 

som för monopile-fundament (se kapitel 4.3.1). Pålarna för fackverksfundament är 

relativt smala (3,5 respektive 4 m i diameter enligt exempellayout 1 respektive 2). 

Erosionsskydd i form av sten eller motsvarande tillkommer och läggs inom ett 

maxavstånd på 5 respektive 6 m. Vid förankring med hjälp av kassuner sänks 

kassunerna, som utgörs av stålcylindrar med maxdiameter på 16 respektive 20 

m, ned i sedimentet och sugs fast av sin egen vikt. Denna metod kräver ingen 

borrning eller pålning. Erosionsskydd i form av sten eller motsvarande kan 

tillkomma runt kassunerna. 

Fackverksfundament har fördelen att förankringen inte kräver lika tungt 

pålningsarbete som för monopile-fundament och därmed begränsas både 

energiåtgången och alstringen av undervattensbuller. Bottenytan som tas i 

anspråk för själva fundamentet är relativt liten. Generellt krävs dock mer 

muddring/utjämning av havsbotten vid installation av fackverksfundament jämfört 

med monopile-fundament eftersom alla benen måste stå på samma nivå. 

Fackverksfundamentet transporteras till området med en pråm eller ett 

arbetsfartyg. Liksom för monopile-fundament sker monteringen med hjälp av en 

kran från ett jack-up fartyg eller ett kranfartyg. 

4.4. Internt kabelnät 

Det interna kabelnätet binder samman vindkraftverken med 

transformatorstationen/erna. Vindkraftverken kopplas samman i grupper 

(uppsamlingskretsar) som sedan kopplas till transformatorstationen. Kablarna 

förläggs med ett kabelfartyg och begravs i sedimentet på ett maximalt djup om 

3 m. Ett vanligt sätt att göra detta är genom nedspolning, plogning eller med hjälp 

av mekaniska skärverktyg. På hårdare botten där nedgrävning inte är möjlig kan 

ett mekaniskt skydd, såsom betongmattor, stenkross eller motsvarande, behöva 

läggas ovanpå kablarna. Bredden på nedgrävningsdikena uppgår till 1–10 m, 

beroende på bottenförhållanden. Internkabelnätets totala längd bestäms av 

vindkraftparkens slutgiltiga utformning, men bedöms som mest uppgå till ca 

200 km. Kablarna har en trefasig växelspänning på 66–132 kV. 

Då det interna kabelnätet binder samman vindkraftverken med 

transformatorstationen beror lokaliseringen av internkabelnätet direkt på 

placeringen av vindkraftverken och transformatorstationen/erna inom parken. 

4.5. Transformatorstation 

Transformatorstationens/ernas främsta funktioner är dels att fungera som en 

knutpunkt mellan internkabelnätet och exportkabeln, dels att transformera 

spänning/ström från vindkraftverken och att överföra den till land. 
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Inom Kattegatt Syd planeras en större transformatorstation att anläggas, men det 

är möjligt att två mindre transformatorstationer anläggs istället, om det 

framkommer att det skulle vara en tekniskt bättre, eller mer konstadseffektiv 

lösning. 

Transformatorstationer är förfabricerade moduler som monteras på ett 

fundament. Modulens dimensioner kommer maximalt uppgå till en längd på 

170 m, en bredd på 120 m och höjd på 65 m, med ett ungefärligt avstånd till 

vattenytan på 10–30 m.1 De typer av fundament som är aktuella är 

fackverksfundament (figur 5) eller gravitationsbaserade strukturer. Typiskt sett 

installeras fundamenten först, varefter ett installationsfartyg används för att lyfta 

överbyggnaden från en transportpråm/fartyg upp på fundamentskonstruktionen. 

Beroende på design och konstruktion kan också hela konstruktionen levereras 

som en helhet, komplett med fundament och överbyggnad. Utformning och 

lokalisering av transformatorstationen kommer att bestämmas under 

vindkraftparkens detaljprojektering, utifrån bottenförhållande och den optimala 

dragningen av kablar. 

Figur 5. Exempel på utformning av transformatorstation med fackverksfundament. 

4.6. Hantering av muddermassor 

Främst anläggande av gravitationsfundament, men även fackverksfundament kan 

kräva förberedande bottenarbeten som kan innebära utjämning av bottenytan, 

förflyttning av bottenmaterial eller muddring. Muddermassor som inte återförs 

direkt kommer i första hand att återanvändas inom projektet, exempelvis som 

ballastmaterial i gravitationsfundament. I andra hand kan massor komma att 

dumpas på för ändamålet lämplig plats inom det svenska territorialhavet, 

nödvändiga dispenser kommer i sådana fall att sökas separat. 

 
1 Dimensionerna avser en transformatorstation. Om 2 stationer används kommer de vara betydligt mindre och även 

sannolikt rymmas inom angiva dimensioner. 
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4.7. Konstruktionsförberedande undersökningar 

Innan anläggningsarbetena påbörjas kommer undersökningar av havsbotten att 

genomföras. Inom undersökningarna kommer en detaljerad bottenmodell tas fram 

över området, från vilken bottenhinder såsom stenblock, kablar och objekt, som 

kan vara oexploderad ammunition (OXA), kan uttolkas. Bottenmodellen utgör 

grunden till de tekniska studier som i sin tur ligger till grund för parkens slutgiltiga 

design. De konstruktionsförberedande undersökningarna kommer att påbörjas 

först efter att tillstånd för parken erhållits och byggnationen av vindkraftsparken 

kommer att påbörjas först efter att dessa undersökningar genomförts. 

4.8. Driftskedet 

Drift- och underhållsfasen kommer att påbörjas omedelbart efter det att 

vindkraftsparken har installerats och satts i bruk. Livslängden beräknas just nu till 

maximalt 40 år. 

Underhållsarbeten som kommer utföras kan delas in i två kategorier, 

förebyggande samt avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll utförs i 

enlighet med schemalagd service medan avhjälpande underhåll omfattar 

oväntade reparationer, byte av komponenter, eftermodifieringskampanjer, och 

haverier. En övergripande drift och underhåll-strategi kommer att fastställas när 

den tekniska specifikationen är bestämd, inklusive den slutliga projektlayouten. 

4.9. Avveckling av parken 

När vindkraftparken tas ur bruk förväntas alla strukturer ovanför bottenytan 

monteras ner och avlägsnas helt. Vanligtvis sker nedmonteringen i motsatt 

ordning jämfört med konstruktionsfasen och inbegriper liknande fartyg och 

utrustning. Värdet av att även ta bort fundamentdelar nära och under botten 

kommer bedömas närmare tiden för avveckling. Inför avveckling görs en 

bedömning om kvarlämnandet av vissa komponenter orsakar en totalt sett mindre 

miljöpåverkan än deras borttagande. Om så är fallet kan delar av anläggningen 

komma att lämnas kvar enligt överenskommen avvecklingsplan. 

Inför avvecklingen kommer en avvecklingsplan sammanställas. Marknaden för 

avveckling av havsbaserade vindkraftparker är relativt ny och förväntas mogna i 

framtiden. Mer erfarenhet kommer att anskaffas och nya, mer effektiva fartyg 

kommer att utvecklas för att hantera avvecklingen. 

4.10. Preliminär tidplan 

Etablering av parken är ett omfattande projekt som kommer att kräva flera olika 

tillstånd. När etableringen kan påbörjas beror på när de olika tillstånden vunnit 

laga kraft. När etablering påbörjas förväntas anläggningsskedet pågå under en till 

maximalt tre säsonger (en säsong motsvarar perioden juni-december för 

grumlande arbeten och pålning, för arbete över havsytan såsom installation av 

turbiner motsvaras en säsong av perioden januari-december). I tabell 2 framgår 

ett estimat på uppskattad varaktighet för installation av de olika 

anläggningsaktiviteterna (anläggningsdelarna). Vissa av aktiviteterna kan utföras 

parallellt, vilket inte tagits hänsyn till i sammanställningen av den totala 

varaktigheten. Arbetet utförs både dagtid och nattetid och tidsuppskattningen 

inkluderar reservtid för stillestånd p.g.a. dåligt väder. Det krävs ofta mer 

stillestånd på vinterhalvåret än sommarhalvåret. Tidsuppskattningen varierar 
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framför allt med avseende på antalet vindkraftverk och fundament, och längden 

kabel. 

Detaljprojektering och upphandling som föregår etableringen bedöms ta ca fyra 

år. Byggfasen kommer preliminärt att inledas under 2028 och vindkraftsparken 

förväntas stå på plats under 2030 (figur 6). När vindkraftparken är på plats 

kommer parken vara i drift under ca 40 år vartefter avveckling sker. 

Tabell 2. Antal månader för byggnation av olika delar av vindkraftparken. Tidsintervallen inkluderar 

inte ev. uppehåll för tidsrestriktioner knutet till djurliv i området. 

Anläggningsaktivitet  Uppskattad varaktighet [månader]  

Havsbaserad transformatorstation   1–2  

Fundament  5–8  

Sjökablar   5–8  

Vindkraftverk  6–10  

Total varaktighet  17–28  

 

Figur 6. Preliminär, översiktlig tidplan för projekt Kattegatt Syd. 

TIDSPLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2070 2071 2072

Tillståndsprocess

Upphandling och design

Etablering av vindkraftparken 

Driftfas

Avveckling av vindkraftsparken
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5. Påverkansfaktorer 
De påverkansfaktorer som en verksamhet ger upphov till är centrala i 

bedömningen av miljökonsekvenser. Nedan redovisas de viktigaste 

påverkansfaktorerna kopplade till verksamheten som riskerar att medföra en 

påverkan på den fysiska miljön och som identifierats för etablering, drift och 

avveckling av vindkraftparken och tillhörande infrastruktur (tabell 1). Mer 

abstrakta påverkansfaktorer så som resursförbrukning hanteras i separata kapitel 

(kapitel 13 och kapitel 15).  

Tabell 1. De viktigaste påverkansfaktorerna relaterade till etablering, drift och avveckling av 

vindkraftparken med tillhörande kablar och infrastruktur. Parantes (√) indikerar påverkan av mindre 

betydelse. 

Påverkansfaktor Anläggnings-
skede 

Driftskede Avveckling 

Vindkraftpark 

Buller/Undervattensbuller √ (√) √ 

Ianspråktagande av 
bottenyta/Habitatförlust 

√ 
 

 

Grumling/sedimentpålagring √  √ 

Kollisionsrisk fartyg * (√) √ (√) 

Undanträngning/barriäreffekt **  √  

Närvaro av arbetsfartyg √ (√) √ 

Nya habitat  √ (√) 

Magnetfält (kablar)  √  

Förändrad landskapsbild  √  

Ljusföroreningar  √  

*Kollisionsrisk för fågel hanteras nedan inom ”Nya habitat”. **Undanträngning/barriäreffekt hanteras 

nedan inom ”Nya habitat” 

Påverkan som uppkommer samt efterföljande effekter beror bl.a. på vilken 

fundamenttyp som används samt vilka skyddsåtgärder och projektanpassningar 

som vidtas. Generella antaganden är bl.a. att pålning av monopilefundament ger 

högre nivåer av undervattensbuller än anläggande av gravitationsfundament. 

Omvänt upptar gravitationsfundament en större bottenyta än monopilefundament. 

I tabellen nedan beskrivs centrala antaganden kring de olika fundamenttyper som 

kan bli aktuella för Kattegatt Syd (tabell 2). Tabellen är indikativ och avvikelser 

kan därmed förekomma kopplat till specifika förutsättningar och tekniska 

lösningar. En mer detaljerad beskrivning av olika fundamenttyper ges i kap 4.2 

samt i den tekniska beskrivningen (bilaga C till ansökan).  
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Tabell 2. Påverkansfaktorer relaterade till olika typer av fundament. 

Påverkansfaktorer 
 

Under-
vattens- 
buller 

Grumling/ 
sedimentpålagring 

Ianspråktagande av bottenyta/ habitatförlust, nya 
habitat 

Pålning Muddring Borrning Storlek fundament 
Storlek med 
erosions-skydd 

Max Yta/ 
fundament 
(m2) 

T
y
p

 a
v
 f

u
n

d
a
m

e
n

t 

Monopile Ja Nej Vid behov 
10–14 m i 
diameter 

5 x diametern 
2000–
3900 

Fackverk 
(pålning) 

Ja Inte troligt Vid behov 

3,5–4 m i 
diameter/påle 
(30–40 m mellan 

pålar) 

4 x diametern 
(pålar) x antal pålar  

500–650  

Fackverk 
(kassun) 

Nej Troligt 

Nej 16–20 m i 
diameter/ kassun 
(30–40 m mellan 
kassuner) 

3,5 x diametern 
(kassuner) x antal 
kassuner  

5000–
7000 

 

Gravitations
-fundament 

Nej Troligt 
Nej 50–60 m i 

diameter 
Diameter + 20 

3900–
5000 

5.1.  Anläggningsskede 

Påverkan under anläggningsskedet är främst relaterat till alstring av 

undervattensbuller (framförallt vid pålning), grumling och sedimentpålagring vid 

förberedande bottenarbeten, anläggande av fundament samt nedläggning av 

kablar, ianspråktagande av bottenyta vid etablering av fundament samt närvaro 

av arbetsfartyg och plattformar under arbetets gång.  

Anläggningsskedet omfattar även påverkan från de bottenundersökningar som 

kommer att genomföras inför start av anläggningsskedet (för detaljerad placering 

av fundament m.m.). Påverkan från dessa undersökningar bedöms som mycket 

liten i förhållande till övrig påverkan från anläggningsskedet och utgörs främst av 

undervattensbuller (vid seismiska undersökningar och borrning) samt närvaro av 

arbetsfartyg.  

5.1.1.  Undervattensbuller 

Mängden undervattensbuller som uppkommer vid etablering av vindkraftverk och 

transformatorstationer beror främst på val av fundament. Undervattensbuller är 

främst relaterat till förankring av fundament genom pålning, vilket innebär höga 

ljudnivåer då de drivs ner i botten med stor kraft. Hur höga ljudnivåer som alstras 

beror till stor del på hammarens slagenergi, vilket i sin tur bl.a. beror på pålens 

diameter. Ljudnivåerna som alstras vid pålning av monopilefundament är speciellt 

höga eftersom fundamentet utgörs av en enda påle med stor diameter. Även 

fackverksfundament kan pålas ner men eftersom pålarna har mindre diameter 

krävs inte lika mycket slagenergi och ljudnivåerna blir då lägre. Vid anläggande 

av gravitationsfundament eller fackverksfundament med kassuner behövs ingen 

pålning och undervattensbullret begränsas därmed till buller från arbetsfartygen 

och allmänt byggbuller.  

Spridningen av undervattensbuller vid pålning är beroende av olika parametrar 

såsom bottensubstrat, vattendjup, årstid (salinitet och temperatur) samt typ av 

hammare och slagenergi. Generellt kan sägas att ju hårdare och kompaktare 
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bottensubstrat som ska pålas, desto högre slagenergi krävs, vilket ger upphov till 

högre ljudnivåer. Ljudets spridning är också beroende av bottensubstratets 

översta lager, där ljudet avtar snabbare i mjukare substrat såsom lera och gyttja. 

Beräkningarna i bilaga E10 visar att årstid är en viktig parameter. 

Ljudutbredningen blir störst under vintern, med störst utbredning under mars 

månad. Minst är utbredningen i juni/juli. Ett modellerat worst case scenario har 

tagits fram för Kattegatt Syd rörande undervattensbuller vid pålning av fundament 

med 14 m diameter, inklusive två olika nivåer på skyddsåtgärder; enkel 

bubbelridå (BBC) eller dubbel bubbelridå (DBBC) och dämpning (HSD) (bilaga 

E10). Modelleringen har utförts för både för worst case (december) och best case 

(juli) när det gäller säsong. Anledningen till att december har valts är att det 

bedöms vara perioden med störst potentiell ljudutbredning, då ingen pålning 

kommer att utföras under perioden januari-maj. 

Källstyrka som använts vid modellering redovisas i tabell 3, både med och utan 

frekvensviktning för marina däggdjur. Som kan utläsas av tabellen minskar 

källbullret med ca 20 dB till följd av de skyddsåtgärder som kommer att integreras 

i projektet. 

Tabell 3. Källstyrka vid pålning av 14 m monopile (källa: NIRAS). 

Frekvensviktning 

Källstyrka (SEL@1m) [dB re. 1µPa2s]1  

Utan skyddsåtgärd Med bubbelridå (BBC)  

Med dämpning och dubbel 
bubbelridå  

(HSD-DBBC) 

eller motsvarande 

Ingen   229.7 dB  210.3 dB  209.1 dB  

Tumlare   183.6 dB  159.9 dB  151.6 dB  

Säl  208.5 dB  184.0 dB  182.1 dB  

 

Resultaten från modelleringen ligger till grund för bedömning av effekter och 

konsekvenser på marina däggdjur, fisk och Natura 2000 vilka redovisas närmare i 

respektive underlagsrapport och kapitel. 

5.1.2.  Ianspråktagande av bottenyta och habitatförlust 

Fundament för vindkraftverk och transformatorstationer samt erosionsskydd tar 

bottenyta och naturliga habitat i anspråk. Olika typer av fundament (inklusive 

grundläggning och erosionsskydd) tar olika mycket bottenyta i anspråk, men 

gravitationsfundament är den typ av fundament som totalt innebär störst 

ianspråktagande av bottenyta (tabell 1). Nedläggning av kablar inom 

vindkraftparken medför ett temporärt ianspråktagande av bottenytan om kablarna 

grävs ned. I de fall nedgrävning inte är möjligt för vissa sträckor kan ett mekaniskt 

skydd (betongmadrass eller motsvarande) läggas på kablarna, vilket innebär en 

mer bestående förändring av bottenmiljön. 

 
1 Avståndet som anges för källstyrka (SEL@1m) är teoretiskt. Vid användning av skyddsåtgärder sker reduktionen av 

buller på den plats där skyddsåtgärderna implementeras, vilket i verkligheten är längre bort från källjudet än det 

angivna teoretiska värdet på 1 m. Förhållandet mellan bullerreduktionen och avståndet till bullerkälla är dock i stort 

sett linjärt, dvs., det är i princip samma bullerreduktion (ca 20 dB) oavsett var de bullerreducerande åtgärderna sker i 

förhållande till källan av ljudet.  
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Den tekniska beskrivningen redogör för den areal av bottenyta som tas upp av 

fundament och erosionsskydd för olika typer av fundament (bilaga C till ansökan, 

tabell 2). Det är dock viktigt att poängtera att omfattningen av de erosionsskydd 

som redovisas är ett worst case scenario, baserat på antagandet att alla 

fundament kräver omfattande erosionsskydd. Så är dock inte alltid fallet eftersom 

erosionsskyddet anpassas utifrån hur mycket erosion som förväntas kring varje 

enskilt fundament, vilket i praktiken innebär att fundament kan ha ett mindre 

erosionsskydd eller vara helt utan erosionsskydd. 

Effekter och konsekvenser av ianspråktagande av bottenyta och habitatförlust 

berör i anläggningsskedet främst bottensamhälle och fisk, och redovisas närmare 

i respektive underlagsrapport och kapitel. 

5.1.3.  Grumling och sedimentation 

Grumling och efterföljande sedimentation uppkommer dels vid anläggande av 

fundament till vindkraftverk och transformatorstation, dels vid nedläggning av 

kablar inom vindkraftparken. Hur omfattande grumlingen blir och hur långt 

partiklarna sprider sig beror dels på bottensubstrat, dels på sedimentspillet. 

Mängden spill beror på metod för etableringen, där omfattningen av förberedande 

bottenarbeten samt behov av borrning vid anläggande av monopilefundament är 

avgörande. En åtgärd på en botten där sedimentet utgörs av mindre partiklar, så 

som lera, grumlar mer och partiklarna sprider sig längre än för samma åtgärd på 

en botten som utgörs grövre partiklar (t.ex. sand eller sten). Detta beror på att 

storleken på partiklarna har stor betydelse för hur lång tid det tar innan de åter 

faller till botten. Den typ av fundament som tar störst bottenyta i anspråk och där 

åtgärder såsom muddring och utjämning kan krävas vid grundläggning är 

gravitationsfundament, men även fackverksfundament med kassuner eller 

sugkoppar kräver denna typ av arbeten. De fundament som kan kräva förborrning 

är monopile samt fackverksfundament med pålar.  

En modell för att uppskatta omfattningen av grumling och sedimentpålagring vid 

etablering av olika typer av fundament och vid nedläggning av kablar har tagits 

fram som en del av miljöbedömningsprocessen (bilaga E5). Modelleringen 

hanterar samtliga grumlande aktiviteter inom verksamhetsområdet, även 

kumulativ påverkan från nedläggning av exportkabeln där den del som ligger 

inom verksamhetsområdet (exportkabeln omfattas inte av denna ansökan). Fyra 

olika scenarier modellerades; de båda exempellayouterna (80 stycken 15 MW 

verk respektive 60 stycken 20+ MW verk) samt utförande med 

monopilefundament samt gravitationsfundament. Resultaten visar att grumling, 

här definierat som koncentrationer av suspenderat material över 10 mg/l 

huvudsakligen uppkommer inom verksamhetsområdet och att påverkansområdet 

utanför vindkraftsparken är litet. Det (10 mg/l) är ett lågt värde och motsvarande 

grumlingsnivåer kan uppkomma naturligt vid exempelvis stormar. Grumlingen 

som uppkommer är dock inte jämnt fördelad över området utan sker i form av 

plymer, med stor skillnad i koncentration beroende på vilken grumlande aktivitet 

det gäller.  

Pålning i sig orsakar inget spill och omfattas därför inte av modelleringen och 

grumling från själva pålningen antas därför bli obetydlig. För monopilefundament 

görs dock antagandet att borrning kommer att ske inför pålning för 15 % av 

fundamenten. Vid de fundament där borrning krävs antas att 100 % av 

sedimentet grumlas upp och spridas vilket ger mer omfattande grumlingsplymer 

än för gravitationsfundament. Som jämförelse är antagandet för grävmuddring 

(vid förberedande bottenarbete inför installation av gravitationsfundament) i 
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modellen ca 5 %. Plymerna från borrningen kan till följd av resuspension finnas 

kvar i upp till fyra veckor. I vissa fall visar modelleringen att koncentrationer över 

10 mg/l uppkommer i vattnet närmast botten i strax över fem veckor.  

För gravitationsfundament bedöms förberedande arbeten inkludera borttagande 

av bottensubstrat till ett sedimentdjup av ca 0,1 till 5 m beroende på havsbottens 

beskaffenhet inom det område som upptas av fundamentet. Grumlingsplymerna 

för gravitationsfundament är mindre än vid borrning, i storleksordningen 100–200 

m från fundamentet med en varaktighet mellan 1-2 veckor. Kabelnedläggning 

antas ske via s.k. jetting, dvs. nedspolning av kablar i sedimenten, vilket innebär 

att 100 % av materialet grumlas upp och sprids.  

Resultaten från genomförd sedimentmodellering redovisas i tabell 4 och figur 1-4 

nedan.  

Tabell 4. Grumling och suspension baserat på de två exempellayouterna. 

 Grumling Sedimentation 

80 vindkraftverk,  
15 MW MP 

(monopilefundament) 

Suspenderad halt över 10 mg/l 
uppkommer främst inom 

vindkraftparken eller i nära anslutning 
till vindkraftparkens gräns (figur 2). 
Ytan som påverkas av halter över 10 

mg/l under 3 veckor är ca 0,08 km2.  

Grumlingsplymer uppkommer främst 
kring transformatorstationen och 

exportkablarna samt i mindre 
utsträckning kring internkablar.  

Grumlingen är störst i de nedersta 10 

m av vattenmassan. Suspenderad halt 
över 10 mg/l i den nedre 
vattenmassan varar upp till 5 veckor i 

anslutning till transformatorstationen 
och exportkablarna. Längs 
internkabelnätet är motsvarande 

varaktighet 1 vecka.  

Suspenderad halt över 25 mg/l varar i 
1 vecka (figur 3). Längs 

internkabelnätet har varaktigheten 
minskat till 1–2 dagar.  

Suspenderad halt över 100 mg/l 

uppstår endast i nära anslutning till 
transformatorstationen och 
exportkablarna under 1–2 dagar (figur 

4).  

Sedimentationen inom 
vindkraftparken är som 

störst i anslutning till 
transformatorstationen och 
längs exportkablarna, ca 5 

cm. Längs internkabelnätet 
är sedimentationen mellan 
2–5 cm och vid borrning ca 

2 cm.  

Utanför vindkraftparken 
sker sedimentation i 

storleksordningen 0–0,5 
cm i smala stråk som kan 
nå upp till 8 km utanför 

vindkraftparksområdet.  

I nära anslutning till 
vindkraftparksområdet kan 

sedimentationen uppgå till 
1–2 cm.  

 

80 vindkraftverk,  
15 MW GB 
(gravitationsfundament) 

I jämförelse med monopilefundament 
kommer gravitationsfundament orsaka 
färre grumlingsplymer.  

De största grumlingsplymerna med 
halter över 10 mg/l uppstår vid 
transformatorstationen och 

exportkabelnätet med en varaktighet 
på upp till 2 veckor.  

Halter över 10 mg/l i den nedre 

vattenmassan varar upp till 5 veckor 
vid transformatorstationen och längs 
exportkablarna. Motsvarande 
varaktighet för internkabelnätet är ca 1 

vecka och 3–4 veckor vid 
fundamenten.  

I jämförelse med 
monopilefundament 

kommer 
gravitationsfundamenten 
orsaka sedimentation i 

mindre utsträckning. 
Sedimentations mönstret 
liknar det för 

monopilefundament och är 
lokalt upp till ca 5 cm.  
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Suspenderad halt över 25 mg/l längs 

internkabelnätet uppstår under mindre 
än 1 dygn. I anslutning till 
transformatorstationen och 

exportkablarna är varaktigheten upp till 
1 vecka.  

Suspenderad halt över 100 mg/l 

uppkommer sällan bortsett från ett 
fåtal platser där varaktigheten är ca 1 
dag.  

60 vindkraftverk,  
20+ MW MP 
(monopilefundament) 

Den mest omfattande grumlingen sker 
vid transformatorstationen och 
exportkablarna med en suspenderad 

halt över 10 mg/l i upp till 5 veckor. 
Varaktigheten på den grumling som 
uppkommer utanför vindkraftparken 

med en halt över 10 mg/l varar i upp till 
1 dag. 

I detta scenario uppkommer de mest 

omfattande grumlingsplymerna för 
borrade fundament; täckningsgrad ca 
1 hektar i upp till 5 veckor. En enskild 

grumlingsplym med koncentration över 
10 mg/l kan uppkomma och nå ca 200 
m från borrning i upp till 2 veckor. 

Suspenderad halt över 25 mg/l i över 1 
vecka uppstår bara vid 
transformatorstationen och längs 

exportkablarna. Halter över 100 mg/l 
har endast påvisats vid 2 områden.  

Grumlingen längs internkablarna 

skiljer sig inte märkbart jämfört 
scenariot med 15 MW 
monopilefundament.   

Den maximala 
sedimentationen sker runt 
transformatorstationen och 

längs exportkablarna och 
uppgår till strax över 5 cm.  

 

60 vindkraftverk,  
20+ MW GB 

(gravitationsfundament) 

I jämförelse med 20 MW monopile 
skapar 20 MW gravitationsfundament 

färre och mindre grumlingsplymer över 
vindkraftparken. 

I detta scenario uppkommer 

grumlingsplymer med en suspenderad 
halt över 10 mg/l som är 100–200 m i 
omkrets och varar i 1–2 veckor. Den 

längsta varaktigheten, upp till 5 
veckor, med halter över 10 mg/l 
uppkommer vid transformatorstationen 

och längs exportkablarna.  

Internkabelnätet kan enligt detta 
scenario ge grumlingsplymer med 

koncentrationer över 10 mg/l som är 
upp till 300 m breda under 1–2 veckor.  

Suspenderad halt över 25 mg/l 

uppkommer under mindre än 1 dag 
längs internkabelnätet förutom ett fåtal 
ställen där varaktigheten når upp till 2 

veckor. 

Enskilda grumlingsplymer med 
koncentration upp till 100 mg/l kan 

uppkomma med radien 350 m och 
varar i upp till 2 dagar. 

I jämförelse med 20+ MW 
monopile har 

sedimentationen minskat 
avsevärt för scenariot med 
20+ MW 

gravitationsfundamentet. 
Sedimentationen längs 
internkabelnätet uppgår till 

1 cm för vissa sträckor. 
Störst sedimentation, ca 5 
cm, förväntas intill 

transformatorstationen och 
exportkablarna.  

Majoriteten av plymerna 

och spåren för 
sedimentation liknar 
scenariot för 15 MW 

gravitationsfundamentet.  

 

 

39 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 5 Påverkansfaktorer  

 

 

 

 

Figur 1. Modellering av sedimentation för 15 MW monopilefundament. 

Figur 2. Modellering av grumling (10 mg/l) för 15 MW monopilefundament.  
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Figur 3. Modellering av grumling (25 mg/l) för 15 MW monopilefundament. 

Figur 4. Modellering av grumling (100 mg/l) för 15 MW monopilefundament. 

 

Sammantaget bedöms alternativet med 15 MW monopilefundament utgöra ett 

worst case scenario för sedimentation. För grumling uppnår 15 MW och 20 MW 

monopilefundament likartade nivåer. Det bör emellertid noteras att detta 

förutsätter att borrning behöver ske; förberedande geofysiska undersökningar 

innan anläggande kommer att visa om borrning krävs eller ej. Borrning görs bara 

om det är absolut nödvändigt till följd av bottenförhållandena och de antaganden 
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om borrningens omfattnings som legat till grund för modelleringen är konservativa 

då det kan hända att ingen borrning kommer att krävas. Om ingen borrning krävs 

för anläggandande av monopile- eller fackverksfundament, är 

gravitationsfundament den typ av fundament som medför mest grumling.  

Resultaten från modelleringen av grumling och sedimentpålagring ligger till grund 

för bedömning av effekter och konsekvenser på bottensamhälle och fisk, och 

redovisas närmare i respektive underlagsrapport och kapitel.  

Vid förekomst av förorenade sediment inom området föreligger även en risk för 

spridning av föroreningar i samband med de aktiviteter som ger upphov till 

grumling och sedimentspridning. Föroreningssituationen i sedimenten inom 

verksamhetsområdet beskrivs i kapitel 7.1 utifrån befintliga data hämtade från 

SGU:s databas och data från den nationella miljöövervakningen. Där görs även 

preliminära bedömningar av risken för föroreningsspridning i samband med 

verksamheten. Denna sammanställning ligger till grund för planeringen av en 

omfattande sedimentprovtagningsundersökning som utförs i samband med de 

sjömätningar som kommer att komplettera ansökan.  

Den preliminära bedömningen utifrån befintligt data är att föroreningshalterna 

inom området av både organiska föreningar och metallföreningar är 

förhållandevis låga, vilket indikerar att spridning av föroreningar till följd av 

uppgrumling av sediment under anläggningsskedet inte kommer bidra till någon 

betydande spridning av förorenande ämnen i området för återsedimentation. 

Undantaget är halterna av TBT som överskrider relevanta gränsvärden.  

5.1.4.  Kollisionsrisk fartyg 

En risk under anläggningsskedet kan uppkomma i relation till arbetsfartygen och 

andra fartyg eftersom vindkraftparken ligger mellan två trafikerade farleder. Det 

kan noteras att sjöfarten kommer att informeras rörande arbetsfartygens närvaro i 

området enligt vedertagen standard varmed risken bedöms som mycket liten att 

en kollision skulle ske. 

5.1.5.  Närvaro av arbetsfartyg - undervattensbuller 

Vid etablering av vindkraftparken kommer ett flertal arbetsfartyg och 

arbetsplattformar av olika slag att vara närvarande i området vilket kan orsaka 

störning genom alstring av undervattensbuller och fysisk närvaro i området. I ett 

scenario med 80 vindkraftverk bedöms ca elva olika typer av fartyg eller 

fartygstransporter förekomma under anläggningsskedet. Trafiken utgörs 

exempelvis av båtar för besättning, pråmekipage för fundamenttransporter, 

mudderverk, kabelläggningsfartyg, stödbensfartyg och andra typer av fartyg. Det 

totala antalet fartyg uppgår till maximalt ca 100 st (tabell 5) och det totala antalet 

transporter uppskattas till maximalt 200 turer fram och tillbaks till vindkraftparken. 

Anläggningsarbeten kommer att utföras dygnet runt.   
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Tabell 5. Typ och antal av transport till området för vindkraftpark Kattegatt Syd. 

Typ av transport Antal fartyg 

Beredning av havsbotten 5–10 

Fundament 10–30 

Turbiner 5–10 

Kablar 5–10 

Erosionsskydd 10–20 

Transformatorstation 5–10 

Färdigställande 5–10 

Bostadsfartyg 0–2 

Övriga fartyg 5–10 

TOTALT ca 50–100 

 

Den analys av fartygstrafik som utförts i relation till Kattegatt Syd visar att det 

totalt skedde ca 21 000 passager av fartyg under år 2020 i farleden väster om 

parken (T-rutten) och ca 14 400 passager i farleden öster om parken (S-rutten) 

(bilaga E14). Majoriteten av fartyg hade en längd på 100–200 m. På daglig basis 

innebär det i snitt ca 60 respektive 40 passager väster och öster om 

verksamhetsområdet. Noterbart är att omfattningen av trafiken i Kattegatt tillfälligt 

minskade med 6 % jämfört med 2019, sannolikt beroende på effekter från 

COVID-19. Godstransporter med sjöfart antas dock öka med ca 23 % från år 

2020 till 2030 (Trafikverket, 2020). Under anläggningsskedet kommer delar av 

området av säkerhetsskäl att omfattas av restriktioner för obehörig trafik, inklusive 

fiskefartyg. Restriktionerna omfattar de områden där anläggningsarbete pågår 

och ett område runt arbetande fartyg. Effekter och konsekvenser av fysisk 

närvaro av arbetsfartyg för sjöfarten beskrivs närmare i kapitel 7.13.  

Den ytterligare fartygstrafiken till och från verksamhetsområdet kommer belasta 

ljudnivån i Kattegatt men får anses försumbar jämfört med de redan befintliga 

artificiella ljudkällorna i havsområdet, eftersom fartygsrörelser per dag vida 

understiger de passager som förekommer både väster och öster om parken.  

5.2. Driftskede 

Påverkansfaktorer relaterade till driftskedet utgörs främst av förändringen i den 

fysiska miljön som uppkommer till följd av de nya strukturer som installerats, 

buller från vindkraftverken, samt magnetfält från kablarna inom vindkraftparken.  

5.2.1.  Buller och undervattensbuller 

Vindkraftparken är belägen långt ifrån kusten och driftljudet kommer därför inte att 

vara hörbart från land. I projektet Stora Middelgrund utfördes modelleringar för 

luftburet ljud (Appelqvist, 2020). Resultatet av ljudberäkningarna visar att 

ljudnivån vid kusten kommer att understiga begränsningsvärdet för ljud utomhus 

vid bostäder (40 dB(A)) med god marginal. Stora Middelgrund och Kattegatt Syd 

ligger på ungefär samma avstånd från svenska kusten, och därmed bedöms de 

ljudnivåer relaterade till drift av Kattegatt Syd också hamna under gränsvärdet 
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med god marginal. Påverkan från buller i driftskedet är därmed begränsat till 

undervattensbuller.  

Under driftsfasen avger vindkraftverk lågfrekvent undervattensbuller. Driftsljudet 

från vindkraftverk under vatten är generellt lågt och påverkansområdet litet. För 

vindkraftverk i drift var den högsta uppmätta nivån 137 dB re 1 uPa vid ett 

avstånd på 40 m (Tougaard et al., 2020). Bullret förväntas dock öka med 

turbinstorlek och vindhastighet, och varierar även möjligen beroende på 

fundamenttyp. Bullret är också beroende av antalet vindkraftverk samt på 

avståndet mellan enskilda vindkraftverk. En vindkraftpark med få och glest 

placerade vindkraftverk orsakar mindre buller än en vindkraftpark med fler och 

tätare placerade verk.  

Ljudnivåer från enskilda havsbaserade vindkraftverk som rapporterats i 

litteraturen är låga, och jämförbara med eller lägre än bullernivåer uppmätta 1 km 

från kommersiella fartyg (Madsen et al., 2006). Den samlade ljudbilden för en stor 

vindkraftspark är mindre eller jämförbar med ett stort lastfartyg som står stilla 

(Tougaard et al., 2020). Studier visar att den samlade ljudbilden från en 

vindkraftpark i drift kan ha betydelse i områden där bakrundsljudnivån och 

fartygstrafiken är låg (Tougaard et al., 2020), vilket inte är fallet för Kattegatt Syd. 

Eftersom driftsljudet ligger inom samma frekvensintervall som fartygsbuller 

bedöms bullret därmed till stor del maskeras av fartygsbuller från närliggande 

farleder.  

5.2.2.  Kollisionsrisk fartyg 

Vindkraftverken innebär uppförande av nya fysiska strukturer vilket gör att det 

uppkommer en risk för kollision för fartyg. Kollisionsrisken är beroende av vilken 

slutlig layout som väljs för Kattegatt Syd. Den layout som presenterades i 

samrådsunderlaget har ändrats efter riskanalyser för fartygstrafiken i området. 

Den nu reducerade utbredningen av verksamhetsområdet har bedömts reducera 

riskerna för sjöfarten eftersom avståndet till de tungt trafikerade farlederna har 

ökat. 

5.2.3.  Närvaro av arbetsfartyg 

I driftskedet är det främst mindre fartyg för personaltransport vid underhållsarbete 

som kommer att trafikera vindkraftparken och därmed bedöms påverkan till följd 

av närvaro av arbetsfartyg som försumbar.  

5.2.4.  Nya habitat 

Vindkraftverken och transformatorstationerna med tillhörande fundament 

förändrar den fysiska miljön både ovan och under vattenytan vilket innebär en 

habitatsförändring och potentiellt skapande av nya habitat. Strukturerna ovanför 

vattenytan kommer i stort sätt att vara desamma oavsett vilken typ av fundament 

som valts medan strukturerna under vattenytan är direkt kopplade till 

fundamenttyp med tillhörande grundläggning och erosionsskydd. Liksom under 

etableringsfasen ger gravitationsfundament och fackverksfundament med 

kassuner störst förändring av den fysiska miljön. De ytor som upptas av olika 

fundamenttyper beskrivs närmare i tabell 2. Som tidigare nämnts kan ett 

mekaniskt skydd läggas på kablar i de fall nedgrävning inte är möjligt för vissa 

sträckor, vilket innebär en mer bestående förändring av bottenmiljön. 
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Vindkraftverken innebär uppförande av nya fysiska strukturer vilket gör att det 

uppkommer en risk för kollision för fåglar och fladdermöss. Kollisionsrisken är 

beroende av om det finns flyttstråk för fåglar eller fladdermöss genom området 

men också på vilken layout som slutligen väljs.  

Effekter och konsekvenser av förändrade och nya habitat berör främst 

bottensamhälle och fisk, men är också relevanta för fågel och fladdermöss, samt 

sjöfart, avseende strukturer ovanför vattenytan kopplat till undanträngning, 

barriäreffekt och kollisionsrisk. Bedömningarna redovisas närmare i respektive 

underlagsrapport och kapitel.  

5.2.5.  Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska 

fält. I marina miljöer alstras magnetiska fält både från naturliga (jordens 

magnetfält) och från antropogena källor (elektiska kablar, 

telekommunikationskablar m.m.) (Normandeau et al., 2011). Inom en 

vindkraftpark förväntas förhöjda EMF kopplade till det internkabelnät som binder 

samman vindkraftverken med varandra och med transformatorstationen/erna. 

Magnetiska fält alstras också kring exportkablarna som sammankopplar 

vindkraftparken med stamnätet för eldistribution. I driftskedet uppkommer ett 

statiskt magnetiskt fält runt sjökablarna som avtar snabbt med avstånd och antas 

komma ner på den naturliga nivån redan vid några meters avstånd (Normandeau 

et al., 2011; Naturvårdsverket, 2012). Eftersom kablarna grävs ner i sedimentet, 

blir magnetfältets styrka reducerad vid bottenytan. Planerat nedgrävningsdjup för 

kablarna är max 3 m. Ett nedgrävt djup om 1 m, ger 0,7 μΤ vid bottenytan enligt 

de beräkningar som gjorts (se vidare resonemang i bilaga C, Teknisk 

beskrivning). Om nedgrävning inte är möjlig kommer kablarna skyddas med 

betongmadrasser eller motsvarande vilket motsvarar ett nedgrävt djup om 0,2 – 

0,3 m och mindre än 90 µT. Risk för negativ påverkan relaterat till EMF bedöms 

därmed som mycket liten. Effekter och konsekvenser av magnetfält berör främst 

fisk samt bottenfauna och beskrivs närmare i respektive underlagsrapport och 

kapitel. 

5.2.6.  Ljusföroreningar 

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd. Hinderbelysningen gör att vindkraftverken blir synliga även i 

mörker, vilket är viktigt för flygsäkerheten och sjöfarten.  

Enligt nu gällande bestämmelser om hinderbelysning (Transportstyrelsens 

föreskrifter TSFS 2020:88) för luftfarten ska de yttre vindkraftverken (samt verk 

inne i vindkraftsparken som inte täcks in av de yttre) markeras med högintensivt 

vitt blinkande ljus samt lågintensivt rött på halva höjden om verken har en höjd 

som överstiger 150 meter. De inre verken som täcks in av de yttre ska minst 

förses med lågintensivt ljus på högsta fasta punkt.  

Det vita högintensiva ljuset får enligt regelverket justeras ner under gryning, 

skymning och mörker. Hinderbelysningen kommer att vara tänd med maximal 

styrka under dagtid. Under denna tid ska intensiteten för de högintensiva 

lamporna (huvudalternativet) uppgå till 100 000 candela (cd) i maxpunkten. Vid 

skymning reduceras ljusstyrkan till 20 000 cd för att under mörker uppgå till 

2 000 cd dvs. 2 % av ljusintensitet under dagtid. Vid gryning ska intensiteten åter 

vara 20 000 cd. Blinkfrekvensen ska vara 40–60 blinkningar per minut. 
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Vindkraftverken kommer även markeras med ljus på fundamenten/nedre delen av 

tornet för sjöfarten enligt Transportsstyrelsens föreskrifter. 

Påverkan från ljusföroreningar är främst relevant för sjöfågel och effekter och 

konsekvenser beskrivs närmare i underlagsrapporten och kapitlet. 

5.2.7.  Förändrad landskapsbild 

Vindkraftverk är höga strukturer och kan därmed förändra landskapsbilden till 

havs, men även från land. En landskapsbildsanalys har utförts inom projektet från 

15 antal positioner längst svenska kusten och Anholt på den danska sidan. 

Resultaten redovisas i bilaga E12 och kapitel 7.10. 

Graden av visuell påverkan är beroende av synbarheten. Synbarhet beror på 

topografi och vegetation, meteorologiska förhållanden, betraktarens läge i höjdled 

och tid på dygnet. Topografiska förhållandena och utbredningen av sikthindrande 

skog (vegetationsförhållanden) påverkar också vilken visuell påverkan som 

uppkommer. Nattetid är det hinderbelysning som medför visuell påverkan på 

omgivningen, se avsnitt 5.2.6 ovan. 

Synbarheten av vindkraftverk på stora avstånd är även starkt beroende av 

väderlek och siktförhållanden. Störst antal dygn med goda siktförhållanden har 

maj-augusti, medan vintermånaderna december-februari är den period då god 

sikt förekommer minst antal dygn. Antal timmar med god sikt beror i hög grad på 

det faktum att sommardagar är långa (16-17 ljusa timmar/dag) och vinterdagar 

korta (6-7 ljusa timmar/dag).  

Vid ökat avstånd börjar delar av vindkraftverken försvinna under horisonten på 

grund av jordens krökning sett från betraktningspunkter nära havsytan (figur 5). 

Står man på en betraktningspunkt 100 m ö h framträder väsentligt större delar av 

vindkraftverken och vid god sikt skulle man teoretiskt kunna se mindre delar av 

vindkraftverken på ända uppemot 10 mils avstånd (figur 6). 
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Figur 5. Relationen mellan synlighet och avstånd för vindkraftverk med totalhöjden 260 respektive 350 

meter för en betraktningspunkt nära havsytans nivå. Källa: Ramböll (bilaga E12). 

Figur 6. Relationen mellan synlighet och avstånd för vindkraftverk med totalhöjden 350 meter för en 

betraktningspunkt 100 m ö h. Källa: Ramböll (bilaga E12)  
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Förutom siktförhållandena generellt, spelar läget på solen över dagen samt 

förekomsten av moln stor roll för upplevelsen av vindkraftverk till havs på lite 

avstånd. För västkusten kan sägas generellt att morgonljus från öster gör att 

vindkraftverk framstår som vita och därmed lite synbara mot en ljusblå 

morgonhimmel. I takt med att solen vandrar från öster till väster blir verken mer 

synliga. Framåt kvällen syns vindkraftverken i motljus. 

Hur stor visuell förändring vindkraftverk medför i ett område beror på landskapets 

karaktär, skala och brukande. Bebyggda och på annat sätt kulturellt präglade 

områden har en identitet av att vara föränderliga och brukade av människor. Där 

är mänsklig omvandling och spår efter bruk inte något nytt, utan en del av 

landskapets karaktär. Det kan ge t.ex. hamnar, industriella miljöer och 

bruksmiljöer en tålighet för förändring i jämförelse med områden med mer orörd 

natur. Det visuella intrycket av orörd natur signalerar ofta urtid och långsam 

förändring. På sådana platser finns en risk att förändring medför en större 

påverkan på landskapsbilden. Vilken typ av bebyggelse och vilka kulturella spår 

som finns i landskapet har också betydelse för vilken förändring landskapsbilden 

tål utan att upplevelsen påverkas. I en miljö med samtida byggnader i liknande 

skala kan en förändring stärka ett uttryck som redan existerar. I en miljö med 

enbart forntida, småskaliga element kan en förändring komma att tillföra en ny 

karaktär till uttrycket i landskapet.  

5.3.  Avveckling  

Påverkansfaktorer vid avvecklingen av vindkraftparken är beroende av hur 

avvecklingen kommer att ske och vilka strukturer som avvecklas. I god tid före det 

att verksamheten läggs ned (elproduktionen) kommer en avvecklingsplan att ges 

in till tillsynsmyndigheten.  

Som utgångspunkt gäller att samtliga strukturer ovanför havsbotten helt 

avlägsnas. När tidpunkten för avveckling närmar sig görs dock en bedömning av 

om strukturerna i havsbotten ska avlägsnas eller inte, baserat på vilket alternativ 

som bedöms innebära en större inverkan på miljön. Beroende på vilket beslut 

som tas kan vissa delar komma att skäras av vid eller under havsbotten (t.ex. 

pålar) eller lämnas kvar nedgrävda (t.ex. kablar). Värdet av att även ta bort den 

nedersta konstruktionsdelen av fundamenten närmast och under havsbottnen 

samt erosionsskydden runt fundamenten beslutas närmare i tiden för avveckling.  

Påverkansfaktorerna kommer i stort sett utgöras av samma påverkansfaktorer 

som under anläggningsskedet men troligen i de flesta fall med lägre intensitet än 

under anläggningsskedet. Hur avvecklingen utförs kommer generellt sett att vara i 

omvänd ordning i förhållande till byggnationsförloppet (omvänd utläggning) och 

inbegripa liknade typer av, och antal fartyg, samt utrustning. 

Marknaden för avveckling av havsbaserade vindkraftsparker är relativt ny och 

förväntas mogna i framtiden. Eftersom tekniken och kunskapsläget förändras 

snabbt (och livslängden för en vindkraftpark är ca 40 år) är det dock osäkert exakt 

hur avvecklingen kommer att ske och vilka delar som kommer att monteras ned. 

Marknaden för avveckling av vindkraftparker kommer att utvecklas över tid, och 

kunskapen och erfarenheten kommer att öka och nya och mer effektiva fartyg 

kommer att utvecklas för att hantera avvecklingen. 
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6. Alternativredovisning 

6.1.  Nollalternativ 

En MKB som upprättas för en verksamhet som antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska även innehålla en beskrivning av ett s.k. nollalternativ. 

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser situationen om planerad 

verksamhet i enlighet med ansökan inte genomförs. Ett nollalternativ innebär 

således att platsen för verksamheten genomgår en annan utveckling än vad som 

skulle vara fallet om den ansökta verksamheten blev av. För verksamhetsområdet 

förväntas nollalternativet innebära att nuvarande miljöförhållanden förblir 

oförändrade relativt nuläget och att nuvarande användning av havsområdet 

förväntas fortsätta. 

Nollalternativet innebär inom Kattegatt Syd att den planerade vindkraftparken inte 

kommer att etableras, vilket i sin tur innebär att den fossilfria elen från 

vindkraftparken inte kommer att produceras i området. Nollalternativet medför 

därmed att den elektricitet som skulle produceras istället kommer att behöva 

produceras med annan teknik eller på annan plats. 

I övrigt skulle de miljöeffekter och konsekvenser på berörda intressen som 

beskrivs i denna MKB utebli, därmed även de positiva konsekvenser som 

projektet medför, i anläggnings-, drifts- och avvecklingsskedet. 

6.2.  Alternativ lokalisering 

6.2.1. Bakgrund 

Vattenfall har under lång tid utrett lämpliga havsområden inom Sveriges 

territorialgräns och ekonomiska zon för framtida energiproduktion. Utifrån dessa 

utredningar har det kunnat konstateras att områden där vattendjupet gör det 

möjligt att placera vindkraftsparker utifrån kommersiellt tillgänglig teknik är få till 

antalet. Många av de områden som trots allt finns är i sin tur inte aktuella 

eftersom de står för nära eller för långt ifrån land, är för små i förhållande till 

erforderliga vattendjup eller för att verksamheten inte är kompatibel med andra 

intressen inom området, såsom exempelvis försvarsintresset eller områdets höga 

naturvärden. Vindkraftparken bör härutöver ligga inom ett elområde med 

underskott på el. Utifrån den grundläggande kravspecifikation som redovisas 

ovan i kombination med behovet av elproduktion inom elområde SE3 och SE4 

finns endast en handfull reella alternativa lokaliseringar för större vindkraftparker. 

6.2.2. Inledande analys av möjliga lokaliseringar 

År 2017 inledde Vattenfall arbetet med att identifiera potentiellt lämpliga områden 

för havsbaserad vindkraftutveckling i Sverige. Som en del av denna process 

identifierades ett antal ”greenfield” (tidigare outvecklade) områden. Syftet med 

analysen var att identifiera lämpliga platser utifrån relevanta miljöbegränsningar 

och där en etablering samtidigt kan förväntas innebära elproduktion till låg 

kostnad för svenska konsumenter. Den svenska marina miljön är dock komplex 

med många konkurrerande intressen och värden, och enligt vad som beskrivits 

ovan är endast ett fåtal områden lämpliga för storskalig havsbaserad 

vindkraftutveckling. 
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De inledande analyserna med att finna lämpliga lokaliseringar styrdes av följande 

parametrar:  

• Verksamhetens förenlighet med nuvarande områdesanvändning. Det ska 

vara möjligt att erhålla tillstånd för det tänkta projektet med hänsyn till 

bevarandeintresset av naturmiljön i området och riksintressen. Nämnda 

intressen och vindkraft ska enligt bedömning kunna samexistera både under 

anläggnings- och driftskede samt vara förenlig med den tilltänkta 

havsplanen. Förväntad påverkan på naturmiljön under anläggnings-, drift- 

eller avvecklingsskede var en väsentlig fråga. En alltför stor risk för påverkan 

på naturmiljön innebar att ett område uteslöts från vidare utredning.  

• Eftersom elen som produceras ska levereras till Sverige är det en 

förutsättning att vald lokalisering ligger inom territorialgränsen eller inom 

Sveriges ekonomiska zon. 

• Lokaliseringen ska vara inom ett område där vindresurserna/ 

vindförhållandena är mycket bra. Rådande vindförhållanden har stor 

betydelse för valet av placering, liksom möjligheten att bygga höga (dvs. mer 

effektiva) verk. 

• Anläggningen ska vara samhällseffektiv utifrån ett systemperspektiv. Det 

betyder att lokaliseringen ska vara lämplig sett till behovet av el i landet, att 

ledig kapacitet bedöms finnas för inleverans till stamnätet i regionen samt att 

en anslutningspunkt till stamnätet finns inom ett rimligt avstånd från kusten.  

• Avståndet till bostäder bedöms ha stor betydelse vid havsbaserad vindkraft. 

Ett lämpligt avstånd för över 200 m höga vindkraftverk bedöms vara det 

avstånd där kostnaden för anslutning till elnät på fastlandet fortfarande 

bedöms som ekonomiskt rimligt samtidigt som avståndet till bebyggelse 

innebär en acceptabel upplevd påverkan på landskapsbilden. 

• Området ska ha goda egenskaper för grundläggning, exempelvis sand, 

morän eller berg. Flack botten är fördelaktig. Bottenförhållanden utgör som 

huvudregel inte något absolut hinder för etablering av vindkraft men 

påverkar grundläggningssättet och får därmed relativt stora ekonomiska 

konsekvenser, särskilt vid arbete i vatten.  

Analysen utfördes genom en GIS-analys baserad på de miljömässiga, fysiska, 

kommersiella och tekniska kriterierna ovan. Cirka 15 områden med 

utvecklingspotential identifierades runt den svenska kusten. Dessa platser 

utvärderades mer detaljerat av Vattenfalls interna tekniska team och 

expertkonsulter. 

Utvärderingen omfattade en översiktlig bedömning av risk för påverkan på fåglar, 

fisk och marina däggdjur, förekomst av skyddade områden såsom Natura 2000 

och nationella intressen (sjöfart, försvar, fiske osv.), avstånd till land samt 

samexistens med utkastet till havsplan och andra marina verksamhetsutövare. 

Områden som bedömdes ha hög potential utvärderades ur ett tekniskt och 

kommersiellt perspektiv, med beaktande av faktorer som bottenförhållanden, 

vindhastigheter och vattendjup, närhet till nätanslutning och energiefterfrågan. 
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6.2.3. Detaljerad analys av alternativa lokaliseringar 

Utifrån utvärderingen ovan valdes fem lokaliseringar ut som uppfyllde kriterierna 

för att vara tekniska och kommersiellt bärkraftiga samtidigt som det fanns 

möjlighet att begränsa påverkan på miljö och sociala aspekter. Lokaliseringarna 

var belägna i Kattegatt (Kattegatt Syd), söder om Skåne (två potentiella 

lokaliseringar), nära Gotland och utanför Gävles kust (figur 1). 

Figur 1. Områden som ingick i detaljerad analys av alternativa lokaliseringar. 

 

Dessa områden blev föremål för ytterligare detaljerade miljöanalyser med särskilt 

fokus på potentiell påverkan på Natura 2000-områden samt andra ekologiska 

frågor. Detta kombinerades med fortsatt teknisk och kommersiell bedömning av 

dessa lokaliseringar, såsom beräknad elproduktion, investerings- och 

driftskostnader, nätanslutningsplatser och nätanslutningskostnader. Ytterligare 

detaljer om dessa överväganden beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1. Överväganden som legat till grund vid val av lokalisering.  

Kattegatt Syd Kattegatt Syd har bedömts ha stor potential för vindkraftsutveckling, med höga 

vindhastigheter, goda bottenförhållanden och förutsättningar för etablering med relativt 

låg miljöpåverkan.  

Rådande natur och miljöförhållanden var sedan tidigare relativt välkända och området är 

beläget utanför N2000-områden och farleder. Även om kommersiellt fiske är upptaget i 

förslag till havsplan och området också pekats ut som ett riksintresseområde för 

yrkesfiske bedöms verksamheten inte påtagligt försvåra yrkesfiskets bedrivande inom 

riksintresset.  

Sammantaget har Kattegatt Syd bedömts som mest lämplig av de närmare utredda 

lokaliseringarna eftersom lokaliseringen erbjuder möjlighet till etablering med en 

begränsad miljöpåverkan och förutsättningar för effektiv produktion av billig energi till 

svenska konsumenter. 

Skåne Flera områden i havet söder om Skåne har bedömts ha goda vindförhållanden. 

Områdena är dock relativt djupa och därmed mindre lämpade för fasta bottenfundament, 

vilket medför utmaningar ur ett tekniskt perspektiv jämfört med utveckling av vissa av de 

andra identifierade och analyserade områdena.  

De aktuella områdena skulle troligen också överlappa med N2000-områden vilket skulle 

medföra begränsningar för att undvika oacceptabel påverkan på områdenas 

bevarandevärden. Närheten till befintliga farleder skulle också medföra behov av 

betydande anpassningar och eventuellt även en uppdelning av parkområdet i flera 

mindre områden.  

Det fanns också en känd potentiell intressekonflikt med Försvarsmaktens verksamhet i 

området.  

Även om de övervägda områdena i vissa avseenden har liknande förutsättningar som 

Kattegatt Syd har det sammantaget ansetts finnas fler begränsningar för dessa jämfört 

med Kattegatt Syd. Flera begränsningar hade dessutom varit svårare att undvika eller 

mildra jämfört med den nu valda lokaliseringen. 

Gotland Ett område utanför Gotlands kust ansågs inledningsvis ha goda förutsättningar för 

havsbaserad vindkraftutveckling med en acceptabel omgivningspåverkan, liksom 

möjlighet till anpassning till sjöfarten. Bristen på möjlig anslutning till det nationella 

stamnätet innebär dock att området inte ansetts lämpligt för vidare utveckling i nuläget. 

Gävlebukten Utvecklingen av ett område i Bottenviken har bedömts möjlig med relativt låg 

miljöpåverkan, även om vidare bedömning av påverkan på alfågel inom relevant Natura 

2000-område har ansetts nödvändigt med hänvisning till tidigare avgöranden rörande 

förutsättningar för vindkraftsetablering på Finngrunden.  

Lägre vindhastigheter i kombination med hög risk för isbildning innebär dock att området 

får anses mindre gynnsamt ur ett tekniskt perspektiv än några av de andra utvärderade 

områdena. På grund av områdets tekniska begränsningar skulle också 

energikostnaderna för svenska konsumenter bli betydligt högre än vid en etablering 

inom de andra bedömda områdena. Området har därmed ansetts mindre lämpligt än 

den valda lokaliseringen.  
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Slutligen valdes lokaliseringen för Kattegatt Syd med följande motivering:  

• Bottenförhållanden bedömdes vara likartade över större delen av området, 

med djup lämpliga för fasta fundament. 

• Avståndet till kusten (ca 20-25 km) var rimligt och medför en balans mellan 

nätanslutningskostnader och begränsning av den visuella påverkan. 

• Potentiella synergier med Vattenfalls systerprojekt Stora Middelgrund leder 

troligen till en effektivisering av genomförande av projektet (upphandling, 

konstruktion och drift), vilket i slutändan kan bidra till att minska svenska 

energikonsumenters kostnader. Genom arbetet med Stora Middelgrund 

finns vidare en gedigen kunskapsbank kring områdets miljö- och 

naturförhållanden redan i ingångskedet.  

• Lokaliseringen ligger visserligen nära några Natura 2000-områden, där bl.a. 

tumlare skyddas, men genom projektanpassning och skyddsåtgärder för att 

minska påverkan på marina däggdjur bedömdes det vara möjligt att 

minimera påverkan på de skyddade områdena. De fågelarter som är 

associerade med områdena bedömdes vidare som måttligt känsliga för 

undanträngning. Vidare bedömdes det finnas förutsättningar att minimera 

sådana effekter.  

• Området bedömdes som känsligt p.g.a. förekomst av vissa lekande fiskar, 

särskilt torsk, men med projektanpassningar såsom tidsrestriktioner för bl.a. 

pålning bedömdes det finnas möjlighet att begränsa risk för påverkan. 

Den valda lokaliseringens lämplighet har därefter följts upp och utvärderats 

vidare, särskilt under den fortsatta miljöbedömningen.  

6.2.4. Havsplanen 

Den planerade vindkraftparken ligger inom havsområdet Södra Västerhavet, som 

omfattar större delen av Kattegatt (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Havs- 

och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för att ta fram havsplaner för Sverige. 

Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas och är 

strategiska och övergripande (Havs- och vattenmyndigheten, 2021). 

Havsplanerna innefattar större delen av territorialhavet och svensk ekonomisk 

zon i sin helhet (figur 2). I förslaget till havsplan som lämnades av HaV till 

regeringen 2019 beskrivs området kring vindkraftparken ha goda förutsättningar 

för vindkraft då höga vindhastigheter och utsjöbankar med lämpligt djup 

förekommer i kombination med ett väl utbyggt transmissionsnät på land. 

Verksamhetsområdet överlappar med ett större område som är utpekat för 

yrkesfiske (figur 2). I den föreslagna havsplanen anges att, för energiutbyggnad 

generellt, särskild hänsyn bör tas till kumulativ påverkan på totalförsvarets 

intressen vid byggnation av flertalet vindkraftparker. Vid etablering av vindkraft 

bör även hänsyn tas till de höga naturvärden som förekommer samt det lokala 

yrkesfisket för att möjliggöra samexistens. De utsjöbankar som har högst 

naturvärden bör undanhållas från energiutvinning (Fladen och Lilla Middelgrund) 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

De områden till havs som är utpekade som riksintresse för vindbruk beslutades år 

2013 och 2015 av Energimyndigheten, baserat på tidigare utpekade riksintressen 

år 2008 med uppdaterade kriterier för vindstyrka, djup samt områdenas storlek. 

Det finns även angivet att ansökan om tillstånd för etablering av vindkraft kan 
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göras även för områden som inte är angivna i havsplanerna (Havs- och 

Vattenmyndigheten 2019). 

Figur 2. Havsplaneförhållanden i och kring området för Kattegatt Syd. 

6.3. Referenser 
Havs- och vattenmyndigheten, 2019. Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet, Göteborg 
Havs- och vattenmyndigheten, 2021. Föslag till havsplaner. 
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-
samverkan/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
Besökt 7 Maj 2021 
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  Bottenförhållanden 

Bottenförhållanden avgränsas i detta kapitel till bottentopografi och vattendjup, 

bottensubstrat och förorenade sediment. Bottenförhållanden beskrivs inom 

verksamhetsområdet med avseende på nuläge och identifierade effekter av 

verksamheten. Eventuell förändring av bottenförhållanden till följd av 

verksamheten som leder till konsekvenser för andra miljöaspekter (t.ex. 

naturmiljö) beskrivs i efterföljande kapitel. 

7.1.1. Bottentopografi och vattendjup 

Kattegatt är ett grunt havsområde mellan Nordsjön och Östersjön, med ett 

medeldjup på 23 m. Djup ned till 100 m förekommer dock inom den svenska 

delen av Kattegatt. Den planerade vindkraftparken är förlagd till ett av de djupare 

utsjöområdena i Kattegatt. 

Djupinformationen har erhållits från en djupkarta i relativt låg upplösning (ca 

115 × 115 m) men ger ändå en god indikation på djupförhållandena inom området 

(EMODnet1). Djupderivat i form av 1-meters djupkurvor samt ett lutningsraster är 

beräknade från djupunderlaget och ger en bild av relativa höjder och sänkor i 

området. Större delen av verksamhetsområdet har ett medeldjup på ca 36 m, 

men djup mellan 24–79 m förekommer inom området (figur 1). Den nordvästra 

delen av parkområdet är något grundare, med ett djup på ca 25–30 m. De största 

djupen på knappt 80 m återfinns vid nordöstra spetsen av verksamhetsområdet. I 

mitten av verksamhetsområdets östra sida återfinns ett grundare parti med 

vattendjup på ca 26–30 m. Utifrån det befintliga underlaget har majoriteten av 

verksamhetsområdet en lutning på mindre än 2 grader. De brantaste delarna i 

nordost har en lutning på ca 5–9 grader men överstiger ej 11 grader. 

Sjömätningar planeras inom området för vindkraftparken för att vidare kartlägga 

djupförhållandena. 

 
1 https://portal.emodnet-bathymetry.eu/ 
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Figur 1. Djupförhållanden inom området för Kattegatt Syd. 

7.1.2. Bottensubstrat 

Havsbottnar delas normalt in i tre olika typer: ackumulationsbottnar, 

transportbottnar och erosionsbottnar. Med ackumulationsbottnar avses ytor där 

material tillförs och ackumuleras över tid. För transportbottnar gäller att ungefär 

lika mycket material tillförs som transporteras bort via den bottenerosion som 

orsakas av strömmar, vågor och andra hydrografiska processer. En 

erosionsbotten är en botten där bottenmaterial över tid transporteras bort.2 

Substratdata har hämtats från habitatmodelleringskartan framtagen av EMODnet 

Seabed Habitats.3 För parkområdet har även SGU:s Maringeologi 1:100 000 

använts för beskrivning av substratförhållanden inom parken.4 

Bottensubstratet inom den planerade vindkraftparken utgörs enligt tillgängliga 

underlag övervägande av homogen mjukbotten bestående av silt och lera 

(mjuklera) (figur 2), vilket indikerar att verksamhetsområdet till största delen 

utgörs av ackumulationsbottnar. I den nordöstra delen finns dock ett litet parti 

med sten och block. Ett längre stråk med sand, grus och sten går från den 

nordvästra till den norra delen av parken och sammanfaller med det något 

 
2 https://www.sgu.se/samhallsplanering/marin-miljo/anlaggning-till-havs/ 

3 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/about/euseamap-broad-scale-maps/ 

Underlaget kombinerar två olika skalor; 1:100 000 för området öster om gränsen för ekonomisk zon, inklusive hela 

verksamhetsområdet och 1:250 000 för området väster om gränsen för svensk ekonomisk zon. 

4 https://resource.sgu.se/dokument/produkter/maringeologi-100000-beskrivning.pdf 
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grundare området. Denna del av området kan potentiellt utgöra en 

transportbotten. Enligt information under samrådsmöte med Havs- och 

Kustfiskarnas Producentorganisation (19 feb. 2021) undviker fiskare att 

bottentråla i detta område då området är svåråtkomligt och innebär risk för skada 

på redskap, vilket indikerar att substratet kan utgöras i alla fall delvis av grövre 

fraktioner så som block och sten. 

Inom projektet planeras omfattande geofysiska undersökningar samt 

sedimentundersökningar för att närmare kartlägga bottenförhållandena inom 

verksamhetsområdet. 

Figur 2. Bottensubstrat inom området för Kattegatt Syd. Underlaget är klassificerat enligt en modifierad version 

av Folk och översatt till SGU:s klasser för ytsubstrat. 

7.1.3. Förorenade sediment 

Sediment kan fungera som en sänka för näringsämnen och miljögifter då de 

binder olika typer av föroreningar och ansamlas på ackumulationsbottnar. Sådana 

sediment kan även utgöra en källa till föroreningar om föroreningarna frigörs från 

sedimenten via naturliga eller antropogena processer. Återsuspendering av 

förorenat sediment kan därmed resultera i spridning av föroreningar till vattnet 

som ansamlats i olika sedimentlager. Sedimentationshastigheten minskar med 

minskande partikelstorlek, vilket gör att de finkorniga sedimenten potentiellt kan 

transporteras längre sträckor i vattenkolumnen vid en uppgrumling 

(Naturvårdsverket, 2003). 
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Vid bedömningen av miljögifter i sediment används två typer av 

bedömningsgrunder, så kallade effektbaserade bedömningsgrunder och 

tillståndsbaserade bedömningsgrunder. 

Nyligen utarbetade effektbaserade bedömningsgrunder för kemisk ytvattenstatus 

redovisar gränsvärden för sedimenthalter för ett fåtal prioriterade och särskilt 

förorenande ämnen (Havs och Vattenmyndigheten, 2019). Dessa effektbaserade 

gränsvärden för sediment är framtagna för några av de substanser som kan 

ackumuleras i sediment eller biota och är framtagna för att skydda bottenlevande 

organismer (Havs och Vattenmyndigheten, 2018). Gränsvärdena används i 

havsmiljöförvaltningen för att bedöma god miljöstatus (kapitel 11). 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav används också för 

klassificering av föroreningsinnehåll i sediment (Naturvårdsverket, 1999). Dessa 

bedömningsgrunder bygger på en statistisk tillståndsklassning av sediment längs 

Sveriges kust. Tillståndsklassningen visar därmed fördelningen av miljögiftshalter 

i svenska sediment, vilket ger en fingervisning om föroreningssituationen i de 

undersökta sedimenten. Dessa jämförelsevärden används även vid 

avfallsklassning av sediment då dessa tas upp från havet. I rapporten NV 4914 

”Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav” presenteras 

Naturvårdsverkets jämförelsevärden som senare uppdaterades med organiska 

föroreningar (Josefsson, 2017). 

Föroreningssituationen i sedimenten inom verksamhetsområdet beskrivs nedan 

utifrån befintliga data hämtade från SGU:s databas (tabell 1) och data från den 

nationella miljöövervakningen. Provtagningarna begränsas utifrån befintliga data 

till ytsediment. Denna sammanställning ligger till grund för planeringen av en 

större bottenprovtagningsundersökning som utförs i samband med de 

sjömätningar som kommer att komplettera ansökan om tillstånd. 

Tabell 1. Information om provtagningspunkter från SGU:s databas. 

Stationsnummer Vattendjup (m) Sedimentdjup (cm) Provtagningsår  

05B0129 43 0-2 1988 

04B0183 Sekretess 0-2 1986 

04B0179 39 0-2 1986 

04B0181 38 0-2 1986 

05B0119 Sekretess 0-2 1988 

05B0115 38 0-1 1988 

05B0088 39 0-1 1988 

04B0182 37 0-1 1986 

05B0445 Sekretess 0-1 1993 

SE-13 47 0-1 2003, 2008, 2014 

 

Den nationella miljöövervakningen av föroreningar i svenska utsjösediment utförs 

av SGU på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöövervakningen innefattar en 

övervakningsstation (SE-13) som ligger ca 4–5 km söder om parkområdet vid 

Rödebanksdjupet (se figur 3). Provtagningsstationen har ett djup på 47 m med 
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liknande mjukbottnar som stora delar av verksamhetsområdet. Insamling av data 

har hittills skett vid tre provtagningar, under 2003, 2008 och 2014. Stationen SE-

13 har en ackumulationshastighet av sediment på 0,6 cm per år. Vid 

provtagningen 2014 var sedimentytan oxiderad vilket tyder på att botten vid 

denna provpunkt var syresatt och därmed inte hade problem med syrefria 

förhållanden. 

Figur 3. Karta över SGU:s provtagningspunkter och den nationella miljöövervakningsstationen. 

 

Provtagningarna visar på att det är relativt låga halter av föroreningar vid den 

nationella miljöövervakningsstationen (SE-13). Halten tributyltenn (TBT) 

överskrids jämfört med gränsvärdet enligt HVMFS 2019:25 för två av tre 

provtagningsår (se tabell 2), medan övriga ämnen förekommer i halter under 

HVMFS 2019:25. Provtagningslokalen är mer informativ än övriga sammanställda 

provlokaler (tabell 1), trots att den är belägen söder om verksamhetsområdet, då 

provtagningarna genomförts vid flera tillfällen och närmare i tid än övriga lokaler. 

Resultaten från provtagningarna ger indikationer om att inga större förändringar 

av tillförsel av föroreningar har skett sen början av mätningarna år 2003 eftersom 

halterna är relativt stabila över tid. 

Utifrån antagandet om en stabil ackumulationshastighet på 0,6 cm/år ger 

provtagningen vid station SE-13 information om sedimentet som ligger mellan ca 

5 till 10 cm under den nuvarande sedimentytan.5 

 
5 Provtagning sker endast på ytan men genom ett antagande om ackumulationshastighet tillsammans med 

provtagningsresultat över tid gör att det går att dra slutsatser om halter i sedimenten till en nivå om ca 10 cm djup. 
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Tabell 2. Data från nationella miljöövervakningsstationen SE-13 i Kattegatt jämfört HVMFS 2019:25. 

Röd text indikerar överskridet gränsvärde. 

Ämne i HVMFS 
2019:25 (mg/kg TS) 

Gränsvärde 
HVMFS 2019:25 

Miljöövervakning
s-station (SE-13)  

2003 

Miljöövervakning
s-station (SE-13) 

2008 

Miljöövervakning
s-station (SE-13) 

2014 

Koppar och 
kopparföreningar 

52 11,3 17,7 
17,15  

(16,4-18,2)* 

Kadmium och 
kadmiumföreningar 

2,3 0,109 0,0349 
0,09  

(0,0675-0,107)* 

Bly och 
blyföreningar 

120 34,7 35,3 
33  

(31-34,9)* 

Antracen 0,024 0,012 0,0045 0,0037 

Fluoranten 2 0,09 0,074 0,06 

Tributyltenn- 
föreningar (TBT) 

0,0016 0,005 0,0036 Under 

detekterings- 
gräns 

*För ämnen där flera analyser utförts presenteras halterna som ”medelvärde av analyserad halt 

(lägsta halt-högst halt)”. 

 

Inte heller vid övriga sammanställda provlokaler överskrids halten koppar, 

kadmium, bly, antracen och fluoranten jämfört HVMFS 2019:25, se tabell 3 och 4 

nedan. 

Tabell 3. Jämförelse mellan SGU:s provtagningslokaler och gränsvärden HVMFS 2019:25 för 

metallföreningar. 

SGU föroreningsdata 
(mg/kg TS) 

Gränsvärde 
HVMFS 

2019:25 

05B0129 04B0183 04B0179 04B0181 05B0119 

Koppar och 
kopparföreningar 52 28,2 21 21 20 16 

Kadmium och 
kadmiumföreningar 2,3 0,19 0,1 0,7 - 0,14 

Bly och 
blyföreningar 120 39,6 53 51 51 45,4 

 

Tabell 4. Jämförelse mellan SGU:s provtagningslokaler och gränsvärden HVMFS 2019:25 för PAH:er. 

SGU 
föroreningsdata* 
(ug/kg TS) 

Gränsvärde 
HVMFS 
2019:25 05B0115 05B0088 04B0182 05B0445 

Antracen 24 4,2 1,3 1,4 11 

Fluoranten 2000 51 14 18 120 

 

En preliminär klassning mot jämförvärdena i NV4914 och SGU 2017:12 har gjorts 

för SGU:s provtagningslokaler (ej SE-13). Det är dock viktigt i detta sammanhang 

att komma ihåg att sammanställningen utgår från provtagningar av de översta 
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ytsedimenten mellan 1986 och 1993 (tabell 1) och att dessa resultat inte visar 

halterna i nuvarande ytsediment eller i hela den sedimentprofil som skulle kunna 

störas eller grumlas upp vid eventuella anläggningsarbeten. Sammanställningen 

visar att uppmätta halter av metaller generellt är låga vid jämförelse mot 

Naturvårdsverkets jämförvärden (se tabell 5). Undantaget är halterna av krom 

som klassas till klass 5 (mycket hög halt) vid samtliga av SGU:s provpunkter. 

Uppmätta halter av övriga metaller ligger inom spannet från klass 1 (mycket låga 

halter) till klass 3 (medelhöga halter). Station 04B0179 har påvisat högst halter av 

metaller i området. Stationerna 05B0129 och 05B0119 har påvisat lägst halter av 

metaller i området. 

Tabell 5. Redovisning av halter vid SGU:s provtagningslokaler jämfört med Naturvårdsverkets (NV-

4914) jämförvärden. Fetstil indikerar klass 2-låg halt. Gul färg indikerar klass 3-medelhög halt. Orange 

färg indikerar klass 4-hög halt och röd färg indikerar klass 5-mycket hög halt. Avsaknad av färg 

indikerar mycket låg till låg halt. Halter anges i mg/kg TS. 

SGU 
föroreningsdata 

(mg/kg TS) 

05B0129 04B0183 04B0179 04B0181 05B0119 

Arsenik, As 8,58 9 4 3 9,86 

Kadmium, Cd 0,193 0,1 0,7 0 0,14 

Kobolt, Co 16,6 28 32 29 17,4 

Krom, Cr 59,4 89 89 89 73,2 

Koppar, Cu 28,2 21 21 20 16 

Kvicksilver, Hg 0,0507 0,05 0,02 0,07 0,0611 

Nickel, Ni 26,7 32 34 32 31 

Zink, Zn 101 125 130 123 115 

 

För fyra provpunkter finns resultat från analys av organiska miljögifter. Relevanta 

jämförelsevärden (SGU 2017:12) indikerar att två av provlokalerna har halter 

inom klass 3 (medelhög halt) medan övriga två påvisar lägre halter inom 

klassningen för mycket låga till låga halter (se tabell 6). 
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Tabell 6. Redovisning av halter vid SGU:s provtagningslokaler jämfört med jämförvärden SGU 

2017:12. Fetstil indikerar klass 2-låg halt. Gul färg indikerar klass 3-medelhög halt. Orange färg 

indikerar klass 4-hög halt och röd färg indikerar klass 5-mycket hög halt. Avsaknad av färg indikerar 

mycket låg till låg halt. Halter anges i mg/kg TS. 

SGU föroreningsdata 
(mg/kg TS) 05B0115 05B0088 04B0182 05B0445 

Antracen 0,0042 0,0013 0,0014 0,011 

Benso(a)antracen 0,02 0,0071 0,011 0,043 

Benso(a)pyren 0,047 0,017 0,024 0,085 

Benso(b)fluoranten 0,12 0,043 0,063 0,23 

Benso(ghi)perylen 0,11 0,037 0,05 0,12 

Benso(k)fluoranten 0,041 0,014 0,021 0,07 

Fluoranten 0,051 0,014 0,018 0,12 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,064 0,05 0,057 0,19 

PCB101 0,00048 0,00011 0,00014 0,00043 

PCB118 0,0004 0,000084 0,00012 0,0005 

PCB138 0,001 0,00025 0,00032 0,00071 

PCB153 0,00087 0,00021 0,00028 0,00065 

PCB180 0,00029 0,000074 0,000084 0,00018 

PCB28 0,00013 0,000022 0,000001 0,00016 

PCB52 0,0002 0,000054 0,000035 0,00017 

Fenantren 0,02 0,0064 0,0069 0,041 

PAH-11, summa 0,54 0,21 0,28 1 

PCB-7 0,0034 0,0008 0,00098 0,0028 

Miljöfarligt vrak Altnes 
I mitten av vindkraftparken ligger det miljöfarliga vraket Altnes (figur 3). Fartyget 

förliste 1998 och tros innehålla bunkerolja och petrolcoal, ett ämne som används 

vid aluminiumtillverkning (Sjöfartsverket, 2011). Enligt information från HaV under 

samrådsprocessen (bilaga E2 till ansökan) har vraket delvis tömts på olja, men 

kompletterade sanering behövs. Vraket bedöms relativt lågt prioriterat på 

myndighetens lista över vrak som ska saneras. Vid efterföljande kommunikation 

med HaV bedöms sanering inte komma att utföras inom en femårsperiod. 

Potentiellt finns en ökad risk för oljeläckage under anläggningsskedet på grund av 

vibrationer vid framförallt pålning av eventuella monopile fundament i närheten av 

vraket. En kontinuerlig dialog kommer att hållas med HaV för att bestämma vilka 

eventuella åtgärder eller säkerhetsavstånd som behövs vid anläggningsarbeten i 

närhet till vraket för att undvika oljeläckage. 
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7.1.4. Effekter 

Etablering av vindkraftparken kommer att påverka områdets bottenmorfologi och 

substrat. Effektens omfattning och karaktär beror på vad det är för typ av 

fundament som kommer att anläggas. Effekterna vid anläggande av fundament 

kommer att innebära lokalt förändrade djup och substratförhållanden till följd av 

installation av fundamenten samt anläggande av erosionsskydd. Erosionsskydd 

kommer att leda till en förändring av bottenförhållanden till grövre substrat och 

grundare djup. Gravitationsfundament har en större påverkansyta och kommer att 

innebära att mer omfattande lokala effekter, då den ytan som tas upp av varje 

enskilt fundament kommer att ersätta den naturliga bottenytan, med en artificiell 

hårdbotten som följd. 

Utöver den lokala påverkan runt varje fundament, kommer även 

bottenförhållandena påverkas till följd av sedimentspridningen som uppstår i 

samband med anläggningsåtgärder (se kapitel 5 Påverkansfaktorer för mer 

detaljerad information). Enligt sedimentspridningsmodelleringen kommer 

sedimenten täcka omgivande områden med maximalt upp till ca 5 cm, vilket 

medför en mindre förändring av substrattyp då en större del av området antas 

utgöras av ackumulationsbotten, samt en obetydlig förändring av 

djupförhållanden. 

Den grumling som sker till följd av anläggningsarbeten kommer att innebära att 

sediment från både ytlager och djupare sedimentlager sprids till vattenpelaren 

och vidare inom verksamhetsområdet samt till viss gräns utanför detta. Om 

sedimentationshastigheten (ca 0,6 cm/år) som uppmätts vid 

miljöövervakningsstationen SE-13 motsvarar ett representativt medel för 

verksamhetsområdet, kan antagandet göras att de övre 60 cm av sediment 

motsvarar ackumulationen av sediment från de senaste ca 100 åren. Den övre 

metern av ytsediment skulle därmed kunna antas innehålla merparten av de 

historiska föroreningar (från ca 1870 och framåt) som kan antas vara ansamlade i 

området. Mer detaljerad provtagning behövs dock för att bekräfta detta och lokala 

variationer inom verksamhetsområdets gränser förväntas. 

Utifrån den sammanställning av data från provtagning inom både 

verksamhetsområdet och närliggande provpunkter på liknande bottnar som de 

som förväntas inom vindkraftparksområdet överskrids generellt inte gällande 

gränsvärden för god miljöstatus (HVMFS 2019:25). Generellt är också 

föroreningshalterna inom området av både organiska föreningar och 

metallföreningar förhållandevis låga, vilket preliminärt indikerar att spridning av 

föroreningar till följd av uppgrumling av sediment under anläggningsskedet inte 

kommer bidra till någon väsentlig spridning av förorenande ämnen i området för 

återsedimentation. Halter av TBT överskrider gränsvärden för två av tre år för den 

provtagning som utförts vid miljöövervakningsstationen SE-13 (utanför 

verksamhetsområdet), men halterna ligger nära gränsvärdet och vid sista 

provtagningen 2014 låg halterna under detektionsgränsen. 

Sammanställningen ovan utgår från en begränsad provtagning mellan 1986 och 

1993 (tabell 1) och måste verifieras med tillkommande data för hela den 

sedimentprofil som skulle kunna störas eller grumlas upp vid eventuella 

anläggningsarbeten. Halter av krom som uppmätts i ytsedimentprovtagningen 

mellan år 1986–1993 är också på en jämförelsenivå mycket höga (motsvarar 

klass 5 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder) och den mer detaljerade 

provtagning som planeras inom projektet kommer att närmare belysa 

förekomsten av denna metall och huruvida vidare försiktighetsåtgärder krävs. 
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Utredningen kommer även utreda förekomst av metallorganiska föroreningar i 

verksamhetsområdet. 

7.1.5. Projektanpassningar och skyddsåtgärder  

Eventuellt behov av projektanpassningar och skyddsåtgärder vid grumlande 

arbeten kommer att ses över när kompletterande bottenundersökningar 

genomförts. Om den fortsatta konsekvensbedömningen skulle visa att planerade 

arbeten till följd av föroreningsinnehållet i bottensedimenten kan förväntas 

medföra negativa konsekvenser för vattenlevande organismer som inte endast är 

små till obetydliga, kommer skyddsåtgärder eller andra anpassningar att 

bedömas och föreslås. 
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7.2. Meteorologiska förhållanden 

Meteorologiska förhållanden avgränsas i detta kapitel till vind- våg- och 

isförhållanden och beskrivs med avseende på nuläge och identifierade effekter av 

verksamheten. Eventuell förändring av meteorologiska förhållanden till följd av 

verksamheten som leder till konsekvenser för andra miljöaspekter (t.ex. 

naturmiljö) beskrivs i efterföljande kapitel. 

7.2.1. Nuläge 

Vindförhållanden 
I området för Kattegatt Syd dominerar västliga och sydvästliga vindar ca 40–50 % 

av tiden och det är också från denna riktning som de starkaste vindarna noteras 

(figur 4). Medelvinden 137 m över havsytan (medelvattennivå) är strax under 

10 m/s (modellering utförd av Vattenfall). Denna höjd över vattenytan motsvarar 

den förväntade höjden av maskinhuset för den mindre storlek av vindkraftverk 

som ingår som alternativ för ansökan (se kapitel 4). 

 

Figur 4. Vindros för Kattegatt Syd, modellerad för 137 m över medelhavsnivån. 

Vågförhållanden 
Våghöjden begränsas i Kattegatt av omgivande landmassor. Den förväntade 

signifikanta6 våghöjden under en 50-årsperiod för Kattegatt är 5,7 m. Enskilda 

vågor kan bli upp till dubbelt så höga. 

Detaljerad information om våghöjd togs fram inom Vattenfalls planerade 

vindkraftpark SMG som är belägen strax söder om Kattegatt Syd. Modelleringar 

av våghöjd genomfördes för två olika djup (ca 15 och 26 m) där resultaten visade 

på en likartad våghöjd kring 8 m och en vågperiod på ca 8 s (DHI Water and 

Environment, 2005). Verksamhetsområdet för Kattegatt Syd är något djupare, 

 
6 Våghöjd anges i allmänhet i termer av den signifikanta våghöjden, vilket är medelvärdet i våghöjd på den högsta 

tredjedelen av vågorna. Källa: SMHI 
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men kan antas ha liknande vågförhållanden som de som har modellerats för 

SMG. 

Isförhållanden 
I öppet hav sker isläggningen normalt sett först via bildning av små ispartiklar vid 

ytan. Då dessa växer i antal och sedan klumpar ihop sig bildas en flytande issörja 

som dämpar vågorna, vilket påskyndar isbildningen och så småningom kan leda 

till att ett tunt istäcke bildas.7 Isläggning längs västkusten inträffar oftast kring 

mitten av februari. Någon omfattande isbildning antas inte vara vanligt 

förekommande i området för den planerade vindkraftparken då området ligger 

långt ut till havs där ytvattnet ständigt omblandas av vågrörelser. Mellan åren 

1956–2005 har förekomsten av is observerats i Kattegatts utsjövatten under 20–

30 % av åren. Havsisen förväntas minska till följd av klimatförändringar.8 

Isförhållanden i området för den planerade vindkraftparken SMG har modellerats 

för en 100 års period (DHI Water & Environment, 2005). Enligt resultaten 

beräknas den maximala förväntade tjockleken för isen som uppnås under en 10-

årsperiod vara 0,40 m, för en 50-årsperiod 0,56 m och för en 100-årsperiod 0,61 

m. Kattegatt Syd antas ha liknande isförhållanden som SMG. 

7.2.2. Effekter 

Vindförhållanden 
Vindkraftverken kommer att påverka områdets vindstyrka lokalt inom 

vindkraftparken och till viss del utanför parken till följd av att vindenergi 

omvandlas till elektrisk energi vid elproduktionen. För att vindkraftverken inte ska 

påverka varandras effektivitet tillämpas ett avstånd dem emellan på minimalt 920 

m (c-c avstånd, d.v.s. centrum av en turbin till en annan turbin). 

Enligt en konservativ uppskattning baserad på en internationell standard (IEC 

61400-12-1_2017) återgår vindförhållanden till bakgrundsförhållanden på ett 

avstånd som motsvarar 20 x rotorbladens diameter. Den maximala diametern för 

vindkraftverken i Kattegatt Syd är 320 m, vilket ger en påverkan på vindstyrkan på 

upp till 6,4 km från parken. För ett alternativ med lägre verk och en rotordiameter 

på 230 m skulle motsvarande distans bli 4,6 km. 

Vågförhållanden 
Såvitt WSP känner till finns det inga tidigare studier som indikerar att 

havsbaserade vindkraft skulle medföra en märkbar minskning av våghöjd annat 

än mycket lokalt kring fundamenten. Enligt ett exempel från en litteraturstudie av 

Naturvårdsverket (2008) har en simulering av påverkan på vågor inom 

vindkraftparken vid Lillgrund indikerat en förändring som begränsas mycket lokalt 

till 10 meter från varje enskilt fundament. För Lillgrund innebar detta en 

reducering av vågornas energi med mindre än 5 %. 

För Kattegatt Syd indikerar de modelleringar som gjorts att en mindre förändring 

av våghöjd kan förväntas inom verksamhetsområdet och dess närområde 

(framförallt öster om vindkraftparksområdet) till följd av lokala förändringar av 

strömförhållanden samt den minskade vindenergi vindkraftparken ger upphov till 

 
7 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/is-till-havs/is-till-havs-1.4105 

8 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimateffekter-i-havet/hur-forandras-havsisen-1.28291 
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(bilaga E15). Resultaten indikerar att våghöjden är tillbaka till bakgrundsnivåer vid 

samtliga omkringliggande kuster. Effekten bedöms sammantaget som försumbar. 

Isförhållanden 
Inga betydande effekter antas uppkomma till följd av anläggning eller drift av 

vindkraftparken som kan påverka isförhållanden i området. 
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7.3. Oceanografiska förhållanden 

I följande avsnitt beskrivs oceanografiska förhållanden inom verksamhetsområdet 

med avseende på nuläge och identifierade effekter av verksamheten. Eventuell 

förändring av oceanografiska förhållanden till följd av verksamheten som leder till 

konsekvenser för andra miljöaspekter (t.ex. naturmiljö) beskrivs i efterföljande 

kapitel. 

7.3.1. Nuläge 

Strömmar och vattenskiktning 
I Kattegatt finns flera permanenta strömsystem (figur 5). Den Baltiska strömmen 

är en permanent ström som orsakas av det årliga sötvattenöverskottet från 

Östersjön och flödar generellt som en ytström norrut längs svenska västkusten. 

Denna ström skapar en gradient i salthalt hos ytvattnet från i medel 10 promille i 

Öresund till 25 promille i norra Kattegatt.9 En underliggande sydgående 

djupvattenström med saltare vatten från Nordsjön löper i motsatt riktning mot den 

Baltiska strömmen (SMHI, 1987). Inflödet av havsvatten till Kattegatt sker öster 

om Læsø i de djupa kanalerna som går i nordsydlig riktning från Skagerrak som 

blir successivt grundare på väg mot Östersjön (Matthews et al., 1999). Kattegatt 

består således av två skikt, där det övre ytlagret utgörs av bräckt vatten från 

Östersjön och det undre av havsvatten från Skagerrak. Kattegatt får även tillförsel 

av sötvatten från danska och svenska vattendrag, framför allt från Göta älv. 

Lagren skiljs åt av en stark saltvattenskiktning (s.k. haloklin)10 vid ca 15 m djup 

med en stabil salthalt på ca 30 promille under språngskiktet. Under vår och 

sommar bildas även en temperaturskiktning (s.k. termoklin)11. Den begränsade 

vertikala omblandningen under denna tid leder till en minskad transport av syre till 

de djupare delarna, vilket kan leda till syrebrist under sensommar då 

syreförbrukningen på botten är som högst (Länsstyrelsen i Halland, 2020). 

 
9 https://www.sverigesvattenmiljo.se/undersoka-vattenmiljo/kattegatt 

10 gräns mellan vattenmassor med olika salthalt 

11 ett skikt i hav eller sjö där temperaturen ändras mycket snabbt inom ett litet djupintervall 
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Figur 5. Permanenta strömsystem i Kattegatt. Röda pilar indikerar den Baltiska ytvattenströmmen med sötvatten 

från Östersjön, blåa pilar indikerar den djupa sydgående strömmen med saltvatten från Nordsjön (ungefärligt 

strömningsmönster). 

 

Strömhastigheterna är relativt begränsade i Kattegatt, även om hastigheter på 

över 1,5 m/s har uppmätts vid inströmning av vatten mot Östersjön vid större 

stormar. Strömmar kopplade till tidvatten är också svaga och tidvattenskillnaden 

mellan hög- och lågvatten begränsas till ca 0,5 m. 

Uppvällning är ett fenomen som uppstår när kallt vatten från större djup pressas 

upp till ytan till följd av starka vindar och/eller varierad bottenmorfologi. Det kalla 

djupvattnet är ofta näringsrikt och kan därför, i kombination med bra ljustillgång 

vid ytan, leda till ökad primärproduktion och således en ökad produktion av 

biomassa och en så kallad hotspot för framförallt pelagiska arter. Motsatsen till 

uppvällning är nedvällning där det varma syrerika vattnet från ytan pressas ned till 

djupare nivåer, vilket på omvänt sätt också kan leda till lokala eller regionala 

hotspots för primärproduktion och biologisk mångfald.12 En genomgång av 

vetenskaplig litteratur tyder inte på förekomsten av uppvällnings- och 

nedvällningsfenomen i området för Kattegatt Syd eller i dess närområde. 

Vattentemperatur 
En temperaturskiktning (termoklin) bildas under vår och sommar på grund av att 

ytvattnet värms upp. Under hösten kyls ytvattnet av och temperaturen jämnar ut 

sig i vattenpelaren, vilket leder till att termoklinen upphör. Säsongsvariationerna 

 
12 http://oceanmotion.org/html/background/upwelling-and-downwelling.htm 
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är kraftiga i Kattegatt med en vattentemperatur som kan sjunka under frysgrader 

på vintern och stiga upp till 20°C på sommaren. Den årliga 

temperaturförändringen påverkar syrekoncentrationen i vattnet med lägre 

syrehalter vid högre temperatur på grund av ökad syreförbrukning och lägre 

löslighet (Länsstyrelsen i Halland, 2020). 

Siktdjup och grumlighet 
Siktdjupet kan variera kraftigt beroende på exempelvis tid på året. Generellt sett 

är siktdjupet som minst under sen vår och sommarmånader på grund av ökad 

primärproduktion och eventuell algblomning, men kan även påverkas negativt av 

väderförhållanden, såsom starka vågor och strömmar (under framförallt höst och 

vinter). Siktdjupet kan dessutom påverkas negativt till följd av mänskliga 

aktiviteter som bidrar till en ökad grumlighet. Siktdjupet vid en närliggande 

mätstation är 7 m under sommarmånaderna och för majoriteten av åren 

(Länsstyrelsen i Halland, 2020). 

7.3.2. Effekter 

Potentiella effekter från etablering av strukturer i vattenmiljön kopplat till 

oceanografiska förhållanden utgörs främst av förändrade strömförhållanden i 

driftskedet. 

I den underlagsutredning av hydrodynamiska förhållanden som utförts inom 

projektet (bilaga E15) modelleras påverkan på bottenstress13, strömmar och 

våghöjd som kan väntas uppstå till följd av etableringen av vindkraftparken 

Kattegatt Syd kombinerat med vindkraftparken Stora Middelgrund. Vid tolkning av 

sammanställda resultat bör noteras att modelleringar enbart har gjorts för 

teknikval av gravitationsfundament (alternativ med 80 st. 15 MW och 60 st. 20+ 

MW), vilket motsvarar worst case scenarion, då tvärsnittsytan i vattnet är betydligt 

större för dessa fundament jämfört med monopilefundament. Förväntad påverkan 

på oceanografiska förhållanden bedöms bli betydligt lägre om projektet väljer att 

gå vidare med monopilefundament. 

Strömhastighet 
Den beräknade förändringen av strömförhållanden är framförallt synlig i den 

dominerande våg- och strömriktningen inom ett område om +/- 500 m från 

fundamenten. Inom detta område förväntas en minskning av strömhastigheten på 

i genomsnitt 3-4 % (baserat på ett årligt medelvärde) för de två alternativa 

designförslagen av parken. Mellan vindkraftverken och utanför 

verksamhetsgränsen är påverkan på strömhastigheten mindre påtaglig, 

opåverkad eller kan i vissa fall innebära en ökning. Detta gör det svårt att ge en 

tydlig kvantifierad effekt för hela området, men en minskning av strömhastigheten 

ses generellt inom parken som är 2,5 % eller mindre (baserat på ett årligt 

medelvärde). Ökning av strömhastigheten sker framförallt norr om 

vindkraftparkens nordöstra hörn och ligger generellt på 2,5 % eller lägre. Då de 

faktiska förändringarna av strömhastigheter är mycket små och lokala bedöms 

effekten på strömhastigheten som försumbar inom verksamhetsområdet och på 

regional nivå. 

 
13 Bottenstress, eller skjuvspänning, är den kraft som sedimenten utsätts för vid gränsen mellan vatten och sediment. 

Med hjälp av kornstorlek och värden på vattnets och sedimentets densitet kan man beräkna vilken bottenstress som 

krävs för att göra sedimenten mobila (rörliga). Om bottenstressen är större än vad som krävs för att göra en viss 

kornstorlek rörlig betecknas sedimentet som mobilt. 

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6519-5.pdf?pid=3828 
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Vattenomsättning 
På en regional skala har de samlade effekterna av vattengenomströmningen i ett 

område som omfattar både Kattegatt Syd och den planerade vindkraftparken 

Stora Middelgrund beräknats via en s.k. boxmodell (bilaga E15). Modellen visar 

att effekten på vattengenomströmning vid uppförande av båda parkerna i området 

är försumbar, då förändringen uppgår till en minskning med 0,14 % (alternativ 

med 80 st. 15 MW verk) eller ökning med 0,12 % (alternativ med 60 st. 20+ MW 

verk). 

Bottenstress 
Förändring av bottenstress är begränsad till lokala förändringar i fundamentens 

närhet och mer specifikt upp-och nedströms fundamentet i den dominerande 

strömriktningen. Förändringen är liten och motsvarar ca 2–3 % av 

bakgrundsvärdet. Påverkan på bottenerosion och sedimentackumulation inom 

vindkraftparken bedöms därmed vara försumbar. 

Vattenomblandning och skiktning 
De modelleringar som gjorts för Kattegatt Syd har inte inkluderat påverkan på 

omblandning av vatten eller skiktning till följd av vindkraftparken. Tidigare studier 

för andra planerade havsbaserade vindkraftparker visar dock på att denna effekt 

är liten på parknivå då den ökade uppblandning enligt utförda beräkningar inte 

visat sig överstiga 1 % över bakgrundsvärdet (SMHI, 2004; Naturvårdsverket, 

2008). En ökad omblandning kan dock förväntas i fundamentens direkta 

närområde, vilket visats i modelleringar som gjorts för vindkraftparken vid 

Skottarevet utanför Falkenberg (Naturvårdsverket, 2008), samt för Vattenfalls 

vindkraftsprojekt Kriegers Flak (SMHI, 2004). Sammantaget bedöms effekten av 

ökad omblandning i parkområdet till försumbar. 

Sammanfattning effekter på oceanografiska förhållanden 
Sammanfattningsvis visar den studie som gjorts för projektet (bilaga E15) att 

effekten på oceanografiska förhållanden relaterat till vattenomsättning, strömmar 

och bottenstress är försumbar på en regional nivå. Lokala förändringar inom 

verksamhetsområdet och dess direkta närområde kan förväntas, men är 

begränsade i storleksordningen. Dessa resultat korrelerar med andra 

modelleringsstudier från havsbaserade vindkraftparker där effekten på 

hydrografiska förhållanden, såsom strömmar och vattenomblandning, visat sig 

vara begränsad till lokala förändringar kring fundamenten (SMHI, 2004; 

Naturvårdsverket, 2008). 
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7.4. Naturmiljö, bottensamhällen 

I detta kapitel beskrivs nuläge, effekter och konsekvenser för bottensamhällen 

inom och i närheten av verksamhetsområdet för vindkraftparken Kattegatt Syd. 

Med bottensamhällen avses de bentiska naturvärden som innefattar habitat, 

naturtyper samt djur och växter som är förknippade med botten (bottenlevande 

fiskar behandlas ej här utan i kapitel 7.5). Kapitlet utgör i stort en sammanfattning 

av den underlagsutredning som tagits fram för bottensamhällen i relation till 

Kattegatt Syd (bilaga E4), samt kompletterande genomgång av befintliga data 

från marinbiologiska undersökningar i det aktuella området (Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2018). För att öka säkerheten i konsekvensbedömningarna 

planeras kompletterande undersökningar i form av infaunaprovtagning och 

kompletterande videoundersökningar. Undersökningarna kommer att utföras så 

snart tillstånd för dessa undersökningar meddelas. En beskrivning av 

bedömningsmetodik av effekter och konsekvenser för bottensamhället finns i 

bilaga E4. 

7.4.1. Nuläge 

Verksamhetsområdet har ett vattendjup på mellan 24 och 79 m och utgörs till 

största delen av flacka lerbottnar. De grundaste partierna återfinns i områdets 

norra del, där substratet utgörs av grövre fraktioner såsom sand, grus och sten 

(kap. 7.1 Bottenförhållanden). 

Botten inom och i närhet av verksamhetsområdet för Kattegatt Syd utgörs till 

övervägande del av mjukbotten med lera och silt, klassad som Ospar-habitatet 

sjöpennor och grävande megafauna (figur 6). Arter som är typiska för habitatet 

och som återfunnits i videoundersökningar inom området är bl.a. tandpetaren 

(Pennatula phosphorea) och lilla piprensaren (Virgularia mirabilis), samt 

havskräfta och andra grävande kräftdjur (Länsstyrelsen i Hallands län, 2018). 

Habitatet, som är vanligt förekommande på djupare bottnar i havsområdet 

Kattegatt, sträcker sig enligt Länsstyrelsens data både norrut och söderut från 

verksamhetsområdet. Länsstyrelsens data indikerar att sjöpennor, med en 

dominans av arten tandpetare, förekommer inom större delen av området men att 

individtätheten är störst i den södra delen av området där bottentrålningen är 

mindre intensiv (se kapitel 7.12 Yrkesfiske). Inom områden med högre förekomst 

av bottentrålning finns mjukbottenområden med avsaknad av sjöpennor. 

Havskräftor förekommer dock inom hela det område som utgörs av mjukbotten. 

Historiskt har det tidigare förekommit stora ytor av Haploops-samhällen och 

hästmusselbankar i Kattegatt, men de senaste åren har en stor tillbakagång av 

dessa habitat noterats. Inom de undersökningar som utförts av Länsstyrelsen i 

Halland 2017 påträffades varken hästmusselbankar eller Haploops-samhällen 

inom verksamhetsområdet. Det går dock inte att utesluta förekomsten av dessa 

habitat baserat på Länsstyrelsen i Hallands undersökningar. Därav görs 

antagandet att habitaten kan förekomma inom verksamhetsområdet om än i liten 

utsträckning. Inom de närliggande Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och 

Röde bank samt Lilla Middelgrund har bubbelrev påträffats. Baserat på detta görs 

antagandet att det inte går att utesluta att bubbelrev förekommer även inom 

verksamhetsområdet för Kattegatt Syd. Det finns dock inga data som tyder på 

förekomst av bubbelrev och den förekommande bottentrålningsaktiviteten i 

området bidrar till att förekomsten av bubbelrev inte är trolig inom de delar av 

området där trålning förekommer. Baserat på den stora ytan av mjukbotten inom 

området görs slutligen antagandet att det kan förekomma ytor klassade som 
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Amphiura-samhälle och inom områden med grövre substrat att det kan 

förekomma ytor med musselbankar av arten blåmussla. 

Inga rödlistade arter av bottenfauna påträffades i Länsstyrelsens undersökningar. 

I verksamhetsområdets norra del, där substratet är grövre och mer heterogent, 

återfinns mindre områden som i Länsstyrelsens data klassats till naturtyperna 

sandbankar och rev. Inom sandbankarna förekommer inblandning av skal och 

grus. Den vanligaste påträffade arten av epizoobentos (bottenlevande djur) på 

sandbankarna inom verksamhetsområdet är kamsjöstjärna (Astropecten 

irregularis) (Länsstyrelsen i Hallands län, 2018). Reven som påträffats inom 

verksamhetsområdet utgörs av blandbotten med t.ex. block, sten och grus. 

Vanliga arter på dessa rev är taggormstjärna (Ophiothrix fragilis) och koralldjuret 

död mans hand (Alcyonium digitatum) (Länsstyrelsen i Hallands län, 2018). 

Det är i dagsläget inte bekräftat om det förekommer fotosyntetiserande arter inom 

verksamhetsområdet, men områdets djup- och substratförhållanden pekar på att 

endast sparsamma förekomster av makroalger kan förväntas i de grundaste, 

norra delarna av området. 

Eftersom botten, och särskilt de centrala delarna, idag utsätts för kontinuerlig 

störning från bottentrålning (se kapitel 7.12 Yrkesfiske) kan bottnarna och 

naturliga habitat i området inte anses vara opåverkade. 

Figur 6. Naturtyper och habitat inom vindkraftparken enligt tidigare videoundersökningar av Länsstyrelsen i 

Hallands län (2017). 
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7.4.2. Effekter 

Nedan följer en sammanfattning av bedömningen av effekter på bottensamhället 

(för detaljerad bedömning se bilaga E4). De påverkansfaktorer som lyfts fram 

som relevanta i bedömningen är ianspråktagande av bottenyta/habitatförlust, 

grumling/sedimentpålagring, elektromagnetiska fält (EMF) samt förändrade och 

nya habitat. 

Anläggningsskede 
De påverkansfaktorer som bedöms vara relevanta för bottensamhälle i 

anläggningsskedet är ianspråktagande av bottenyta/habitatförlust, samt grumling 

och sedimentpålagring. Effekter av habitatförlust uppkommer vid etablering av 

fundament och erosionsskydd, nedläggning av kablar samt vid eventuellt behov 

av förberedande bottenarbete. 

Habitatförlust 

Fundament (med erosionsskydd) kommer att ta betydligt mindre än 1 % av 

verksamhetsområdets yta i anspråk oberoende av vilken fundamenttyp som 

används. Eftersom området till större delen består av mjukbotten, är det främst 

denna typ av habitat som påverkas av habitatförlust. Där botten består av 

mjukbotten kommer ytor som upptas av fundament och erosionsskydd att 

omvandlas till hårdbottenhabitat och därmed kommer den mjukbottenfauna som 

finns där idag att trängas undan permanent och så småningom ersättas av 

hårdbottenorganismer. Många arter av mobil epifauna kommer att kolonisera den 

nya hårdbottenytan omgående. 

Ingreppen i botten vid kabeldragning (spolning/plogning), innebär en tillfällig 

mindre förlust av habitat. Det kan förväntas att bottnen redan efter ett år är 

koloniserad av mobil fauna. För vissa organismer, så som sjöpennor, kan 

återkolonisering ta längre tid (10–25 år). Eftersom ytan som påverkas av 

kabeldragningarna är smal så förväntas dock återkolonisation av sjöpennor ske 

snabbare än 10 år, förutsatt att den omges av ett stabilt bottenfaunasamhälle. I 

trålade områden är dock omgivande bottensamhälle redan påverkat och troligen 

inte stabilt och fungerande, vilket kan innebära en längre återhämtningstid. 

Miljöeffekten för habitatförlust under anläggningsskedet bedöms sammantaget bli 

liten för mjukbotten och sandbankar samt för habitaten sjöpennor och grävande 

megafauna samt Amphiura-samhällen. Habitatförlusten är permanent för den yta 

som upptas av fundament och erosionsskydd medan bottensamhället i de 

områden som påverkas av kabeldragningen har goda förutsättningar till relativt 

snabb återhämtning. Den påverkade ytan utgör en liten del av habitatens 

utbredning inom verksamhetsområdet och endast ett fragment av det område 

som upptas av habitatet regionalt. 

Vid eventuell anläggning på rev kommer organismer som inte är mobila att 

förloras på den yta där etablering sker. En kolonisering av den nya 

hårdbottenytan väntas sedan omgående. Det kommer dock sannolikt att ta något 

år innan ett stabilt hårdbottensamhälle har etablerat sig på den nya ytan. Hur den 

naturliga revstrukturen såg ut innan ingreppet samt den tidigare 

artsammansättningen spelar roll för hur den nya återkoloniserade hårdbottenytan 

skiljer sig från den tidigare ytan. Sannolikt kommer artsammansättningen efter 

något år att vara lik eller snarlik de naturliga omgivande revstrukturerna inom 

samma djupintervall. Förutsatt att inga rödlistade eller skyddsvärda arter påträffas 

inom det påverkade revområdet bedöms miljöeffekterna av etableringen av 
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fundament på rev vara försumbar till liten. Denna bedömning bör dock uppdateras 

när videoundersökning av områdets revstrukturer är utförd. 

Eftersom etablering ej kommer ske på habitaten hästmusselbankar, Haploops-

samhällen och bubbelrev, om de skulle påträffas i verksamhetsområdet (se 

avsnitt 7.4.3), förväntas inga negativa effekter på dessa till följd av habitatförlust. 

Grumling och sedimentpålagring 

De främsta orsakerna till grumling i anläggningsskedet är förborrning innan 

pålning på bottnar med hårdare sediment, muddring vid eventuellt förberedande 

bottenarbete inför anläggande av fundament samt nedläggning av kablar under 

havsbotten. En modellering av omfattningen av grumling och sedimentpålagring 

vid etablering av fundament och kabeldragningar har gjorts för båda 

exempellayouterna (bilaga E5). Bedömningar av konsekvenserna på bentiska 

naturvärden baseras på worst case scenario, vilket är en layout med 15 MW 

monopile-fundament där flera fundament är i behov av att borras ner i sedimentet. 

Borrning är den eventuella aktivitet inom projektet som förväntas orsaka mest 

grumling. Eftersom borrning endast kommer att göras om det är absolut 

nödvändigt är de antaganden om borrningens omfattning som gjorts i 

modelleringen emellertid konservativa. Modelleringen utgår dessutom från att all 

grumlande aktivitet sker samtidigt vilket inte kommer att ske. Detta innebär att 

nivåerna av grumling och sedimentation troligen är överskattade. 

Inom alla vatten förekommer naturliga variationer av grumling av vattenmassan 

som kan orsakas av exempelvis kraftiga stormar. De flesta organismer är 

anpassade till dessa naturliga variationer och kortvarig exponering av grumling 

har ofta ingen effekt på organismerna. I situationer med en längre exponeringstid 

av höga partikelkoncentrationer kan negativa effekter uppstå hos flera arter i form 

av påverkan på födosök eller ökad stress hos exempelvis vissa filtrerande arter. 

Påverkan varierar dock kraftigt arter emellan. Den trålning som idag bedrivs inom 

området innebär en stor uppgrumling av vattenmassan från bottensedimentet när 

redskap dras över botten. Den fauna som finns inom områden med trålning 

förväntas inte vara känslig för kortvarig exponering av den ökade grumling som 

beräknas att uppstå under anläggningsfasen. Den grumling som projektet 

beräknas orsaka understiger enligt grumlingsmodelleringen 10 mg/l i 

övervägande del av verksamhetsområdet vilket inte överstiger grumlingsnivåer 

som kan uppkomma naturligt vid exempelvis stormar (Karlsson et al., 2020). 

Grumlingen bidrar till ökad sedimentation som kan leda till negativa effekter p.g.a. 

övertäckning av bottenlevande organismer med sediment. Studier har dock visat 

att flertalet mobila arter av bottenfauna kan gräva sig upp mot ytan om 

pålagringen understiger 10 cm (bilaga E4). Däremot är fastsittande organismer 

känsligare. Enligt känslighetsbedömningar som tagits fram inom MarLIN14 anses 

sedimentation från grumling över mjukbotten med megafauna ha en väldigt låg 

påverkan på habitatet när det gäller överlagring av sediment på <30 cm.  

Resultatet från modelleringen visar att sedimentationen kommer att vara liten 

(understiga 5 mm) i största delen av verksamhetsområdet (figur 7) och kommer 

att understiga 50 mm i hela området utom mycket lokalt, troligen kring fundament 

där erosionsskydd kommer att appliceras. 

 
14 https://www.marlin.ac.uk/ 
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Figur 7. Modellerad sedimentation enligt worst case scenario. 

 

Sandbankar är inte heller speciellt känsliga för sedimentöverlagring och i de 

områden där det finns indikationer på att sandbankar finns, är den förväntade 

sedimentationen låg (överstiger inte 10 mm och är generellt mindre än 5 mm).  

Miljöeffekten av grumling och sedimentpålagring för sandbankar och mjukbotten 

inom verksamhetsområdet bedöms sammantaget bli försumbar. Bedömningen 

baseras på att påverkans varaktighet är kortvarig samt att grumling och 

sedimentpålagring i nivåer med potentiellt negativa effekter är geografiskt mycket 

lokala. 

I samma områden som sandbankarna finns även indikationer på förekomst av rev 

som är en naturtyp med potentiell förekomst av organismer som är känsliga för 

grumling och sedimentpålagring. Den grumling och sedimentpålagring som enligt 

modelleringen förväntas inom dessa områden ligger dock på en låg nivå och 

därmed görs bedömningen att en kortvarig omfördelning av mobil epifauna kan 

uppkomma under exponeringstiden, men att en snabb återhämtning (inom några 

dagar) är att förvänta. 

Miljöeffekten av grumling och sedimentpålagring för rev inom verksamhets-

området bedöms sammantaget bli liten. 

Driftskede 
De påverkansfaktorer som bedöms vara relevanta för bottensamhälle i driftskedet 

för Kattegatt Syd är förändrade och nya habitat samt EMF. 
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Förändrade och nya habitat 

Vindkraftverkens fundament och erosionsskydd skapar nya hårdbottenstrukturer, 

dvs. artificiella rev, som kan ha effekt på det direkta närområdet till fundamenten. 

Tillskottet av hårdbotten bedöms vara marginellt i förhållande till 

verksamhetsområdet storlek, väsentligen under 1 % (se bilaga E4 för detaljerade 

beräkningar för olika scenarier). Exakt hur stor yta inom verksamhetsområdet 

som kommer att omvandlas till hårdbotten beror i hög grad på vilken typ av 

fundament som kommer att användas, hur många verk som upprättas samt i 

vilken utsträckning erosionsskydd appliceras. 

Beroende på utformning av fundament och erosionsskydd kommer en varierande 

hårdbottenstruktur med håligheter att skapas som kan bidra till etablering av 

hårdbottenassocierade arter. Så kallad settling (fastsättning) av organismer, 

såsom exempelvis musslor och makroalger, kommer ske successivt på 

fundament och erosionsskydd genom ditförsel med strömmar eller direkt från 

omgivande botten (Langhamer, 2012). En zonering av arters utbredning på 

fundamenten är att förvänta (dvs. olika arter på olika djup) över tid, och de 

översta metrarna förväntas koloniseras av arter såsom havstulpaner, sjöpungar, 

blåmusslor och vissa makroalger. Det är rimligt att anta att förekomst av kräftdjur 

såsom hummer och krabba kommer att öka vid de nedre delarna av fundamenten 

och vid erosionsskydden då den nya strukturen bidrar till en ökad tillgång på 

hårdbottenhabitat. Enligt underlagsutredningen kan en ökad artrikedom och 

abundans förväntas lokalt vid respektive vindkraftverk. 

Sannolikheten att fundamenten skulle bidra till en spridning av invasiva arter till 

området eller närliggande kust som inte skulle ske utan vindkraftsparken bedöms 

som försumbar, eftersom sjömärken (som ger förutsättning för arter att etableras i 

skalpzonen) och hårt trafikerade farleder finns i närheten av verksamhetsområdet 

(bilaga E3). De flesta arter som kommer att kolonisera de nya strukturerna finns 

troligen redan inom området. 

Miljöeffekten av ökad förekomst av rev inom verksamhetsområdet bedöms 

sammantaget bli positiv eftersom nya hårdbottenstrukturer i området lokalt ökar 

biodiversiteten. Effekten på mjukbotten och sandbankar samt habitat på dessa 

bottnar bedöms som försumbar i och med att ytan som förändras inom 

verksamhetsområdet är mycket liten (mindre än 1 % av verksamhetsområdets 

bottenyta). 

Elektromagnetiska fält (EMF) 

Exportkablar och internkabelnätet inom parkområdet kommer att alstra något 

förhöjda elektriska och magnetiska fält (EMF) under driftsfasen i direkt närhet till 

kablarna. Fältet avtar snabbt med avstånd till kabel (se teknisk beskrivning, bilaga 

C till ansökan, samt kap. 5). 

Det elektriska fältet kan uppfattas av arter såsom broskfiskar, vid jakt på föda 

(kap.7.5), medan det magnetiska fältet anses kunna uppfattas av vissa arter som 

navigerar med hjälp av jordens magnetfält. Generellt exponeras bottenlevande 

arter för en högre styrka av EMF då de uppehåller sig nära botten. Det finns 

kunskapsluckor angående potentiell påverkan på epibentiska arter och infauna 

men det finns inget som tyder på att de undviker områden med elektriska fält. I en 

studie som omfattar många olika arter inklusive kräftdjur som humrar och krabbor 

listas dessa inte som känsliga för elektriska fält (Gill et al., 2005). Det kan anses 
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högst troligt att effekten av elektriska fält är marginell till obefintlig på epibentos 

och infauna i det aktuella området. 

Även om arter kan uppfatta magnetfältet behöver det inte nödvändigtvis trigga en 

respons, och studier på ryggradslösa djur visar att de flesta arter inte missgynnas 

av den typ av magnetiska fält som kablarna ger upphov till. En försumbar 

beteendepåverkan, i form av undvikande, eller grävande av djupare gångar på 

individnivå kan eventuellt förekomma främst hos grävande organismer i direkt 

närhet till kablarna. Amerikansk hummer (Homarus americanus) har visats kunna 

känna av magnetiska fält. I en studie skedde en förändring i förflyttning och 

rumslig fördelning inom ett avstängt område vid ett magnetiskt fält på 65,3 µT. 

Studien visade dock att magnetfältet inte utgjorde någon barriär för arten 

(Hutchison et al., 2018). Studier på andra kräftdjur såsom vitfingrad 

brackvattenskrabba (Rhithropanopeus harrisii) och räkor inom släktet Crangon 

visade att arterna inte visar någon respons för magnetiska fält, medan arten 

ishavsgråsugga (Saduria entomon) visar en tendens till undvikande av områden 

med magnetiska fält (bilaga E4). 

Eftersom kablarna grävs ner i sedimentet, blir magnetfältets styrka ca 0,7 μΤ vid 

bottenytan vid maximalt magnetfält. På platser där nedgrävning inte är möjlig 

skyddas kabeln genom exempelvis betongmadrasser som motsvarar ett nedgrävt 

djup om 0,2 - 0,3 m. Mindre än 90 μΤ vid maximalt magnetfält kan antas ovanpå 

kabelskyddet på sådana platser. Detta handlar dock om mindre ytor eftersom 

större delen av området utgörs av mjukbotten (se vidare resonemang i den 

tekniska beskrivningen, bilaga C till ansökan, samt i kap. 5). Infauna och epifauna 

inom parkområdet bedöms därmed inte påverkas negativt av det elektriska och 

magnetiska fältet. Miljöeffekten av EMF för naturtyper och habitat inom 

verksamhetsområdet bedöms sammantaget bli försumbar. 

Avvecklingsskede 
I dagsläget förväntas samtliga strukturer ovanför havsbotten helt avlägsnas i 

avvecklingsskedet. När tidpunkten för avveckling närmar sig kan det komma att 

konstateras att ett avlägsnande skulle innebära större inverkan på miljön än att 

lämna delar på plats, i vilket fall delar av anläggningen kan komma att lämnas 

kvar. Liksom för anläggningsskedet kan grumling och sedimentpålagring således 

även ske i avvecklingsskedet när fundament och kablar avlägsnas inom 

verksamhetsområdet men denna grumling förväntas bli mindre än den grumling 

som uppstår i anläggningsskedet. Om vissa strukturer lämnas kvar, såsom 

exempelvis erosionsskydd, kan eventuella positiva reveffekter även kvarstå efter 

avveckling. 

7.4.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

För att undvika påverkan på värdefulla biotoper kommer ”micro-siting” av 

fundamentens placering att utföras. Detta innebär att verkens placering kommer 

att anpassas för att undvika påverkan på eventuella bubbelrev, hästmusselbankar 

samt Haploops-samhällen. Ett skyddsavstånd på minst 50 m kommer att hållas till 

hästmusselbankar och Haploops-samhällen. Till bubbelrev hålls ett 

säkerhetsavstånd av minst 200 m. Enligt vad som är känt i nuläget förekommer 

dock inte dessa habitat inom området. 

7.4.4. Konsekvenser 

Befintliga data från bl.a. Länsstyrelsen i Halland bedöms utgöra ett gott underlag 

för en generell konsekvensbedömning av hur etableringen av en vindkraftspark 
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inom området kommer att påverka den bentiska miljön. I nuläget finns inga 

indikationer på förekomst av specifikt känsliga habitat inom verksamhetsområdet.  

Kompletterande bottenundersökningar i form av infaunaprovtagning och 

videoundersökningar planeras för att verifiera den nu gjorda 

konsekvensbedömningen. Nedan följer en sammanfattning av 

underlagsutredningens konsekvensbedömning (bilaga E4). 

Anläggningsskede 
Miljöeffekterna i form av habitatförlust i anläggningsskedet bedöms leda till en 

obetydlig konsekvens för mjukbotten och sandbankar inom 

verksamhetsområdet. Även om förlusten av habitat är permanent där 

fundamenten och erosionsskydden placeras, så utgör de områden som tas i 

anspråk en mycket liten del av verksamhetsområdet. Verksamhetsområdets 

mjukbottnar utgör i sin tur en mycket liten del av de vidsträckta mjukbottnar som 

täcker en stor del av Kattegatt. Sandbankar återfinns på grundområdena norr och 

söder om verksamhetsområdet, samt kring Glommaryggen öster om Kattegatt 

Syd. 

För de bedömda habitaten sjöpennor och grävande megafauna, Amphiura-

samhällen och blåmusselbankar på mixad sandbotten bedöms konsekvensen av 

habitatförlust bli liten negativ. 

Eftersom verkens placering kommer att anpassas för att undvika påverkan på 

Haploops-samhällen förväntas inga konsekvenser för dessa potentiellt 

förekommande habitat, varken till följd av habitatförlust eller till följd av ökad 

sedimentation. 

Förutsatt att inga rödlistade eller skyddsvärda arter påträffas inom det eventuellt 

påverkade revområdet, bedöms konsekvensen av habitatförlust till följd av 

etableringen av fundament på rev vara obetydlig till liten negativ. Denna 

bedömning kommer att uppdateras när kompletterande videoundersökning av 

områdets revstrukturer är utförd. 

Miljöeffekterna i form av grumling och sedimentpålagring i anläggningsskedet 

bedöms leda till en obetydlig konsekvens för mjukbotten och sandbankar inom 

verksamhetsområdet medan konsekvensen för rev bedöms som obetydlig till 

liten negativ beroende revens artsammansättning. Bedömningarna baseras på 

att effekten är liten (kortvarig och till största del i nivåer som inte har negativa 

effekter på habitaten och associerade arter). Den eventuella skillnaden i 

konsekvens för mjukbotten och sandbankar jämfört med rev kommer sig av att 

arter i revmiljöer oftast har en högre känslighet relaterat till grumling och 

sedimentpålagring jämfört med arter som lever i och på mjukbotten och 

sandbankar. Bedömningen för rev kommer att uppdateras när kompletterande 

videoundersökningar har utförts. 

Konsekvensen av grumling och sedimentation för habitaten sjöpennor och 

grävande megafauna, Amphiura-samhälle, blåmusselbank på mixad sandbotten, 

blåmusselbank på hårdbotten och ormstjärnesamhälle på hårdbotten bedöms 

som obetydlig då inget av de habitaten anses känsliga för ökad sedimentation 

eller grumling i vattenmassan under den exponeringstid som beräknats i worst 

case scenario (bilaga E5). 
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Driftskede 
Miljöeffekterna i form av förändrade habitat består i driftskedet av nya 

hårdbottenhabitat. De nya hårdbottenytorna bedöms leda till en positiv 

konsekvens för hårdbottenarter eftersom de nya hårdbottenstrukturerna inom 

verksamhetsområdet förväntas öka mängden tillgängligt habitat för dessa arter, 

med ökad biodiversitet som följd samt en potentiell reveffekt som uppkommer 

kring de nya strukturerna. 

Miljöeffekterna relaterat till EMF i driftskedet bedöms leda till en obetydlig 

konsekvens för samtliga naturtyper och habitat inom verksamhetsområdet. 

Bedömningen baseras på att effekten är lokal och liten (i nivåer som inte har 

negativa effekter på områdets naturtyper, habitat, epibentos eller infauna). 

Avvecklingsskede 
Konsekvenser av avvecklingen är beroende av hur den slutliga avvecklingsplanen 

utformas. Inför framtagande av avvecklingsplanen kommer en bedömning av 

påverkan på miljön att vägas in. Om det konstateras att ett avlägsnande skulle 

innebära större inverkan på miljön än att lämna delar på plats, kan delar av 

anläggningen komma att lämnas kvar. I det fall samtliga strukturer tas bort, kan 

konsekvenserna antas bli likartade som de som uppstår i anläggningsskedet vad 

gäller grumling och sedimentpålagring. Om erosionsskydd lämnas kvar, kan den 

positiva konsekvensen av reveffekter kvarstå även efter avvecklingen. 
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7.5. Naturmiljö, fisk 

7.5.1. Nuläge 

Fisksamhälle 
Fisksamhället skiljer sig beroende på habitat. Området i och kring Kattegatt Syd 

utgörs till största del av mjukbotten samt en mindre del rev och sandbankar. En 

analys av fisksamhället inom och i anslutning till vindkraftparken har genomförts 

baserat på miljöövervakning och loggboksdata från yrkesfisket och kan läsas i sin 

helhet i bilaga E6. Nedan ges en kort sammanfattning av befintlig information. 

Fångstdata från trålning inom Kattegatt Syd ger en god bild över de arter som 

uppehåller sig i området, tillfälligt eller permanent. Fisksamhället inom Kattegatt 

Syd domineras av vanliga västkustarter som torsk, fjärsing, sill, samt rödspätta 

och andra plattfiskar. Utöver vanligare arter finns också broskfiskarna småfläckig 

rödhaj, pigghaj, klorocka och knaggrocka inom området varav de tre senare är 

rödlistade (tabell 7). Kommersiellt intressanta arter är t.ex. torsk, gråsej, rödspätta 

och fjärsing. Utöver de rödlistade broskfiskarna återfinns även några andra av 

arterna som påträffats inom Kattegatt Syd på rödlistan, dessa är havskatt, 

lyrtorsk, långa, torsk, vitling och ål (tabell 7). 

En del av arterna inom Kattegatt Syd påträffas också vid de närliggande 

utsjöbankarna. Fisksamhället vid utsjöbankar i Kattegatt domineras av torsk, 

glyskolja, sjötunga, sandskädda, stensnultra, rödspätta, fjärsing och vitling 

(Naturvårdsverket, 2010). 

Ett antal arter migrerar genom Kattegatt och möjligen genom 

verksamhetsområdet på sin väg till och från födosöksområden eller lekområden. 

Bland dessa finns bl.a. arter som vandrar mellan sött och salt vatten som lax, 

havsöring, ål och arter som enbart vandrar i salt vatten som makrill, horngädda, 

sill och torsk. 

Tabell 7. Förekomst av rödlistade arter inom den planerade vindkraftparken med rödlistans 

förkortningar för kategorier. 

Art Förkortning Kategori 

Pigghaj, Lyrtorsk, Ål CR Akut hotad 

Havskatt, Klorocka, Långa, Hälleflundra EN Starkt hotad 

Torsk, Vitling, Kolja, Kummel VU Sårbar 

Knaggrocka, Fyrtömmad skärlånga NT Nära hotad 

Övriga arter LC Livskraftig 

Lek- och uppväxtområden 
För många arter saknas underlag om fisklek i området, men ett antal fiskarter har 

förutsättningar för lek inom verksamhetsområdet (tabell 8). Dessa arter tas upp i 

följande avsnitt tillsammans med information om vilka förhållanden som behövs 

samt lektider för respektive art. Lektiderna som beskrivs i tabell 8 är hämtade från 

Lektidsportalen för Kattegatts utsjö- och kustvatten längs Hallands kust (SLU, 

2021). Under beskrivning för respektive art är informationen i vissa fall 

kompletterad med andra källor som bedömts vara relevanta. 
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Tabell 8. Påträffade arter med rödlistestatus NT eller högre (ljusröd bakgrund i kolumn ”Art”) eller av 

kommersiell vikt (utan bakgrundsfärg). Tabellen visar ungefärlig period för lek enligt Lektidsportalen 

från SLU för Kattegatts utsjö- och kustvatten längs Hallands kust (SLU, 2021) uppdelad efter sannolik 

lekperiod (mörkröd), teoretisk lekperiod (röd) eller annan känslig period (orange). I de fall tillgänglig 

litteratur ger en annan uppgift än lektidsportalen är perioden markerad med grön. 

Art Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Pigghaj                         

Havskatt                         

Torsk                         

Fyrtömmad skärlånga                         

Sill (Vårlekande)             

Gråsej                         

Rödspätta                         

Klorocka                         

Kolja                         

Lyrtorsk                         

Knaggrocka                         

Vitling                         

Skrubbskädda                         

Tunga                         

Slätvar                         

Piggvar                         

Kummel                         

 

Vissa fiskarter, t.ex. torsk, leker pelagiskt och lägger äggen i den fria 

vattenmassan där de håller sig flytande. Det finns också fiskarter som leker vid 

botten men som har pelagiska ägg och larver. I båda dessa fall kan ägg och 

larver spridas med strömmar och därmed hamna i områden utanför själva 

lekområdet. Det betyder att äggen antingen kan spridas från omgivande områden 

in till verksamhetsområdet för Kattegatt Syd, eller tvärtom. 

Andra arter har sina ägg och larver vid botten, ibland stationärt på en viss plats. 

Ett exempel på det sistnämnda är havskatt. 

Torsk 

Torskens lek sker under perioden januari-april då torsken vandrar till lekområdet 

där den ansamlas i stim. Befruktning av äggen sker i den fria vattenmassan där 

larverna sedan lever. Äggen 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 kan således förväntas i den fria vattenmassan 

fram t.o.m. slutet av maj. 

En studie där historisk fångst av torsk under lekperioden undersökts visar att 

torskens viktigaste lekområden i Kattegatt utgörs av två områden, ett nära 

Öresund och ett utanför kusten vid Falkenberg (Vitale et al., 2008). Områdena har 

sedan avgränsats (Hüssy, 2011) och pekas ut som viktiga lekområden för torsk 

(HELCOM, 2020a). Ansamling och lek av torsk förväntas framförallt i dessa 

områden, även om det inte är en skarp gräns och lek därmed även kan 

förekomma utanför de utpekade områdena. Kattegatt Syd överlappar till liten del 
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med lekområdet för torsk utanför Falkenberg, i den östra delen av den planerade 

vindkraftparken (figur 8).  

Studier har visat på en kraftig minskning av lekbeståndet av torsk i Kattegatt 

(Vitale et al., 2008) och låg lekbiomassa (SLU Aqua, 2018). Med bakgrund av 

kunskapen om torskens lekområden och ett minskande bestånd i Kattegatt 

infördes ett fredningsområde, ett s.k. fiskefritt område, för torsk i södra Kattegatt 

2009 (figur 8). Den planerade vindkraftparken överlappar inte med detta område, 

men däremot med ett område som benämns buffertzon väst där endast selektiva 

redskap som inte fångar torsk får användas mellan den 1 januari till 31 mars.  

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) bedömde 2019 att torskpopulationen i 

Kattegatt låg på en historiskt låg nivå, och ICES rekommenderar nollfångst (inget 

fiske) av torsk i Kattegatt under 2020 och 2021 (ICES, 2020). Detta indikerar att 

förekomsten av lekande torsk i Kattegatt fortfarande är kraftigt begränsad jämfört 

med vad den historiskt har varit. 

Figur 8. Lekområden för torsk i Kattegatt (Helcom, 2020a). 

 

Havskatt 

Havskatt leker mellan november och februari på i huvudsak steniga bottnar 

djupare än 40 m (Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Äggen läggs i en klump 

på botten där hanen vaktar dem under två till tre månader (Pethon & Svedberg, 
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1989). Larverna är först bottenlevande men genomgår ett kort pelagiskt stadium 

under första sommaren. 

Steniga bottnar finns framförallt i den nordvästra delen av verksamhetsområdet. 

där vattendjupet är grundare än 40 m. Områden med potentiellt steniga bottnar 

och vattendjup överstigande 40 m djup, vilka skulle kunna utgöra lämpliga 

lekbottnar för havskatt, är geografiskt mycket begränsade till ytan och finns 

endast i verksamhetsområdets östra del (figur 9). 

Figur 9. Områden med hårdbotten. Områden grundare än 40 m är streckade. 

 

Vitling 

Vitling förekommer längs hela västkusten (Svedäng et al., 2004) och leken sker 

mellan januari och juli i den fria vattenmassan på 30 till 100 m djup (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2021). Det går inte att utesluta att lek av vitling sker inom den 

planerade vindkraftparken. Vitling fiskas främst i Nordsjön men utgör inom 

verksamhetsområdet bifångst vid fiske efter havskräfta. 

Sill 

Sillen samlas under leken i stora stim ovanför sand-, grus- eller stenbottnar och 

äggen sjunker ner till botten där de ansamlas (Havs- och vattenmyndigheten, 

2021). Efter att äggen kläckts lever larverna pelagiskt i den fria vattenmassan. Sill 

har både vår- och höstlekande bestånd, men beståndet i närhet till Kattegatt Syd 

bedöms främst utgöras av vårlekande sill (april-maj) eftersom den höstlekande 
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sillen har sina viktigaste lekområden i Nordsjön (Havs- och vattenmyndigheten, 

2021). De närmaste kända lekområdena för sill i närhet till Kattegatt Syd finns vid 

utsjöbankarna söder och norr om den planerade vindkraftparken (figur 10) 

(HELCOM, 2020b). Utifrån tillgängligt underlag bedöms därmed inte sill leka inom 

området för den planerade vindkraftparken.  

Figur 10. Lekområden för sill (HELCOM, 2020b). Kartan representerar möjliga lekområden för sill som är 

baserade på vilka habitat som sillen leker i och inte faktiskt förekomst av lek. Kartan ska därför ses som en grov 

uppskattning. 

 

Plattfiskar 

Plattfiskarna rödspätta, skrubbskädda, tunga, piggvar och slätvar har 

förutsättningar för lek allmänt i Kattegatt och därmed även inom den planerade 

vindkraftparken. De har olika preferenser gällande bottensubstrat men samtliga 

leker inom djupintervallet 0 till 70 m och har pelagiska ägg och larver (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2021). 

Övriga arter 

Lyrtorsk, gråsej och kolja är arter vars lek normalt sker på större djup än 100 m 

och arterna vandrar från Kattegatt till lekområden i Nordsjön och Skagerrak. 

Eftersom fångster av lekmogen kolja har gjorts i Öresund och södra Kattegatt kan 

det dock inte uteslutas att lek förekommer i Kattegatt och därmed potentiellt även 

inom verksamhetsområdet (Svedäng et al., 2004). Även kummel leker normalt på 
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större djup än 100 m, i huvudsak mellan Biscayabukten och väster om Irland, 

men även för denna art har lek konstaterats i Kattegatt under juli-augusti på 30 till 

70 m djup (Havs- och vattenmyndigheten, 2021). Långa leker på 60 till 300 m 

djup och vandrar om våren ut från svenska vatten till lekområdena i Nordsjön och 

Atlanten. 

Fyrtömmad skärlånga leker mellan februari och augusti och ägg och larver är 

pelagiska (SLU Artdatabanken, 2021). Arten är inte av kommersiellt intresse och 

data om beståndsstatus saknas. 

Broskfiskarna pigghaj, klorocka och knaggrocka har en annan typ av fortplantning 

jämfört med benfiskarna då samtliga arter har inre befruktning och larverna sedan 

antingen utvecklas i läderartade äggkapslar eller inne i honan. 

7.5.2. Effekter 

Vindkraftsprojektet bedöms med avseende på fisk kunna medföra effekter till följd 

av nedan listade påverkansfaktorer (tabell 9). Fiskars känslighet för 

påverkansfaktorerna varierar mellan arter, årstider och livsstadier. Känslighet för 

relevanta arter beaktas i respektive effektbedömning nedan. 

Tabell 9. Relevanta påverkansfaktorer för bedömning av effekter på fisk. Parentestecken indikerar 

påverkan av mindre betydelse. 

Påverkansfaktor Anläggningsskede Driftskede Avvecklingsskede  

Grumling och sedimentation X  X 

Undervattensbuller X (X) X 

Habitatförlust X   

Förändrade och nya habitat  X (X) 

Elektromagnetiska fält (EMF)  X  

Anläggningsskede 
Grumling och sedimentation 

Vid arbetsmoment såsom borrning inför etablering av monopile-fundament och 

nedläggning av internkabelnät kommer en tillfällig grumling (suspenderat material 

i vattenmassan) uppstå. Risken för negativa effekter på fisk till följd av grumling 

beror på art, levnadsstadie och nivå av grumling (suspenderad halt i 

vattenpelaren och varaktighet) (Karlsson et al., 2020). Kortvarig grumling är 

naturligt förekommande i den marina miljön och det är därför endast vid 

situationer med en längre exponeringstid av höga partikelkoncentrationer som 

negativa effekter kan förväntas. 

Vuxen fisk är generellt relativt okänslig för grumling och det krävs halter i 

storleksordningen >1000 mg/l för att de ska kunna ta fysisk skada (Karlsson et al., 

2020). Modellering av suspenderat sediment (bilaga E5) indikerar att det inte 

förväntas uppkomma så höga halter ens vid ett worst case scenario, och risk för 

fysisk skada på vuxen fisk bedöms därför inte föreligga. Den grumling som 

uppkommer lokalt kring fundament och kablar i anläggningsskedet är 

huvudsakligen i storleksordningen 1-100 mg/l och bedöms därför främst kunna 

orsaka undvikande beteende hos fisk som gör att de tillfälligt rör sig bort från 

området med grumling. Suspenderad halt över 100 mg/l uppstår endast i nära 
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anslutning till transformatorstationen och exportkablarna under mycket kortvarig 

period (1–2 dagar totalt under anläggningsskedet). 

Den samlade negativa effekten till följd av undvikande beteenden vid grumling 

bedöms vara försumbar till liten förutom möjligen under lekperioden för särskilt 

känsliga eller hotade arter. Utifrån tillgängligt underlag bedöms relevanta arter att 

bedöma avseende effekter relaterade till grumling särskilt vara torsk och havskatt, 

samt i viss mån vitling och plattfisk. 

Ägg och larver av marina arter klarar utifrån nuvarande kunskapsunderlag 

generellt grumlingsnivåer på <100 mg/l bra, åtminstone upp till två veckor. Data 

saknas för längre varaktigheter. Vid mycket korta grumlingsepisoder (1 h – 1 dag) 

överlever vissa arter relativt höga nivåer, upp till ca 500 mg/l (Karlsson et al., 

2020). 

Studier visar att pelagiska ägg generellt är mer känsliga för grumling än ägg som 

avsätts på vegetation. Om äggen utsätts för höga halter av sedimentpartiklar i 

vattnet kommer dessa att fastna på äggets yta och tynga ner dem vilket gör att de 

sjunker till botten och kan exponeras för lägre syrenivåer. Studier visar även att 

variationen mellan olika arter är stor (Karlsson et al., 2020). Ägg från torsk, vilka 

normalt flyter semipelagiskt, kan sjunka till botten efter fyra dagar vid en 

koncentration av suspenderat material på 5–10 mg/l (Westerberg et al., 1996). 

Westerberg et al. (1996) för i sin studie fram att samma resultat kan förväntas för 

ägg från olika arter av plattfisk vid exponering för suspenderat material. 

Gulesäckslarver av torsk bedöms också vara förhållandevis känsliga för grumling 

med en mortalitet som ökar vid en halt över 10 mg/l (Westerberg et al. 1996). 

Med anledning av att inga grumlande arbeten kommer att genomföras under 

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

vattenmassan, bedöms negativa effekter till följd av grumling bli försumbara för 

torsk. När det gäller andra arter från vilka pelagiska ägg och larver kan 

förekomma (plattfisk och vitling) så sker deras lek delvis under andra årstider och 

lokalt negativa effekter kan inte uteslutas i grumlingsplymerna. Eftersom lek av de 

berörda arterna sker längs hela västkusten och påverkansområdet är begränsat 

till närområdet kring fundamenten, samt under en begränsad tid, bedöms dock 

den negativa effekten från grumling och sedimentation på fisk i anläggningsfasen 

totalt sett vara liten. 

Havskatt lägger förhållandevis stora ägg i ansamlingar i hårdbottenmiljöer. Främst 

bedöms det vara sedimentation, orsakad av anläggningsarbeten, som skulle 

kunna skada ägg om de snabbt täcks över. Kunskap saknas om hur mycket 

övertäckning havskattens ägg tål. Noteras bör att artens lekbeteende innefattar 

att hanen vaktar äggen mot predation och ser till att äggen får syrerikt vatten 

vilket bör innebära att äggen aktivt kan fläktas fria från tunna lager sediment som 

tillkommer successivt. Tidsrestriktionerna under anläggningsskedet är i viss mån 

verkningsfulla även för att minska risken för negativa effekter på havskattens 

reproduktion. Sammantaget bedöms den sedimentation som uppkommer kunna 

orsaka en liten effekt på havskattens reproduktion om grumlande arbeten utförs 

under perioden november-december. 

Undervattensbuller 

Känslighet för undervattensbuller sammanfattas i bilaga E6 för relevanta arter 

som finns i området. 
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Risk för negativa effekter på fisk till följd av undervattensbuller uppkommer i 

anläggningsskedet. Undervattensbuller från pålning av monopiles har störst 

energi under 1000 Hz och ligger således inom det frekvensområde som är 

hörbart för de flesta fiskar (Popper et al., 2003) och källbullret är så pass högt att 

det kan orsaka skada eller död för enskilda individer i närområdet kring 

fundamentet. Andra effekter på större avstånd kan vara hörselnedsättning, 

maskering av kommunikation eller förändrat beteende (t.ex. flykt). Effekterna vid 

pålning är tillfälliga till sin natur, och uppkommer till och från under den period då 

pålningsarbeten pågår (anläggning av fundament beräknas ta fem till åtta 

månader). 

Källbullret från pålningen beräknas med ljuddämpande åtgärder bli i 

storleksordningen upp till ca 210 dB re 1 uPa2s (SELenkel) vid ett worst case 

scenario (se bilaga E10). Värdet gäller utanför bubbelridån och avtar därefter 

successivt med avståndet från källan. Utifrån kända ljudutbredningsförhållanden i 

Kattegatt samt kända generella tröskelvärden för fisk (Andersson et al., 2016) 

bedöms att risk för skada på fisk, givet ovan angiven källstyrka, främst 

uppkommer lokalt kring pålningen. Åtagandet om ramp-up gör att vuxen och 

juvenil fisk kan förväntas undvika närområdet vid maximal pålningsstyrka. 

Ägg och larver har högre tröskelvärde för mortalitet och skada än vuxen fisk och 

skadliga ljudnivåer uppkommer endast i närheten av ljudkällan (Andersson et al., 

2016). För ägg och larver, som är orörliga, finns dock inte möjlighet att fly undan 

vid ramp-up och därmed exponeras dessa längre tid än större fisk. Skadliga 

ljudnivåer bedöms utifrån källbullernivåer för enkelslag och kända tröskelvärden 

för larver (Bolle, 2014; Andersson et al., 2016) uppstå mycket lokalt kring 

pålningen. Mortalitet av ägg och larver orsakade av höga impulsiva ljud anses 

generellt inte kunna orsaka mer än en försumbar effekt med avseende på 

populationer av allmänna fiskarter (Andersson et al., 2016). 

Påverkansområdet för beteendeförändringar hos fisk är betydligt större än 

skadeområdet, potentiellt i storleksordningen flera kilometer (Hammar et al., 

2014; GoBe Consultants Ltd , 2018). Generellt bedöms dock denna typ av tillfällig 

påverkan ha en försumbar effekt på fiskbestånd. Undflyende beteende, 

maskering eller hörselnedsättningar bedöms dock kunna påverka 

reproduktionsframgång för torsk om det sker under känsliga perioder. 

Tidsrestriktionerna under anläggningsskedet bedöms därför vara verkningsfulla 

för att utesluta påverkan med avseende på torsk under reproduktionsperioden 

samt för att minska risken avsevärt för negativa effekter på havskattens 

reproduktion. 

Andra åtgärder i anläggningsskedet, som t.ex. kabelnedläggning, muddring och 

fartygstrafik orsakar också undervattensbuller, dock är påverkansområdet mycket 

litet och kan avgränsas till åtgärdernas omedelbara närhet. De negativa 

effekterna från dessa aktiviteter bedöms bli försumbara. 

Undervattensbuller till följd av den planerade verksamheten bedöms överlag 

medföra en liten, lokal och kortvarig påverkan på fisk, vilket motsvarar en liten 

effekt. 

Habitatförlust 

Under anläggningsskedet kommer en förändring av habitat ske i form av förlust 

av mjukbottenhabitat när fundament och erosionsskydd etableras. 
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För förlust av mjukbottenhabitat avseende fisk är miljöeffekten kopplad till att 

fundament och erosionsskydd anläggs, med ett påverkansområde som är mycket 

lokalt i närområdet runt enskilda fundament där bottensubstratet ersätts av 

fundament. Effekten bedöms som försumbar, trots att påverkan är bestående, 

vilket beror på att påverkansområdet är mycket lokalt och den påverkade ytan 

utgör en liten del av habitatens utbredning inom verksamhetsområdet. Regionalt 

utgör det påverkade området endast ett fragment av det område som upptas av 

habitatet. 

Driftskede 
Undervattensbuller 

Ett vindkraftverk i drift avger ljud från de rörliga mekaniska delarna i maskinhuset. 

Ljudet transporteras via fundamentet och grundläggning där lågfrekvent ljud 

sedan sprids vidare ut i vattnet (Pangerc et al., 2016). Undervattensbuller från 

både vindkraftverken och tillkommande fartygstrafik i drift ligger under 1000 Hz 

och således inom frekvensområdet för de flesta fiskar (Popper et al., 2003). 

Generellt är driftsljudet från vindkraftverk under vatten lågt, i storleksordningen 

130-140 dB re 1 uPa (SPL) på 10-50 m (Tougaard et al., 2020). Hammar et al. 

(2014) kom fram till att driftsljudet kring ett vindkraftverk i teorin kan påverka torsk 

i Kattegatt inom i storleksordningen 10 m från fundamentet. Bullret förväntas öka 

med turbinstorlek då de mekaniska krafterna som arbetar med kugghjul och lager 

ökar och skapar mer ljud (Tougaard et al., 2020). Ljudet påverkas av olika 

vindhastigheter där framförallt höga vindstyrkor skapar mer buller (Elmer et al., 

2007). Sammantaget bedöms påverkansområdet från driftsljudet dock vara så 

pass litet att de negativa effekterna på fisk är försumbara. 

Den tillkommande fartygstrafiken till och från vindkraftsparken kommer belasta 

ljudnivån i Kattegatt men det bedöms vara försumbart jämfört med det redan 

befintliga fartygsbullret från de två närliggande tungt trafikerade farlederna väster 

och öster om verksamhetsområdet. 

Förändrade och nya habitat 

Förändrat habitat uppkommer genom etableringen av fundament och 

erosionsskydd, vilket för Kattegatt Syd innebär tillförsel av nya hårda substrat, i 

form av fundament och erosionsskydd, inom ett område som till stor del utgörs av 

mjukbotten. De nya habitaten kan delas upp i hårda vertikala substrat och 

komplexa horisontella habitat, och mängden habitat som skapas beror på vilken 

typ av fundament och erosionsskydd som används. 
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När hårdbotten skapas i ett område med mjukbotten kan detta ge en positiv effekt 

för hårdbottenlevande arter. Påverkansområdet relaterat till nya habitat bedöms 

dock bli mycket lokalt i anslutning till enskilda fundament. Ambitionen finns att 

tillämpa en ”naturinkluderad” design av vindkraftparken. En möjlighet till detta är 

exempelvis genom anläggande av s.k. ”torskhotell”. Vid en sådan design 

utformas håligheter i monopilefundament i syfte att gynna biologisk mångfald och 

erosionsskydd anläggs innan fundamentet pålas, vilket gör att stenar finns 

tillgängliga inuti fundamenten och kan nås av fiskar och andra organismer via de 

nedre håligheterna i fundamenten. Elektromagnetism från det interna 

kabelnätverket kan ha en viss påverkan på migrerande fisk, samt hajar och rockor 

inom området. För migrerande fisk, såsom ål, lax och öring, kan viss svag 

störning i navigeringen uppstå men effekterna bedöms inte vara av betydelse 

utifrån befintliga studier. Eftersom lax och öring befinner sig högre upp i 

vattenpelaren närmare slutet på sin vandring och även använder sig av andra 

sinnen, exempelvis luktsinnet, för att hitta till det vattendrag där de ska leka, 

anses det osannolikt att kablarnas magnetfält har en påverkan på 

navigeringsförmågan (Gill et al., 2005). Enligt två studier där migrerande 

blankålar märkts och följts har inte något gemensamt förändrat beteende kunnat 

påvisas vid passage av en vindkraftpark och en sjökabel med växelström, men 

förändringar i vandringsmönster kan förekomma hos enskilda individer (Lagenfelt 

et al., 2012). För broskfiskar som bottenlevande hajar och rockor kan potentiella 

effekter innebära tillfälliga beteendeförändringar där fiskar söker sig till området 

för att leta föda. Dessa beteendeförändringar har i studier visat sig vara tillfälliga 

och individuella, men det finns vissa kunskapsluckor (Naturvårdsverket, 2012). 

För EMF bedöms miljöeffekten som försumbar då fältens utbredning är mycket 

lokal och styrkan på fälten vid bottenytan är näst intill obefintlig. 

Avvecklingsskede 
Avvecklingsskedets effekter på fisk förväntas bli mindre än anläggningsskedets 

effekter. Ingen pålning kommer att utföras under avvecklingsskedet. Det är möjligt 

att strukturer som visat sig ha en positiv effekt på miljön kan komma att lämnas 

kvar, exempelvis i form av artificiella rev. I övrigt bedöms avvecklingsskedet enligt 

dagens kunskap orsaka likartade effekter som anläggningsskedet. 

7.5.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Den planerade verksamheten omfattar tidsrestriktioner ämnade att minska risken 

för negativa effekter på fisk: 

- Ingen pålning eller grumlande aktiviteter under perioden januari-maj, till 

skydd för lekande fisk. 

Följande skyddsåtgärder och projektanpassningar har tagits fram i huvudsakligt 

syfte att minska negativa konsekvenser för marina däggdjur, men gynnar även 

fisk: 

- Pålningsarbeten inleds med s.k. mjuk start, varefter styrkan i 

hammarslagen successivt ska trappas upp, s.k. ramp-up. 

- Projektet utformas så att värden för undervattensbuller enkel puls SEL 

inte överstiger 110,7 dB tumlare viktat re 1μPa2s på ett avstånd av 750 m 

från ljudkällan. Detta innebär att bullerbegränsande tekniker som s.k. 

dubbla stora bubbelridåer (på engelska: Double Big Bubble Curtains, 

DBBC), och s.k. hydro sound damper-teknik (HSD), kan komma att 
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användas. Teknikutvecklingen går dock fort och nya, eller en kombination 

av befintliga tekniker för att minska undervattensbuller, kan komma att 

tillämpas istället under förutsättning av att dessa lika effektivt säkerställer 

att tröskelvärdet inte uppnås. 

7.5.4. Konsekvenser 

Konsekvenserna på fisk genom etableringen av vindkraftparken Kattegatt Syd 

beskrivs nedan för respektive skede och sammanfattas i tabell 10. 

Anläggningsskede 
En mindre del av området har högt värde för torsk under perioden januari-maj, 

vilket är den perioden då lek och/eller ägg och larver från torsk kan förekomma i 

vattenmassan. Eftersom ingen pålning eller grumlande aktivitet kommer utföras 

under den känsliga perioden (januari-maj) bedöms dock ingen negativ effekt 

uppkomma under denna period. Den samlade bedömningen är således att 

etableringen av Kattegatt Syd kommer att medföra en obetydlig konsekvens för 

torsk i anläggningsskedet. 

För havskatt sammanfaller tidsrestriktionerna i stora drag med artens lekperiod. 

Eftersom det inte finns bekräftade lekområden för havskatt inom 

verksamhetsområdet och de områden med hårdbottnar som har potential att 

utgöra lekområden är ytmässigt mycket begränsade bedöms området som mest 

ha ett måttligt värde för havskatt. Den samlade effekten på havskatt bedöms vara 

liten eftersom tidsrestriktioner inom projektet delvis sammanfaller med 

havskattens lekperiod och områdena som potentiellt kommer påverkas är små. 

Den samlade negativa konsekvensen för havskatt i anläggningsskedet bedöms 

därmed som liten. 

För övriga arter som kan leka i området under sommaren (t.ex. vitling och 

plattfisk) finns risk för påverkan på individnivå under delar av deras lekperiod. För 

dessa arter bedöms dock värdet för verksamhetsområdet som måttligt även 

under lekperioden eftersom verksamhetsområdet är av mindre betydelse 

regionalt jämfört med t.ex. torsken som aggregerar under sin lek. Sammantaget 

bedöms en liten konsekvens uppkomma för övriga arter i anläggningsskedet. 

Avseende förlust av habitat utgör den påverkade ytan en liten del av habitatens 

utbredning inom verksamhetsområdet och endast ett fragment av det område 

som upptas av habitatet regionalt. Effekten av den planerade verksamheten 

bedöms därmed som försumbar och konsekvensen som obetydlig ifråga om 

förlust av habitat för bottenlevande fiskarter. 

Driftskede 
I driftskedet bedöms konsekvenserna på fisk bli obetydliga eller positiva. 

För hårdbottenlevande arter (bl.a. havskatt) bedöms konsekvenserna i driftskedet 

bli positiva då nya hårdbottenhabitat skapas. Den reveffekt som uppstår kring 

erosionsskydd och fundament förväntas gynna ett flertal fiskarter inklusive 

havskatt och torsk. Eventuell användning av naturinkluderad design av 

monopilefundament kan förstärka denna positiva effekt ytterligare. 

Konsekvenserna av undervattensbuller på fisk generellt samt EMF på migrerande 

fisk i driftskede bedöms som obetydliga. 
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Avvecklingsskede 
Avvecklingsskedets konsekvenser på fisk förväntas bli mindre än i 

anläggningsskedet, särskilt för undervattensbuller eftersom ingen pålning kommer 

utföras. Att strukturer tas bort skulle kunna leda till negativa konsekvenser i form 

av förlust av tillskapade hårdbottenhabitat. Det är därför möjligt att sådana 

strukturer kan komma att lämnas kvar. 

95 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 7.5 Naturmiljö Fisk 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Sammanfattning av konsekvensbedömning för fisk. 

Påverkansfaktor Beskrivning 
värde 

Värde Skyddsåtgärd Effekt Konsekvens 

Anläggningsskede 

Grumling Torsk, lek och 
ägg/larver 

Lågt15 Tidsfönster Ingen Obetydlig 

Sedimentation Havskatt, lek 
och ägg/larver 

Måttligt Tidsfönster Liten Liten negativ 

Grumling Övrig fisk 
(vitling, plattfisk), 
lek och 

ägg/larver 

Måttligt Tidsfönster Liten Liten negativ 

Grumling Fisk, förekomst 
(samtliga arter) 

Lågt Tidsfönster Försumbar Obetydlig 

Undervattensbuller Torsk, lek och 
ägg/larver 

Lågt1 Ramp-up, 
bullerdämpning 

(BBC/HSD), tidsfönster 

Ingen Obetydlig 

Undervattensbuller Lek- och 
uppväxtområden 
för övrig fisk 

Måttligt Ramp-up, 
bullerdämpning 
(BBC/HSD), tidsfönster 

Liten Liten negativ 

Undervattensbuller Fisk, förekomst 
(samtliga arter) 

Lågt Ramp-up, 
bullerdämpning 

(BBC/HSD), tidsfönster 

Liten Liten negativ 

Habitatförlust Habitat för fisk, 
förlust av 
mjukbotten 

Lågt  Försumbar Obetydlig 

Driftskede 

Undervattensbuller Fisk, förekomst Lågt-högt   Försumbar  Obetydlig 

EMF Vandrande fisk 
(lax, ål, 

havsöring och 
horngädda) 

Lågt  Nedgrävda kablar Försumbar Obetydlig 

Förändrade och 
nya habitat 

Havskatt, lek 
och ägg/larver 

Måttligt  Positiv Positiv 

Förändrade och 
nya habitat 

Habitat för fisk, 
skapande av 
hårdbotten 

Högt  Positiv Positiv 

Avvecklingsskede 

Se bedömning för anläggningsskedet avseende grumling/sedimentation och driftskede för förändrade och nya 
habitat. Pålning förväntas inte krävas vilket medför att lägre undervattensbuller kan antas. Ingen påverkan från 
EMF förväntas. 

 

 
15 Avser områdets värde under ansökt arbetsperiod utanför lekområdet 
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7.6.  Naturmiljö, fåglar 

I Kattegatt förekommer fåglar i varierande antal under alla årstider. Inom det 

aktuella havsområdet förekommer fåglar huvudsakligen som rastande, 

övervintrande eller flyttande, medan häckande fåglar förekommer längs kusterna 

och på öar i Kattegatt. Då öar saknas inom, och i nära anslutning till, 

verksamhetsområdet berörs inga häckande fåglar och dessa utelämnas således i 

denna MKB. Berörda områden som beskrivs i detta kapitel framgår i figur 11. 

Figur 11. Karta över berörda områden som omnämns i detta kapitel. 

7.6.1. Nuläge 

Kattegatt i sin helhet utgör ett betydelsefullt rastnings- och övervintringsområde 

för sjöfåglar som rastar och övervintrar till havs, som till exempel alkor. Däremot 

har de omfattande inventeringarna som utförts, och redovisas nedan, visat att det 

i stor utsträckning saknas sjöfåglar som t.ex. dykänder och lommar så pass långt 

ut till havs som det aktuella verksamhetsområdet och dessa påträffas först 

närmare land. 

Många sjöfågelarter migrerar genom Kattegatt, under både vår- och höststräcket. 

Sträcket kan då följa en lång rad olika linjer, beroende på art eller väder- och 

vindförhållanden. Utförda flyginventeringar i Kattegatt under vår och höst tyder 

inte på att det finns något omfattande sjöfågelsträck koncentrerat till yttre 

Kattegatt där verksamhetsområdet är lokaliserat, utan fåglarnas sträck följer 

huvudsakligen mer kustnära rutter. 
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Rovfåglar passerar också Kattegatt under sin migration, vid berört område 

huvudsakligen under vårsträcket. Eftersom de flesta rovfågelsarter föredrar att 

flyga över land så länge som möjligt, sker sträcket oftast längs den rutt som ger 

den kortaste flygsträckan över vatten. Sträckan Grenå – Anholt – Hallandskusten 

utgör en sådan rutt för sträckande rovfåglar under våren. 

Inom verksamhetsområdet har omfattande inventeringar utförts, med både flyg 

och båt samt med landbaserade observatörer. Totalt sju riktade visuella 

flyginventeringar har gjorts för Kattegatt Syd och omkringliggande områden, från 

september 2020 till maj 2021 samt två digitala flyginventeringar med hjälp av 

högupplösta flygbilder under januari och februari 2021. Vid den senare gjordes en 

digital flygskanning där ca 24 000 bilder togs längs transekter inom och kring 

Kattegatt Syd, vilka senare analyserades i efterhand. Digitala flyginventeringar är 

en metod som används allt oftare i andra länder vid fågelinventeringar till havs 

och som har en potential att ersätta de traditionella inventeringsmetoderna. 

Fördelar inkluderar en högre precision i både artbestämning och i uppskattning av 

antalet individer, samtidigt som störning av miljön minskar (då flygningarna sker 

på högre höjd) och fel kopplad till den enskilde observatören minskar (digital 

avläsning av objekt). Inom projektet har digitala flyginventeringar kombinerats 

med traditionella flyginventeringar då användning av två separata metoder 

bedöms öka säkerheten i erhållna resultat, men även bidra till en jämförelse i 

effektivitet och precision mellan metoderna. Resultaten är likartade och en mer 

detaljerad utvärdering och jämförelse av resultaten från de olika metoderna 

planeras. Resultat från samtliga inventeringar har beaktats i bedömningarna i 

denna MKB. 

Förutom de fågelinventeringar som gjorts inom Kattegatt Syd har 

flyginventeringar även utförts av Lunds universitet över svenskt vatten i 

Laholmsbukten, Skälderviken samt Yttre Kattegatt under åren 2017 - 2020. 

Härutöver har två båtinventeringar genomförts inom området för Kattegatt Syd, i 

november 2020 och januari 2021. Inventeringen utfördes över ett större område 

och täckte även in Stora Middelgrund och Röde bank samt Lilla Middelgrund 

(figur 12-15). Ytterligare inventeringar kommer även fortsatt att utföras under en 

vintersäsong, allt för att bekräfta resultatet från de tidigare inventeringarna. 

Omfattande inventeringar av närområdet har dessutom utförts inför ansökan av 

Vattenfalls intilliggande projekt, vindkraftparken Stora Middelgrund. 

Rovfågelstudier med landbaserad observatör genomfördes på Anholt samt den 

svenska kusten under våren 2021. 

De omfattande inventeringar och kartläggningar som utförts, ger en god 

kunskapsbild om sjöfåglar samt migrerande fåglar i området. Utförda 

inventeringar samt bedömd påverkan redovisas i rapporten Fågelinventeringar på 

Kattegatt Syd - Möjlig påverkan av vindkraft (bilaga E7) och sammanfattas nedan. 

Rapporterna från de två digitala flyginventeringar återfinns i bilaga E8. 

Övervintrande alkor 

Inventeringarna med båt och flyg har genomförts under vinterhalvåret från 

september till april, den period då alkorna huvudsakligen uppehåller sig i 

Kattegatt. Inventeringarna visar att både tordmule och sillgrissla övervintrar i 

Kattegatt, medan tobisgrissla endast noterades med enstaka exemplar. Sillgrissla 

förekommer i låga antal i Kattegatt även utanför vinterperioden, men det rör sig 

då om ett fåtal icke-häckande individer som stannar kvar över sommarhalvåret. 

Antalet alkor utanför övervintringsperioden är dock försumbar i sammanhanget. 
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Vid båtinventeringen som genomfördes inom området för Kattegatt Syd i 

november 2020 utgjordes nio av tio artbestämda alkor inom verksamhetsområdet 

av sillgrissla. I januari 2021 var i stället 53 % av artbestämda alkor tordmule och 

47 % sillgrissla. Men då verksamhetsområdet ligger på förhållandevis djupt 

vatten, som passar sillgrisslan bättre, är det sannolikt att sillgrissla är i majoritet, 

sett över hela vintersäsongen. 

I figurer 12-15 redovisas påträffade alkor vid genomförda flyg- och 

båtinventeringar under vintern 2020-2021. Fler kartor redovisas i rapporten 

Fågelinventeringar på Kattegatt Syd - Möjlig påverkan av vindkraft (bilaga E7). 

 
Figur 12. Observerade alkor vid flyginventering 16 januari 2021 (bilaga E7). 
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Figur 13. Observerade alkor vid flyginventering 27 februari 2021 (bilaga E7). 

 

 
Figur 14. Observerade alkor vid båtinventering 25–26 november 2020 (bilaga E7). 
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Figur 15. Observerade alkor vid båtinventering 25–26 januari 2021 (bilaga E7). 

 

Tätheter av alkor inom verksamhetsområdet var vid båtinventering 1,8 

individer/km2 i slutet av november 2020 och 12,8 individer/km2 i slutet av januari 

2021. Liknande tätheter av alkor observerades vid samma tidpunkter söder om 

Kattegatt Syd vid Stora Middelgrund och Röde bank. 

I bevarandeplanerna för de två Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och 

Röde bank samt Lilla Middelgrund anges att området är ett viktigt 

övervintringsområde för alkor. Utförda inventeringar visar att det samlas alkor 

kring och delvis på utsjöbankarna i Kattegatt, men inte i sådana antal att det 

motiverar att utsjöbankarna klassas som övervintringsområde för alkor av 

internationell betydelse. 

Antalet alkor som övervintrar i Kattegatt har totalt bedömts uppgå till ca 400 000 

individer, varav ca 220 000 tordmular och ca 180 000 sillgrisslor (Skov et al., 

2020). 

Andra övervintrande sjöfåglar 

Utförda inventeringar med flyg och båt visar på en relativt låg förekomst av andra 

sjöfåglar än alkor under vinterhalvåret. Pelagiska havsfåglar som t.ex. havssula, 

stormfågel och obestämd lira har noterats med enstaka exemplar, medan 

havssula och tretåig mås påträffades i smärre antal, från enstaka fåglar upp till ett 

50-tal havssulor och drygt 80 tretåiga måsar vid enstaka inventeringstillfällen. 

Andra måsfåglar som framförallt gråtrut och havstrut förekom åtminstone under 

vissa inventeringstillfällen i antal på över 100 fåglar, men då i samband med 

fiskeaktivitet i området som attraherat fåglarna. 

Arter som smålom, storlom, ejder, sjöorre, svärta och alfågel noterades inte alls 

eller ytterst fåtaligt, med endast enstaka fåglar. Detta är förväntat, då Kattegatt 
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Syd är lokaliserad till djupare bottnar som inte passar dessa arter. Istället 

förekommer de i betydligt högre antal vid kustnära områden. 

Verksamhetsområdet bedöms således inte utgöra rastnings- eller 

övervintringsområde för smålom, storlom, ejder, sjöorre, svärta eller alfågel. 

Toppskarv är en art som har ökat kraftigt i Kattegatt under de senaste årtiondena. 

Under inventeringarna påträffades arten i antal mellan ca 100 och 450 exemplar. 

Även storskarv förekommer, men i betydligt lägre antal än toppskarv. Resultatet 

är väntat, då toppskarven är en mer pelagisk art medan storskarven är mer 

kustbunden. 

Sträckande sjöfågel 

Längs den svenska västkusten är sjöfågelsmigration dokumenterad, främst under 

våren men till viss del även under hösten. Sjöfåglarna följer dock främst tämligen 

kustnära sträckleder och de flyginventeringar som har genomförts under vår och 

höst i Kattegatt tyder inte på att det finns något omfattande sjöfågelsträck 

koncentrerat till berörda delar av yttre Kattegatt. 

Vid kraftiga pålandsvindar, ofta i samband med stormar under höst eller vinter, 

trycks även vissa arter pelagiska havsfåglar in mot den svenska kusten, som t.ex. 

stormfåglar, stormsvalor och liror. Dessa är dock normalt fåtaliga och så snart 

vindarna bedarrar återvänder de tillbaka ut på Nordsjön. 

Sträckande rovfågel 

En stor andel av de skandinaviska rovfåglarna flyttar söderut om hösten, för att 

övervintra på sydligare breddgrader. Vissa arter som t.ex. ormvråk och sparvhök 

övervintrar i Europa, medan t.ex. fiskgjuse och bivråk flyttar ner till Afrika för att 

övervintra. Retursträcket under våren sker sedan under mars-maj, då fåglarna 

återvänder till sina häckningsområden. 

Under flyttningen håller merparten av de sträckande rovfåglarna sig över land så 

långt det är möjligt, då det är där termik bildas som skapar de varma uppvindar 

som seglande fåglar utnyttjar under migrationen. Under vårsträcket följer därför 

många rovfåglar den danska kusten åt nordost och passagen över havet sker där 

det förekommer utskjutande uddar mot nord eller ost. Därför sträcker många 

rovfåglar ut mot Grenå, för att där först flyga ut mot ön Anholt och därefter ta 

steget över till den svenska sidan (figur 16). Dessa rovfåglar kan då passera den 

planerade vindkraftparken. 

Några arter av rovfåglar passerar havet under mera aktiv flykt, som t.ex. falkar 

och kärrhökar. Dessa är därför inte lika beroende av termiken och således inte 

heller att följa land så länge som möjligt, vilket gör att sträcket oftast sker på en 

bredare front. Sådana arter löper därför mindre risk att passera genom 

vindkraftparken. 
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Figur 16. Schematisk bild av rovfåglarnas vårmigration från Anholt mot den svenska kusten i 

förhållande till Kattegatt Syd (rosa polygon). Blå linjer anger uppskattad huvudsaklig 

migrationskorridor baserat på observationer vid Anholt i april-maj 2021. Röda pilar visar hur fåglarna 

kan driva med vinden och därmed nå den svenska kusten inom en bredare korridor. Avgränsningen 

för den yttre korridoren är osäker och vindberoende. Streckad orange linje visar bedömd flygsträcka 

för en hanne stäpphök som observerades på Anholt och senare vid Morup i Sverige (bilaga E7). 

 

Passagen mellan Djursland nära Grenå på Jylland och den halländska kusten via 

ön Anholt, är således en känd sträckled för rovfåglar under våren. Bevakning av 

rovfågelsträcket där utfördes både före och efter konstruktionen av Anholts 

vindkraftpark väster om Anholt (i detta dokument benämnt Anholt Offshore). 

Lokaliseringen av Anholt Offshore framgår av figur 11. Under våren 2014 

noterades drygt 3 500 rovfåglar lämna Djursland i riktning mot Anholt under 

flyttningstid (Skov et al., 2012; Jensen et al., 2016). Det bedöms som rimligt att 

samma fåglar sedan flyger över Anholt där ny termik bildas och sedan vidare in 

mot Hallandskusten. Dessa fåglar kommer då att ha en kurs som gör att de 

passerar inom eller i närheten av Kattegatt Syd, men vindriktningen påverkar 

vilken linje fåglarna följer. 

De arter som löper störst risk att passera genom verksamhetsområdet är de arter 

som utnyttjar termiken mest, såsom t.ex. ormvråk och sparvhök som dessutom är 

de mest talrika arterna som sträcker över området. Vid studierna inför Anholt 

Offshore utgjorde dessa två arter 75 % av alla sträckande rovfåglar. 

Våren 2021 genomfördes en rovfågelinventering med en observatör på Anholts 

nordöstra spets Totten, under perioden 24 april-12 maj. Vid inventeringen gjordes 

mätningar med laserkikare för att fastställa de migrerande individernas flyghöjd 

och flygriktning när de lämnade Anholt och flög vidare mot Sverige. Även på den 

svenska sidan fanns observatörer på plats under vissa dagar, för registrering av 

var rovfåglarna nådde den halländska kusten. Vid inventeringen noterades totalt 

480 rovfåglar som lämnade Anholt i riktning mot Hallandskusten av sammanlagt 

13 olika arter. Som förväntat dominerade ormvråk (185 ex) och sparvhök (165 

ex). Vidare noterades fiskgjuse (8), brun kärrhök (31), blå kärrhök (23), röd glada 

(10), tornfalk (37) och stenfalk (16). I antal mellan 1-5 exemplar noterades bivråk, 

103 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 7.6 Naturmiljö Fåglar 

 

 

 

 

 

 

stäpphök, lärkfalk, aftonfalk och pilgrimsfalk. Den högsta dagsnoteringen var totalt 

191 utsträckande rovfåglar den 26 april, följt av 103 exemplar den 2 maj. Övriga 

dagar noterades mellan 2–34 utsträckande rovfåglar. Observationerna som 

gjordes på Anholt under våren 2021 stödjer resultatet från tidigare 

rovfågelsstudier som genomfördes vid Anholt Offshore våren 2014, med liknande 

proportioner mellan de arter rovfåglar som noterats. 

Under höststräcket följer rovfåglarna andra rutter. Då det saknas motsvarande 

tydliga uddar på den svenska sidan som styr dem ut över Kattegatt Syd, bedöms 

inte höststräcket beröras av verksamheten. Höststräckande rovfågel följer istället 

den svenska kusten söderut, för att koncentreras vid Falsterbo där utsträcket till 

Danmark sker.  

Eftersom det främst är övervintrande alkor (sillgrissla och tordmule) tillsammans 

med vissa sträckande rovfåglar som bedöms löpa en risk för påverkan av den 

planerade vindkraftparken redovisas dessa arter mer ingående i effekt- och 

konsekvensbedömningen nedan. Övriga fågelarter bedöms påverkas i liten 

omfattning och effekter och konsekvenser för dessa redovisas därför mer 

övergripande. 

7.6.2. Effekter 

Påverkan på fåglar från havsbaserad vindkraft utgörs framförallt av risker under 

driftskedet relaterad till kollision med verkens rotorblad med normalt dödlig utgång 

samt undanträngningseffekter och habitatförlust om fåglarna undviker 

vindkraftparken och dess närhet. Även den barriäreffekt som en vindkraftpark 

skapar, kan medföra en viss påverkan på fåglar. Eftersom vindkraftverken 

kommer att förses med hinderbelysning, beaktas även påverkan från ljus nedan. 

Anläggningsskede 
Under anläggningsskedet kan fåglar påverkas av den fysiska närvaron och de 

aktiviteter som uppstår under anläggningsarbetena, samt den påverkan som t.ex. 

anläggningsbuller, grumling m.m. kan medföra på fåglarna, alternativt på fisk och 

födotillgång. 

Studier från befintliga havsbaserade vindkraftparker har visat att fåglar oftast 

generellt undviker området under anläggningsskedet (Enhus et al., 2017), vilket 

medför en undanträngningseffekt och habitatförlust för förekommande arter i 

anläggningsskedet. 

Anläggningsarbeten som medför grumling samt eventuell pålning av 

monopilefundament kommer vara begränsade under perioden januari till maj, 

med hänsyn till fiskars lekperiod. Det bedöms även medföra en minskad risk för 

negativa effekter för de övervintrande fåglarna, då tiden inkluderar fåglarnas 

huvudsakliga övervintringsperiod. 

Anläggningsarbeten kommer dessutom att pågå i olika delar av 

verksamhetsområdet vid olika tillfällen, vilket medför att det är förhållandevis små 

områden som påverkas vid varje enskilt tillfälle. 

Verksamhetsområdet är lokaliserat i närheten av flera redan väl trafikerade 

farleder, vilket medför att det redan idag förekommer en störning och att de 

förekommande fåglarna redan har tålighet för t.ex. fartygstrafik och fartygsbuller. 
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Driftskede 
Påverkan på fåglar är som störst under driftskedet, då vindkraftparken kan 

medföra risk för kollision, undanträngning och habitatförlust, samt i mindre 

omfattning barriäreffekt och påverkan från ljus. 

Undanträngning, habitatförlust och barriäreffekt är artrelaterad, men 

konsekvenserna beror också på förekomsten av andra lämpliga habitat att flytta 

till. Nedan beskrivs dessa effekter varefter en bedömning för relevanta artgrupper 

(alkor, andra sjöfåglar och rovfåglar) följer. 

Undanträngning 

Olika fågelarter påverkas olika mycket av havsbaserade vindkraftparker, vilket har 

sammanställts av Dierschke et al. (2016) och sammanfattas i Vindval (Rydell et 

al., 2017). Av de fågelarter som kan förekomma inom det aktuella området har ett 

särskilt stort undvikande av vindkraftparker till havs noterats för lommar och 

havssulor. Det finns även ett flertal arter där undvikande har konstaterats i mindre 

och mer varierande omfattning, bland sådana arter återfinns bl.a. tordmule och 

sillgrissla. 

Vissa arter verkar knappt påverkas alls av havsbaserad vindkraft, alternativt är 

antalet studier som visar undvikande och attraktion ungefär desamma. I den 

gruppen återfinns bl.a. ejder och tretåig mås. 

Flera studier har indikerat att undanträngningseffekten kan vara större för fåglar 

om verken är tätare placerade och därmed ger ett mer avskräckande intryck, 

jämfört med en parklayout där verken är placerade längre ifrån varandra. 

Sammantaget medför åtminstone de kortsiktiga och lokala effekterna av 

vindkraftutbyggnad till havs att många av de övervintrande och födosökande 

sjöfåglarna till viss del trängs undan. De undanträngda fåglarna tycks söka upp 

nya områden i närheten och det blir i regel inte färre individer av fåglarna totalt i 

området kring vindkraftparkerna. I vilken mån detta leder till att fåglarnas 

överlevnad eller reproduktionsframgång påverkas är än så länge inte studerat. 

Effekterna av undanträngningen beror också på i vilken mån det finns andra 

lämpliga miljöer att förflytta sig till. 

Det är inte heller väl undersökt ifall undanträngningseffekten klingar av med tiden 

och om fåglarna i någon grad vänjer sig vid vindkraftverken (Rydell et al., 2017). 

Tendensen är att både sillgrissla och tordmule de första åren efter en 

vindkraftsetablering trängs undan och minskar i antal vid parken, men 

undanträngningseffekten är inte konsekvent och högst variabel mellan områden. I 

de fall undanträngning har säkerställts har antalet alkor oftast minskat med upp till 

50 % inne i vindparken och 30 % minskning upp till en km från parkens yttersta 

verk. Det finns få exempel på större påverkan än så, men desto fler exempel på 

betydligt mindre påverkan. Det finns exempel på vindkraftparker där ingen 

antalsförändring observerats för alkor och i några andra fall har alkorna i stället 

ökat i antal efter vindkraftsetablering. 

Attraktion 

En viss attraktion till havsbaserade vindkraftparker har noterats bland flertalet 

trutar och måsar och en stark attraktion har konstaterats för storskarv och 

toppskarv. I de senare fallen bedöms verkens fundament ha erbjudit lämpliga 

sittplatser som attraherar fåglarna. Fundamenten planeras dock att utformas så 
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att de inte utgör lämpliga sittplatser för fåglar, vilket bedöms minska attraktionen 

för arter som skarvar och måsar. 

Det finns även studier som visar på att havsbaserade vindkraftparker kan 

medföra en förbättrad födotillgång för vissa fiskätande fåglar, bl.a. på grund av de 

artificiella reveffekter som uppstår. Detta har bedömts vara av betydelse för arter 

som t.ex. skarvar, småskrake och måsfåglar, som därmed attraheras till 

havsbaserade vindkraftparker (Dierschke et al., 2016).  

Barriäreffekt 

Den barriäreffekt som en vindkraftpark medför kan utgöra en viss påverkan på 

fåglar, t.ex. för migrerande fåglar som kan behöva flyga en längre sträcka för att 

passera vindkraftparken. För migrerande fåglar är emellertid en flygning runt en 

vindkraftpark trivial, i förhållande till hela den migrationssträcka de genomför varje 

vår och höst. I viss utsträckning kan alkor komma att flyga runt parken vid 

flygningar mellan olika födosöksområden, vilket kan innebära något längre 

flygningar än vad som annars skulle vara fallet. Undersökningar har dock visat att 

många sjöfåglar kan passera genom parken på låg höjd, utan risk för kollision. 

Just alkor flyger nästan uteslutande nära vattenytan och löper således en liten 

risk vid passage genom parken. Barriäreffekten bedöms således generellt bli liten 

för fåglar vid den planerade vindkraftparken. 

Kollision 

För rovfåglar utgör risk för kollision den enda påverkan vid havsbaserade 

vindkraftparker, där risken för att förolyckas är avhängig parkens lokalisering och 

fåglarnas beteende då de närmar sig anläggningen. I USA har studier av flyttande 

rovfåglar i anslutning till vindkraftparker på land konstaterat ett storskaligt 

undvikande av vindkraftparker (Rydell et al., 2017). 

Kollissionsrisken är relaterad till de aktuella arternas undvikandebeteende, där 

havssulor starkt undviker vindkraftparker och så i viss mån även tordmule och 

sillgrissla. Även fåglarnas normala flyghöjd påverkar risken för kollision, så t.ex. 

för alkorna som normalt flyger på en låg höjd över vattenytan är risken för 

kollision med verkens rotorblad vars avstånd är minst 20 meter över havsytan 

mycket liten. 

Hinderbelysning 

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras med belysning, vilket gör att de blir 

synliga även i mörker, som är viktigt för flygsäkerheten och sjöfarten. Belysningen 

utgörs dels av ett vitt, högintensivt, blinkande ljus i ytterkanten på parken, samt 

fast lågintensivt rött ljus på övriga vindkraftverk. Blinkfrekvensen ska vara 40–60 

blinkningar per minut. 

Starka ljussken kan attrahera migrerande fåglar under natten och orsaka 

kollisioner. Därför har åtskilliga studier undersökt påverkan av hinderbelysning på 

vindkraftverk och koncensus är för närvarande är att det inte finns någon skillnad i 

fågeldödlighet mellan vindkraftverk med eller utan hinderbelysning (bilaga E7). 

Den hinderbelysning som planeras på vindkraftverken är ett mycket svagare 

ljussken än t.ex. fyrar eller belysta broar, som inte bedöms medför någon 

påverkan på nattflygande fåglar. Närheten till både Sverige och Danmark gör att 

det finns betydligt fler och starkare ljuskällor på bägge fastlandssidorna, som 
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utgör en större påverkan på de nattsträckande fåglarna än vad hinderbelysningen 

vid en vindkraftpark kan göra. 

Eftersom de åtskilliga studier som genomförts dessutom inte visar på någon ökad 

fågeldödlighet vid vindkraftverk med hinderbelysning jämfört med verk utan 

belysning, bedöms hinderbelysningen inte utgöra någon ökad risk för fågel och 

berörs således inte mer i detta kapitel. 

Bedömning av effekt per artgrupp 
Alkor 

Kollision med verkens rotorblad drabbar sällan alkor, då de nästan uteslutande 

flyger nära vattenytan och således på betydligt lägre höjder än rotorbladens 

räckvidd. Kollissionsrisken bedöms därför vara försumbar för alkor. 

Störst påverkan på alkor bedöms därför risken för habitatförlust genom 

undanträngning vara. Undanträngningseffekten tycks även vara avhängig på 

tätheten mellan verken inom parken. En jämförelse av undanträngningseffekter 

mellan tre vindkraftparker med varierande tätheter av 1,5⎼3,6 verk/km2 visade 

minst effekt i parken med den lägsta tätheten av verk (bilaga E7). I Kattegatt Syd 

planeras en vindpark med 60–80 verk, vilket innebär en täthet av <1 verk/km2. Vid 

en park med 80 verk inom det 122 km2 stora verksamhetsområdet, kommer det 

att stå 0,7 verk/km2 och motsvarande med 60 verk kommer det att stå 0,5 

verk/km2. Avstånden mellan vindkraftverken inom Kattegatt Syd kommer 

beroende på val av layout att vara minst 920 m. Ett medelvärde för avstånden 

mellan varje fundament har beräknats för parken i sin helhet. Vid en layout med 

60 verk kommer verkens fundament som medelvärde att stå placerade ca 1,5 km 

från varandra och motsvarande vid en layout med 80 verk ger ca 1,2 km som 

medelvärde. 

Andra sjöfåglar 

Studier har visat att lommar och havssulor i stor utsträckning undviker 

vindkraftparker och därigenom skulle en undanträngningseffekt uppkomma för 

dem, medan kollisionsrisken som ett resultat av det blir liten. Lommar har 

konstaterats i mycket låga antal och inte heller havssula förekommer inom 

verksamhetsområdet i någon större utsträckning. Genom den låga förekomsten 

av dessa arter bedöms effekterna för lom och havssula därför bli försumbara. 

Beteendet hos tretåig mås tycks enligt studier inte påverkas nämnvärt av 

havsbaserade vindkraftparker. Individer kan således riskera att kollidera med 

verkens rotorblad, även om det har konstaterats att de undviker rotorbladen i hög 

utsträckning. Inventeringarna har dessutom visat en relativt låg förekomst av 

tretåig mås, ofta med under 10 exemplar under en inventering och endast 

enstaka exemplar inom verksamhetsområdet. Under vissa perioder kan dock 

antalen öka och upp mot drygt 80 individer har noterats vid ett inventeringstillfälle, 

men dessa sågs framför allt norr om Kattegatt Syd på Lilla Middelgrund och 

Fladen. I samband med senhöststormar kan antalet tretåiga måsar som blåser in 

från Nordsjön till Kattegatt åtminstone tillfälligt öka väsentligt. Effekten för tretåig 

mås bedöms ändå bli liten, då det normalt är en relativt fåtalig art i området och 

merparten av observationerna har gjorts norr om verksamhetsområdet. 

Utförda inventeringar har visat att fågelarter som smålom, storlom, ejder, sjöorre, 

svärta och alfågel inte förekommer i någon större utsträckning inom det berörda 
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området och således berörs dessa arter i en försumbar omfattning eller inte alls 

av planerad vindkraftpark. 

Eftersom fundamenten planeras att utformas så att de inte utgör lämpliga 

sittplatser för fåglar, minskar attraktionen för arter som skarvar och måsar och 

därmed även kollisionsrisken. De utsätts därmed inte för en eventuell ökad 

kollissionsrisk som attraktion skulle kunna medföra.  

För migrerande sjöfåglar bedöms effekten bli försumbar, genom den marginella 

omväg de kan behöva ta runt vindkraftparken. Risk för påverkan är också liten då 

sträcken huvudsakligen följer betydligt mer kustnära vatten. 

Rovfåglar 

De rovfåglar som sträcker över Kattegatt under framförallt våren löper risk att 

kollidera med verkens rotorblad. Inga andra negativa effekter förväntas 

uppkomma för denna artgrupp. 

Rovfåglar sträcker vanligtvis på en flyghöjd som gör att de utsätts för 

kollisionsrisk, men flyghöjden varierar mycket beroende på både art och 

väderförhållanden. Seglande rovfåglar som utnyttjar termiken över Anholt 

kommer att flyga ut på en relativt hög höjd från Anholt, men tappar sedan 

successivt höjd ju längre ut över havet de kommer. När de når den svenska 

kusten ankommer de ofta på en relativt låg höjd över havet. Flyghöjden är tydligt 

relaterad till rådande vind- och väderförhållanden. Vid optimalt flygväder med 

goda termik- och vindförhållanden går fåglarna ofta upp högt, medan sämre väder 

eller friska vindar tvingar ner dem på lägre höjder. Vid rovfågelsstudierna på 

Anholt våren 2021 kunde t.ex. flyghöjden för utsträckande ormvråkar variera 

mellan 30 – 660 meter över havet. 

För de rovfågelsarter som inte utnyttjar termiken under sin flyttning är skillnaderna 

i flyghöjd mindre. För t.ex. stenfalk som normalt sträcker med aktiva vingslag 

varierade flyghöjden på de utsträckande fåglarna vid Anholt våren 2021 betydligt 

mindre än för ormvråk, mellan 3–75 meter över havet. 

Avvecklingsskede 
Under tiden för avveckling kan liknande effekter antas uppkomma som under 

anläggningsfasen, där fåglar blir påverkade av den fysiska närvaron av 

arbetsfartyg och aktiviteten. I takt med att parken avvecklas kommer sedan 

fåglarna att kunna återkomma, i de fall undanträngningseffekter har uppstått 

tidigare. 

7.6.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Eftersom det för flertalet fågelarter bedöms uppstå små eller inga effekter för de 

fåglar som förekommer inom verksamhetsområdet, har inga skyddsåtgärder eller 

anpassningar planerats med avseende på fågel. 

7.6.4. Konsekvenser 

Anläggningsskede 
Under anläggningsskedet bedöms inga andra fågelarter än de förekommande 

sjöfåglarna påverkas. Påverkan på sjöfågel från närvaro av fartyg vid anläggande 

av vindkraftparken bedöms bli försumbar, delvis för att arbetet generellt utförs 
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under en begränsad tid och inte inom hela verksamhetsområdet samtidigt, samt 

att pålning och grumlande arbeten inte utförs under perioden januari till maj. 

Verksamhetsområdet är dessutom lokaliserat i närheten av flera redan väl 

trafikerade farleder, vilket medför att det redan idag förekommer en störning. De 

förekommande fåglarna har därför en tolerans för fartygsrelaterade störningar. 

Viss risk föreligger för undanträngningseffekt och habitatförlust för de fågelarter 

som finns i området. 

Sammantaget bedöms anläggningsskedet endast medföra en obetydlig 

konsekvens för fåglar. 

Driftskede 
Alkor 

För övervintrande alkor bedöms undanträngningseffekten vara den största risken 

för påverkan. Risk för kollision bedöms som försumbar, då dessa arter nästan 

uteslutande flyger nära vattenytan och därmed under verkens rotorblad. 

Utifrån antalet noterade alkor vid inventeringarna har ett worst case scenario 

beräknats till att undanträngningseffekten för alkor i utredningsområdet kan 

beröra ca 970 individer. Beräkningen baserat på högst antal påträffade alkor 

under inventeringar och resultat från tidigare studier som indikerar en skattad 

undanträngning med 50 % minskning av antalet alkor inne i vindkraftparken och 

30 % minskning upp till 1 km från parkens yttersta verk (bilaga E7). 

Vindkraftparken upptar en yta av totalt 122 km2 och undanträngningszonen på 

maximalt 1 km utanför det yttersta verket upptar en yta av totalt 59 km2. 

Tabell 11. Beräknad worst case undanträngningseffekt av övervintrande alkor vid vindparken på 

Kattegatt Syd i den mån vindparken leder till undanträngning. Beräkningarna baseras på antal alkor 

vid de två båtinventeringarna år 2020/2021. Beräknat på 200 000 övervintrande alkor i Kattegatt 

(bilaga E7). 

 

 

Antalet undanträngda alkor kan jämföras med den totala mängden alkor som 

förekommer i Kattegatt. I norra Kattegatt övervintrade runt år 1990 ca 200 000 

alkor (Durinck et al., 1994), medan vinterpopulationen även har bedömts uppgå 

till 400 000 individer, varav 220 000 tordmular och 180 000 sillgrisslor (Skov et al., 

2020). Bedömt efter det lägre antalet, 200 000 alkor, beräknas antalet 

undanträngda alkor vid Kattegatt Syd till maximalt 0,5 % av den övervintrande 
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populationen i Kattegatt och mindre än 0,01 % av den totala europeiska 

populationen (tabell 11). 

Utförda beräkningar ger en indikation på hur stor påverkan genom 

undanträngning som Kattegatt Syd kan åstadkomma på rastande alkor. I 

förhållande till populationerna som övervintrar i Kattegatt och till den häckande 

europeiska populationen är risken för undanträngning av marginell betydelse för 

arternas populationer. 

Ingen undanträngning av alkor förutses i de närliggande Natura 2000-områdena 

eller hinder för dessa områdens förutsättningar att utgöra födosökningsområden 

för övervintrande sillgrissla och tordmule. Viss ökad födokonkurrens kan dock 

uppstå, om fler fåglar behöver samsas om samma ytor. 

Effekten av den planerade vindkraftparken bedöms inte medföra någon ökad 

mortalitet för alkorna. 

Sammantaget bedöms den planerade vindkraftparken medföra en risk för 

undanträngning av ett mindre antal alkor. Men påverkan av den planerade 

verksamheten bedöms vara liten sett till hela den övervintrande populationen, 

även i ett scenario med en undanträngning som omfattar maximala 50 % 

minskning av antalet alkor inne i vindkraftparken och 30 % minskning upp till 1 km 

från parkens yttersta verk. Då den planerade vindkraftparken dessutom har en 

täthet mellan verken om i vart fall 920 meter och med ett medelavstånd mellan 

verken på 1,5 km vid en layout med 60 verk och 1,2 km vid en layout med 80 

verk, kan undanträngningseffekten i verkligheten komma att bli lägre än det 

beräknade worst case scenariot. 

Den negativa konsekvensen för alkor bedöms därmed bli liten. 

Andra sjöfåglar 

Då det aktuella området hyser få andra arter sjöfåglar än alkor, är risken för 

påverkan på andra arter marginell. 

Smålom, storlom, ejder, sjöorre, svärta och tobisgrissla förekommer inte alls eller 

ytterst fåtaligt i området. Risken för effekter av vindkraftpark Kattegatt Syd på 

dessa arter bedöms därför som försumbar. 

Havssula förekommer i låga antal, men då denna art i hög utsträckning skyr 

vindkraftparker bedöms påverkan endast utgöras av undanträngning med en 

marginell effekt. 

Den ökade kollissionsrisk som skulle kunna uppstå för fiskätande arter som 

måsfåglar och skarvar till följd av att fundamenten kan utgöra attraktiva sittplatser 

för dessa arter kommer att utebli eftersom fundamenten utformas för att minska 

attraktionen. Den sammanlagda effekten på skarvar och måsfåglar bedöms 

därmed bli försumbar. 

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen för andra sjöfåglar än alkor bli 

obetydlig. 

Sträckande fågel 

För sträckande sjöfåglar som passerar verken utgör kollision den största risken 

för påverkan, samt att verken skapar en barriäreffekt som gör att deras flyktväg 
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förbi området kan bli längre. Den något längre flyktvägen är dock av ytterst 

marginell betydelse, i förhållande till den långa väg som fåglarna flyttar under vår- 

och höststräcket. 

Området har under genomförda inventeringar med flyg och båt inte påvisats 

utgöra någon viktig sträckled för sjöfågel, varför det bedöms vara relativt låga 

antal som kommer att passera området under vår- och höststräcket. 

En viss koncentration av övrig fågelmigration sker till Anholt och längs den 

svenska västkusten, men merparten äger rum på bred front utan några förtätade 

ansamlingar. 

Konsekvensen av vindkraftparken Kattegatt Syd på migrerande fåglar bedöms 

vara obetydlig, då verksamhetsområdet inte berör något koncentrerat 

migrationsstråk. 

Rovfåglar 

Rovfågelsträcket mellan Jylland via Anholt till den svenska västkusten kommer till 

viss del att passera den planerade vindkraftparken under sitt vårsträck. Rovfåglar 

som migrerar genom området riskerar därmed att kollidera med verkens 

rotorblad. 

Beräkningar av kollisionsrisk för rovfåglarna som passerar Anholt Offshore 

gjordes i samband med studierna där. Kollisionsriskmodellering, baserad på 

rovfåglarnas beteenden när de ankom Anholt Offshore, visade att 38 individer 

estimerades kollidera med verk den aktuella våren. Det motsvarade ca 1% av de 

aktivt flyttande rovfåglarna genom området. Beräkningarna vid Anholt Offshore 

visade att ormvråk löper störst risk att kollidera, följt av sparvhök. De två arterna 

är också de som kan förväntas påverkas mest, då det är de mest talrika 

rovfågelsarterna som sträcker över området och då de är typiska termikflyttare 

som utnyttjar Anholt där ny termik skapas. För övriga rovfågelsarter beräknades 

enstaka exemplar av bivråk, röd glada, brun kärrhök, fiskgjuse, tornfalk och 

stenfalk riskera att förolyckas under en vår (Jensen et al., 2016). 

Den beräknade kollisionsrisken vid Anholt Offshore grundas på antagandet att 

samtliga rovfåglar som registrerats under inventeringen passerar genom den 

aktuella parken. Dessutom användes siffrorna från den vårsäsongen med högst 

antal räknade individer i modelleringen av kollisionsrisk. Siffrorna bör därmed ses 

som ett worst case scenario. 

Någon specifik kollisionsriskmodellering har inte utförts för Kattegatt Syd, då det 

totala antalet rovfåglar på 480 individer som räknades in vid studierna på Anholt 

våren 2021 är för lågt för att ge en representativ modellering. Men det är samma 

fåglar som tidigare har passerat Anholt Offshore som sedan kommer att nå ön 

Anholt, för att därifrån flyga vidare i riktning mot Hallandskusten. De kommer då 

att passera inom en korridor som delvis omfattar verksamhetsområdet för 

Kattegatt Syd. Det bedöms därför som rimligt att anta motsvarande kollissionsrisk 

och mortalitet som vid Anholt Offshore, för de rovfåglar som passerar Kattegatt 

Syd (tabell 12). Även detta antagande bör dock ses som ett worst case scenario. 
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Tabell 12. Bedömt antal migrerande rovfåglar vid Anholt Offshore samt estimerat antal förolyckade 

rovfåglar vid Anholt Offshore (Jensen et al., 2016) och Kattegatt Syd under vårmigrationen. Som 

jämförelse används uppskattad biogeografisk population för de arter som kan förväntas passera 

vindparkerna regelbundet hämtad från Jensen et al. (2016) (bilaga E7). 

 

 

Som framgår av tabell 12 löper ormvråk, med 24 exemplar per vårsäsong, störst 

risk att kollidera med vindkraftverk inom vindkraftparken, följt av sparvhök med 6 

exemplar. I jämförelse med de biogeografiska populationerna (Sverige, Norge 

och Finland) skulle det för ormvråk med en population av 103 650 fåglar innebära 

0,02 % av den totala populationen och 0,003 % för sparvhök med en total 

population av 173 550 exemplar. 

Totalt sett bedöms konsekvensen som försumbar på berörda populationer av 

rovfåglar. 

Sammanfattning 
En sammanfattning av bedömd påverkan för berörda fågelarter under driftskedet 

redovisas i tabell 13. 

Tabell 13. Sammanfattning av påverkan på fågel från Kattegatt Syd under driftskedet.  

Art Effekt Konsekvens 

Alkor Undanträngning Liten  

Övriga sjöfåglar Undanträngning, kollision Försumbar 

Sträckande fåglar Kollision, barriäreffekt Försumbar  

Rovfåglar Kollision under vårsträcket Försumbar 
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Avvecklingsskede 
Konsekvenserna på fåglar under avvecklingsskedet bedöms bli likartade som för 

anläggningsfasen. 

Fåglar kan bli undanträngda under avvecklingen, genom den påverkan som 

närvaro av fartyg och avvecklingsarbeten medför. Men i takt med att parken 

avvecklas kommer fåglarna att kunna återkomma till området. 

Under tiden för avvecklingen förväntas risken för kollision minska i takt med att 

turbiner stängs ned, även undanträngningseffekten bedöms då minska. 

Avvecklingsskedet pågår dessutom under en begränsad tidsperiod. 

Avvecklingsskedet bedöms sammantaget medföra en obetydlig konsekvens för 

fåglar. 
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7.7. Naturmiljö, fladdermöss 

I Hallands län har nästan samtliga av Sveriges fladdermusarter påträffats vid 

inventeringar (Länsstyrelsen i Hallands län, 2016). Fladdermöss kan påträffas 

över havet vid insektsjakt och migration (Energimyndigheten, 2006) och kan 

använda vindkraftverk till havs som viloplats vid insektsjakt. De flesta 

fladdermusarter migrerar, men det är bara ett fåtal som migrerar längre sträckor 

och över havet. Vid migration följer fladdermössen oftast kusten. 

7.7.1. Nuläge 

Den planerade vindkraftparken ligger långt ut till havs, som närmast ca 20 km från 

kusten, där förekomsten av fladdermöss kan antas vara betydligt mindre än 

närmare kusten. Nedan följer en sammanfattning av den fladdermusutredning 

som har gjorts inom projekt Kattegatt Syd (se bilaga E9 för detaljerad 

information). Utredningen baseras på befintlig kunskap kring fladdermöss 

beteende vid migration och födosök över havsområden. 

Det finns två fladdermusarter, trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) och större 

brunfladdermus (Nyctalus noctula), som migrerar till kontinenten och som rent 

teoretiskt skulle kunna passera verksamhetsområdet. Trollpipistrellen flyttar i 

sydvästlig riktning under hösten och lämnar sällan kusten förutom vid förekomst 

av utskjutande uddar i sydvästlig riktning som kan utgöra ledlinjer som får 

fladdermössen att ge sig ut över havet. Inga sådana markerade uddar finns med 

riktning mot det planerade parkområdet. Ingen information finns om andra 

migrerande arters flyttrörelser längs den svenska västkusten, men det är troligt att 

de följer samma stråk som trollpipistrellen. Sträcket under våren sker, enligt vad 

som är känt, inte inom några koncentrerade flygkorridorer utan är betydligt 

diffusare än höststräcket. 

Fladdermöss kan även flyga ut över havet utanför migrationsperioden för att jaga 

insekter. Enligt forskning utförd för landbaserade vindkraftparker ansamlas 

insekter kring vindkraftverken i skymningen, vilket lockar fladdermössen. Det är 

möjligt att liknande förhållanden kan uppstå ute till havs i situationer när insekter 

rör sig ut över havet i större antal. Tio olika arter har enligt tidigare studier 

observerats jaga ute till havs, oftast vid milt och lugnt väder. Det är framförallt de 

stora fladdermusarterna som större brunfladdermus (Nyctalus noctula), gråskimlig 

fladdermus (Vespertilio murinus) och nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), som 

har kapacitet att flyga långt ut till havs. Både gråskimlig fladdermus och 

brunfladdermus är klassade som livskraftiga (LC) på rödlistan medan 

nordfladdermusen hör till kategorin nära hotad (NT). 

7.7.2. Effekter 

Potentiella effekter för fladdermöss är främst relaterade till kollisionsrisk i 

driftskedet som kan leda till att fladdermöss dör. Enligt tillgänglig kunskap finns 

det inga indikationer på att erforderlig hinderbelysning skulle öka risken för att 

fladdermöss som befinner sig i området förolyckas (bilaga E9). Inga negativa 

effekter på fladdermöss förväntas under anläggnings- eller avvecklingsskedet 

eftersom risken för att fladdermöss förolyckas är kopplad till vindkraftverk som är i 

drift. 

Under migrationen flyger fladdermössen, enligt tidigare studier (bilaga E9), oftast 

lägre än vindkraftverkens frihöjd, dvs. avståndet från vattenytan till rotorbladens 
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lägsta punkt. Eftersom flyttande fladdermöss inte leds ut genom 

verksamhetsområdet under hösten bedöms inte höstflyttande fladdermöss 

beröras av verksamheten. Det saknas data för att med säkerhet säga om det 

finns något flyttstråk som går genom Kattegatt Syd på våren, men den låga 

flyghöjden i kombination med att vårsträcket inte går i samma koncentrerade 

korridorer som höststräcket gör att risken för att fladdermöss ska förolyckas under 

migrationen bedöms som liten. Därmed är risken för negativa konsekvenser 

främst relaterad till kollisionsrisk för fladdermöss som vid lugna och milda 

väderförhållanden sommartid skulle kunna ge sig ut över havet för att söka föda. 

7.7.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Eftersom det är osäkert i vilken mån verksamhetsområdet kommer att användas 

för födosök i någon omfattning alls kommer områdets eventuella betydelse för 

fladdermöss att följas upp när vindkraftparken är i drift. Förekomsten av 

fladdermöss kommer att följas upp med hjälp av detektorer som installeras på 

vissa av vindkraftverken. Eftersom parken kan attrahera fladdermöss under drift, 

kan denna utredning utföras först när parken är anlagd. 

Om uppföljningarna visar på förekomst av fladdermöss och att kollisionsrisken 

mellan fladdermöss och vindkraftverkens rotorblad riskerar att medföra betydande 

påverkan för fladdermöss kommer skyddsåtgärder att implementeras. 

Skyddsåtgärderna kan komma att innebära så kallad stoppreglering, men det är 

också möjligt att annan lämplig skyddsteknik finns tillgänglig vid tiden för drift. 

Stoppreglering innebär begränsningar av driften vid de tider och de 

meteorologiska förhållanden då fladdermöss främst förväntas röra sig i området. 

Utgångspunkten är att vindkraftverken som mest kan komma att stängas av från 

solnedgång till soluppgång under perioden 15 juli till 15 september förutsatt att 

vindstyrkan i rotorhöjd är <6 m/s (medelvind under en tio-minuters period) och 

temperaturen samtidigt är >14º C. Vid kraftigt regn och/eller dimma kommer dock 

verken inte stängas av även om övriga förhållanden enligt ovan råder. Det bör 

noteras att dessa lugna och varma förhållanden sällan uppkommer eftersom 

Kattegatt Syd ligger långt ut till havs där det blåser nästan konstant. Eventuella 

effekter på fladdermöss förväntas därför vara begränsade till enstaka tillfällen 

under sommarmånaderna. 

7.7.4. Konsekvenser 

Eftersom begränsningar av driften, eller annan lämplig skyddsteknik, kommer att 

implementeras om det visar sig att drift av parken medför en betydande påverkan 

på fladdermöss (och eventuella effekter är begränsade till enstaka tillfällen under 

sommarmånaderna) bedöms risken för att fladdermöss förolyckas till följd av 

verksamheten som mycket liten. Konsekvensen för fladdermöss bedöms därmed 

bli obetydlig. 
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7.8. Naturmiljö, marina däggdjur 

Bedömning av värde, effekt och konsekvens baseras på separat framtagen 

konsekvensbedömning för marina däggdjur från Aarhus universitet (DCE). 

Rapporten återfinns som bilaga E10. 

7.8.1. Nuläge 

Tre arter av marina däggdjur förekommer i 

Kattegatt; tumlare, knubbsäl och gråsäl. Aarhus 

universitet (DCE) har som underlag för 

tillståndsansökan genomfört en litteraturstudie 

samt en lång rad undersökningar i Kattegatt, 

bl.a. med akustiska metoder (Passive Acoustic 

Montoring, PAMs) inom verksamhetsområdet 

(bilaga E10). 

Tumlare 
Tumlare (Phocoena phocoena) är en vanlig art i 

området kring Kattegatt Syd. I denna del av 

södra Kattegatt tillhör tumlarna 

Bälthavspopulationen, som likt 

Nordsjöpopulationen (den andra populationen 

som finns längs svenska västkusten) klassas 

som livskraftig (LC) och är därmed inte en 

rödlistad art. Arten är dock skyddad genom EU:s 

Art- och habitatdirektiv, bilaga 2 och 4, samt fridlyst enligt Artskyddsförordningen 

(2007:845) 4 § och 5 §. Den totala populationen inom svenskt vatten i Skagerrak, 

Kattegatt och Öresund bedöms uppgå till ca 23 000 djur.16 

Tumlare rör sig kontinuerligt över stora områden och tätheterna av tumlare på en 

viss plats inom populationens utbredningsområde varierar därför över året (bilaga 

E10). De studier som utförts för tumlare inom projekt Kattegatt Syd, tillsammans 

med tidigare studier av tumlare i Kattegatt, visar på att verksamhetsområdet 

bevistas av tumlare, främst under mars och april. 

Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank söder om 

verksamhetsområdet är utpekat som viktigt för tumlare, framförallt under 

reproduktionsperioden på sommaren medan ett område norr om Lilla 

Middelgrund (mellan Fladen och Balgö) pekats ut som viktigt för tumlare under 

våren (Carlström & Carlén, 2016). Tumlaren är listad i bevarandeplanerna för 

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

samt för Balgö och Fladen. På danska sidan finns Natura 2000-områden där 

tumlare ingår i bevarandeplanen norr om Anholt (Anholt og havet nord for) samt 

nordväst om Lilla Middelgrund (Kims Top og den Kinesiske Mur), se figur 17 och 

tabell 14 nedan. 

 
16 Källa: SLU Artfakta 2020 https://artfakta.se/naturvard/taxon/phoca-vitulina-102708 

Tumlare 
En vuxen val blir ca 1,5–2 m 

lång, med en maximal vikt på 

90 kg. Den är skygg och svår 

att upptäcka. Tumlaren 

kommunicerar och lokaliserar 

sig med hjälp av högfrekventa 

klickljud (115–130 kHz).  

Arten är uppdelad i tre kända 

populationer; 

Östersjöpopulationen, 

Bälthavspopulationen och 

Nordsjöpopulationen. De 

tumlare som uppehåller sig i 

området kring den planerade 

vindkraftparken tillhör främst 

Bälthavspopulationen. 
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Figur 17. Viktiga områden för tumlare i närheten av Kattegatt Syd (datakälla: Skyddad natur, EEA och Carlström 

& Carlén, 2016). 

 
Tabell 14. Områden utpekade som viktiga för tumlare i Kattegatt. 

Område Minsta avstånd till 
Kattegatt Syd (km) 

Lilla Middelgrund (SE N2000 SCI, SPA)  1 

Stora Middelgrund och Röde bank (SE N2000 SCI, skyddsvärt område för 
tumlare) 

1 

Anholt og havet nord for (DK N2000 SCI) 9 

Store Middelgrund (DK N2000 SCI) 10 

Nordvästra Skånes havsområde (SE N2000 SCI, SPA) 13 

Kims top og den kinesiske mur (DK N2000 SCI) 13 

Balgö (SE N2000 SCI, SPA, skyddsvärt område för tumlare) 24 

Fladen (SE N2000 SCI, skyddsvärt område för tumlare) 25 

 

Utbredningen av tumlare har studerats under flera decennier längs den svenska 

kusten vilket ger ett omfattande underlag för bedömning av påverkan på arten. 

Aarhus universitet har sedan 1997 övervakat tumlare med hjälp av sändare. 

Sändarna har använts till att samla information om tumlarnas rörelsemönster och 
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utbredning (figur 18). Utöver befintligt material har passiva mätare (s.k. C-pods) 

använts för att övervaka tumlarpopulationen inom projektområdet. 

Figur 18. Utbredning av satellitspårade tumlare inom bälthavspopulationen presenterat som kernel density. 

Verksamhetsområdets ungefärliga lokalisering markeras med en röd cirkel. 

 

Tumlarna i Kattegatt kalvar från maj till augusti. Studier har visat att dykmönstret 

mellan kalv och moder börjar skilja sig åt efter ca 11 månader. Separationen sker 

sedan gradvis och runt mars till maj skiljer sig fjolårskalvarna från sin moder. 

Projektets mätare detekterade den högsta tätheten av tumlare inom 

verksamhetsområdet under mars till april för de månader som mätningen pågått 

(december till juni), resultatet stöds även av tidigare studier (bilaga E10). 

Säl 
Knubbsäl förekommer i Sverige främst längs västkusten där populationen skattas 

till ca 15 000 djur.17 Populationen är ökande och knubbsäl är klassad som 

livskraftig (LC) i både Sverige och Danmark. Knubbsälen är vanligt 

förekommande inom Kattegatt, både på den svenska och den danska sidan. 

Studier visar att arten rör sig i området för den planerade vindkraftparken (Dietz et 

al., 2013). Viktiga kutskär (s.k. haul-outs) på svenskt vatten finns vid Varberg (ca 

30 km) och vid Hallands Väderö (ca 40 km). På danska sidan finns viktiga 

områden norr om Anholt (ca 20 km). Se figur 19 för viktiga områden för säl i 

Kattegatt. 

 
17 Källa: SLU Artfakta 2020 https://artfakta.se/naturvard/taxon/phoca-vitulina-102708 
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Populationen av gråsäl i Kattegatt är liten, och det finns för lite data för att 

bedöma till vilken grad gråsäl förekommer inom området för vindkraftparken. 

Gråsälar är som mest sårbara vid födseln, när kuten ammar eller när de ömsar 

päls. Inga kutskär eller andra känsliga områden för gråsäl har dock identifierats 

inom verksamhetsområdet. Gråsäl var utrotad i Kattegatt från både svenskt och 

danskt vatten i början av 1900-talet, men populationen ökar nu tack vare 

inflyttande vuxna individer. Ett fåtal gråsälskolonier finns i Kattegatt (någon till 

några tiotal) och få kutar per år föds i Kattegatt (Hansen & Høgslund, 2019). 

Gråsäl i Kattegatt anses i Sverige tillhöra Östersjöpopulationen som bedöms vara 

livskraftig (LC) medan arten bedöms som sårbar (VU) i Danmark. 

Både knubbsäl och gråsäl finns med i bevarandeplanerna för ett flertal Natura 

2000-områden i Kattegatt (tabell 15). 

Figur 19. Viktiga områden för säl i berörd del av Kattegatt. (datakälla: Skyddad natur, EEA och Carlström & 

Carlén, 2016). 
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Tabell 15. Natura 2000-områden för säl i Kattegatt. 

Natura 2000-område Minsta avstånd 
till Kattegatt 

Syd (km) 

Bevarandevärde (art) 

Stora Middelgrund och Röde bank (SCI) 1 Knubbsäl 

Anholt og havet nord for (SCI) 9 Gråsäl, Knubbsäl 

Store Middelgrund (SCI) 10 Knubbsäl 

Nordvästra Skånes havsområde (SCI, 
SPA) 

13 Gråsäl, Knubbsäl 

Balgö (SCI, SPA) 24 Gråsäl, Knubbsäl 

Varberg (yngelplats) 27 Knubbsäl 

Hallands Väderö 41 Knubbsäl 

7.8.2. Effekter 

Den påverkansfaktor från projektet som bedöms ha störst relevans för marina 

däggdjur är undervattensbuller. Effekter från grumling bedöms som försumbara i 

underlagsutredningen för marina däggdjur (bilaga E10) och därför har 

konsekvensbedömningen begränsats till att endast omfatta undervattensbuller. 

Konsekvensbedömningarna baseras på de bedömningar av effekter på marina 

däggdjur som genomförts av Aarhus universitetet (bilaga E10). 

Anläggningsskede 
Undervattensbuller i anläggningsskedet, särskilt vid pålning av fundament, är den 

påverkansfaktor för vilken det generellt föreligger störst risk för negativa effekter 

på marina däggdjur. Utan bullerdämpande åtgärder kan pålning medföra höga 

ljudtrycksnivåer med potential att orsaka hörselskador hos marina däggdjur i 

närområdet och beteendepåverkan på ett större avstånd. Bullerbegränsande 

skyddsåtgärder och vissa andra projektanpassningar har därför integrerats i 

verksamheten, se kap. 7.8.4 nedan. Bedömningarna utgår ifrån den planerade 

verksamheten.  

Som underlag för bedömning av effekter på tumlare har Aarhus universitet utgått 

ifrån en ljudmodellering från NIRAS, baserad på ett worst case scenario, 

avseende pålning av monopiles med diametern 14 m. Andra övervägda 

fundamentstekniker samt kabelläggning har tagits i beaktande inom 

bedömningen. För detaljer hänvisas till bilaga E10. Modelleringen visar att det är 

stor skillnad i ljudutbredning i Kattegatt beroende på årstid, och modelleringen är 

därför gjord för två säsonger; sommar (juli) respektive vinter (december). Ljudet 

sprids betydligt längre på vintern till följd av den skiktade vattenmassan och mars 

är den månad när ljudutbredningen kan förväntas bli som störst; ingen pålning 

kommer dock utföras under denna period p.g.a. ett åtagande om tidsrestriktioner 

för bl.a. lekande fisk (se avsnitt 7.8.3 nedan). Skillnaden i ljudutbredning mellan 

olika platser inom vindkraftsparken är enligt modelleringen liten. 

Vid pålning med bullerdämpande åtgärder (se nedan) bedömer experterna vid 

Aarhus universitet att det inte finns risk för fysisk skada på vare sig tumlare eller 

säl. Det område kring pålningen där risk för permanent hörselskada, s.k. PTS 

(Permanent Threshold Shift), kan uppkomma hos tumlare är i storleksordningen 

25 m, och inom detta område är det orimligt att tumlare befinner sig till följd av 
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närvaro av bubbelridåer och flertalet arbetsfartyg. Därtill kommer s.k. mjuk start 

och ramp-up att tillämpas vid pålning i verksamhetsområdet för att ytterligare 

minska risken för att individer utsätts för buller som kan föranleda permanenta 

skador. Sammanfattningsvis bedöms effekten relaterat till fysiska skador på 

marina däggdjur som försumbar. 

Pålning och närvaro av anläggningsfartyg kan dock förväntas medföra en 

beteendepåverkan hos tumlare. Fartygen anses inte kunna förorsaka någon 

skada eller störningar på hörsel hos individer som befinner sig i närområdet, men 

reaktioner i rörelsemönstret har påvisats på en distans av några hundra meter. 

Gällande beteendepåverkan vid pålning har området där ett undflyende beteende 

kan förväntas (bilaga E10) sammanfattats i tabell 16 nedan. 

Tabell 16. Effekter på beteende hos tumlare vid pålning inom verksamhetsområdet för Kattegatt Syd. 

Månad Skyddsåtgärd  

Tröskelvärde för effekt på tumlare (km2) 

Beteendepåverkan % av påverkad 
tumlarpopulation 

Tidsbegränsat 
tröskelvärde 

December 
Bubbelridå 
(BBC) 

187 -208 km2 <1% <0,1 km2 

Juli 37-53 km2 <1% <0,1 km2 

December Hydro sound 
damper och 
dubbla 
bubbelridåer 

(HSD-DBBC) 

89-97 km2 <1% <0,1 km2 

Juli 

19-26 km2 <1% <0,1 km2 

 

Tumlare bedöms vara lika känsliga för undervattensbuller året om men 

påverkansområdets (för beteendepåverkan) storlek varierar beroende på årstid, 

p.g.a. skillnader i ljudets spridning i vattnet. Om pålningen sker på sommaren 

minskar området där beteendepåverkan hos tumlare kan förväntas till ungefär en 

tiondel av det maximala området vintertid (ca 19–26 km2 sommartid och upp till ca 

208 km2 vintertid). Även val av bullerdämpningsteknik har stor betydelse, då 

påverkansområdets storlek minskar till ungefär hälften med skyddsåtgärder i form 

av HSD-DBBC jämfört med enkel BBC (tabell 16). Oavsett val av teknik förväntas 

dock mindre än 1 % av populationen påverkas av beteendestörningar, för 

samtliga undersökta scenarion. I samtliga fall bedömer Aarhus universitet detta 

som en liten effekt. 

Sälar kommunicerar med varandra under vatten och det kan inte uteslutas att 

deras läten kan maskeras av undervattensbullret som uppkommer vid pålning. 

Det här skulle rent teoretiskt kunna medföra effekter av betydelse i samband med 

fortplantningen. Eftersom påverkansområdet inte berör kutskär för säl där 

reproduktionen sker bedöms dock effekten vara försumbar. 

Driftskede 
Vid drift alstrar vindkraftverken ljud med låga frekvenser, för vilka tumlare har 

mycket dålig hörsel. Baserat på audiogram och tröskelvärden hos tumlare 

bedömer Aarhus universitet att vindkraftverken inte kan uppfattas av tumlare 

annat än i verkens absoluta närhet (<100 m). Effekterna bedöms därmed vara 

försumbara. 

Till skillnad från tumlare hör sälar låga frekvenser bra, förutsatt att ljudet inte är 

maskerat av bakgrundsljud. Området för vindkraftparken är dock redan kraftigt 
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påverkat av fartygsbuller, eftersom det ligger mitt emellan två vältrafikerade 

farleder, och påverkansområdets storlek bedöms därmed vara osäkert. Det finns 

dock inget underlag som indikerar att sälar skulle undvika vindkraftparker, och 

Aarhus universitet bedömer därför att driftskedet medför försumbara effekter även 

på säl. 

Avvecklingsskede 
Eftersom undervattensbuller från pålning är den påverkansfaktor som bedöms 

vara relevant relaterat till effekter på marina däggdjur och ingen pålning 

genomförs under avvecklingen, bedöms inga miljöeffekter av betydelse 

uppkomma i avvecklingsskedet. Aktiviteter som inte innefattar pålning anses ge 

avsevärt lägre nivåer av undervattenbuller och inte ge någon signifikant påverkan 

på marina däggdjur. 

7.8.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Projektanpassningar och skyddsåtgärder som vidtas i projektet, och minskar 

risken för negativa effekter på marina däggdjur, bedöms vara: 

- Projektet utformas så att värden för undervattensbuller enkel puls SEL 

inte överstiger 110,7 dB tumlare viktat re 1μPa2s på ett avstånd av 750 m 

från ljudkällan för att minska spridningen av undervattensbuller och 

därmed även negativa effekter på framförallt marina däggdjur och fisk. 

Detta innebär att bullerbegränsande tekniker som s.k. dubbla stora 

bubbelridåer (på engelska: Double Big Bubble Curtains, DBBC), och s.k. 

hydro sound damper-teknik (HSD), kan komma att användas. 

Teknikutvecklingen går dock fort och nya, eller en kombination av 

befintliga tekniker för att minska undervattensbuller, kan komma att 

tillämpas istället under förutsättning att dessa, på ett lika eller mer 

effektivt sätt bedöms säkerställa att undervattensbuller inte överstiger den 

angivna nivån. 

- Endast en (1) monopile pålas i taget för att minimera risken för påverkan 

på tumlare. 

- Pålningsarbeten inleds med s.k. mjuk start varefter styrkan i 

hammarslagen successivt ska trappas upp, s.k. ramp-up. Hur ramp-up-

perioden tillsammans med eventuell ytterligare skyddsåtgärder bäst kan 

anpassas för att undvika påverkan på tumlare kommer redovisas i 

skyddsplanen för pålningsarbeten som tas fram inför etablering. 

- Anpassning av verksamhetsområdet i form av en buffertzon om minst 1 

km till Natura 2000 områdena Stora Middelgrund och Röde bank och Lilla 

Middelgrund, vilket minskar påverkan på habitat och arter som områdena 

avser skydda, däribland tumlare. 

Därutöver bedöms skyddsåtgärder för lekande fisk i form av uppehåll i 

anläggningsarbeten under perioden januari-maj vara av betydelse för 

konsekvensbedömningarna, då detta innebär att ingen pålning sker under den 

period då området kring Kattegatt Syd enligt genomförda undersökningar 

förefaller vara viktigare för tumlare än övriga delar av året (mars-april). 
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7.8.4. Konsekvenser 

De negativa konsekvenserna för marina däggdjur kopplat till anläggnings, drift- 

och avvecklingsskedet bedöms som mest hamna på liten nivå och är kopplade till 

det undervattensbuller i anläggningsskedet som förväntas vid ett eventuellt 

pålningsarbete. 

Anläggningsskede 
Effekterna från etableringen av Kattegatt Syd på tumlare bedöms enligt Aarhus 

universitetet som små eller försumbara eftersom beteendestörningar förväntas i 

liten omfattning då individer tillfälligt kan röra sig till andra områden i närheten. 

Den primära påverkan bedöms uppstå vid pålning. Ingen pålning kommer dock 

att genomföras under våren när området kan vara av särskild vikt för tumlare. 

Den samlade bedömningen är att etableringen av vindkraftparken Kattegatt Syd 

har en liten negativ konsekvens för tumlare i anläggningsskedet eftersom en 

mycket liten del av populationen påverkas (mindre än 1 %). 

För sälar bedöms uppkomna effekter av Aarhus universitet som små eller 

försumbara. Bedömningen baseras på antagandet att sälar påverkas i lika stor 

utsträckning som tumlare eftersom det inte finns lika utbredda studier om sälar. 

Den negativa konsekvensen bedöms därmed som liten. 

Driftskede 
Under driftskedet bedöms effekterna för marina däggdjur bli försumbara vilket 

medför en obetydlig konsekvens. De flesta studier visar att även om tumlare 

störs tillfälligt i anläggningsskedet, så återkommer de till vindkraftparker i drift. 

Genom den s.k. reveffekten som bedöms kunna gynna bottensamhälle och fisk, 

kan tillgången på föda också komma att öka kring fundamenten, vilket skulle 

kunna medföra en positiv konsekvens för marina däggdjur inom verksamområdet. 

Avvecklingsskede 
Under avvecklingsskedet bedöms obetydliga konsekvenser uppkomma för 

marina däggdjur. 
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7.9. Kulturmiljö 

Bedömning av värde, effekt och konsekvens utgår från de bedömningsgrunder 

som redovisas i bilaga E1 till ansökan. 

7.9.1. Nuläge 

Havsbottenundersökningar kommer att genomföras med fokus på bl.a. 

marinarkeologiska aspekter. Resultatet av karteringarna kommer att ligga till 

grund för en marinarkeologisk granskning med syfte att lokalisera indikationer på 

fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar på havsbotten. Rapporten 

från den marinarkeologiska granskningen, vilken kommer att motsvara en 

marinarkeologisk utredning etapp 1, kommer att innehålla positioner, sonarbilder 

samt tolkningsförslag av påträffade objekt inom verksamhetsområdet, så kallade 

geofysiska observationer. Rapporten kommer efter färdigställande att ges in till 

Länsstyrelsen i Halland. Denna rapport kommer att utgöra en viktig del inför 

eventuella fortsatta undersökningar i området, som en marinarkeologisk utredning 

etapp 2. Det aktuella verksamhetsområdet har inte tidigare varit föremål för 

systematiska marinarkeologiska inventeringar. I det svenska nationella registret 

för forn- och kulturhistoriska lämningar, Kulturmiljöregistret (KMR) eller Fornsök 

som den publika delen av registret kallas, finns det en vrakmarkering som ligger 

ungefär mitt i verksamhetsområdet (figur 20). Detta vrak beskrivs i KMR som det 

norska fartyget Altnes som förliste efter en kollision i januari 1998. Altnes utgör 

varken en fornlämning eller kulturhistorisk lämning och därmed bedöms dess 

värde/känslighet utifrån ett kulturmiljöperspektiv som försumbart. 

I Danmarks motsvarighet till Kulturmiljöregistret, Fund og Forntidsminder, finns 

det en registrerad vrakmarkering i den sydvästra delen av verksamhetsområdet 

med systemnummer 182040. Vrakets position är inrapporterat av flera 

yrkesfiskare men har inte dykbesiktats så dess typ och ålder är okänt och dess 

värde/känslighet utifrån ett kulturmiljöperspektiv går inte att avgöra i nuläget. 

Verksamhetsområdet bedöms kunna inrymma flera indikationer på vrak och 

lämningar som inte finns registrerade i det svenska kulturmiljöregistret. Denna 

bedömning görs bl.a. utifrån att det strax väster om verksamhetsområdet, längs 

gränsen för svensk ekonomisk zon, finns ett tiotal vrakmarkeringar inom svensk 

ekonomisk zon som är registrerade i det danska registret. Detta kan delvis 

förklaras av att det svenska registret KMR är mer restriktivt med att redovisa 

obekräftade förlisningsuppgifter där positioner saknas. Det danska registret 

innehåller däremot även sådana objekt som inte utgörs av bekräftade vrak, 

såsom obekräftade förlisningsuppgifter, nätfastnor (inrapporterade av fiskare men 

behöver inte alltid vara vrak utan kan även vara stora stenblock eller liknande) 

samt geofysiska observationer. Likaså redovisar inte KMR objekt, förutom 

bekräftade fartygslämningar, registrerade utanför rikets gräns men inom svensk 

ekonomisk zon. 

Tabeller med förlisningsuppgifter, samt de objekt som ligger i vattnet i svensk 

ekonomisk zon, finns dock tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida. Enligt 

dessa tabeller finns det inga ytterligare tidigare kända vrak eller 

förlisningsuppgifter inom verksamhetsområdet än det som ovan angivits. 

I södra Kattegatt och framför allt nära Danmarks kuster har det påträffats 

submarina stenåldersboplatser ned till cirka 18 m vattendjup. Enligt befintliga data 

(kap. 7.1 Bottenförhållanden) är det minsta förväntade vattendjupet inom 
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verksamhetsområdet 23 m. Då detta innebär att vindkraftparken i sin helhet 

anläggs på djupare vatten än där submarina stenåldersboplatser kan förväntas 

bedöms intressets värde/känslighet som försumbart. I kommande 

marinarkeologiska utredning kommer dock förutsättningarna för 

stenåldersboplatser inom verksamhetsområdet granskas ytterligare av en expert 

inom området. 

Ett troligt scenario är att det vid bottenundersökningarna kommer att påträffas ett 

flertal indikationer på kulturhistoriska lämningar inom verksamhetsområdet, 

baserat på det stora antalet indikationer på lämningar som finns på den danska 

sidan. För att utröna om dessa indikationer är av antikvariskt intresse eller ej 

krävs ofta vidare antikvariska insatser i form av besiktningar med hjälp av dykare 

eller ROV (fjärrstyrd undervattensrobot). Detta görs efter beslut av Länsstyrelsen 

inom ramen för en marinarkeologisk utredning etapp 2. 

Resultaten från utredningarna syftar till att ge underlag till detaljprojekteringen av 

vindkraftparken för att i möjligaste mån anpassa positionering av vindkraftverk 

och övrig infrastruktur och därmed undvika skada på potentiella lämningar vid 

anläggning av parkområdet. 

Figur 20. Registeruppgifter i närhet av vindkraftparken och exportkabelkorridoren. Den gröna markeringen inom 

verksamhetsområdet visar vraket Altnes. 
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7.9.2. Effekter 

Inga relevanta effekter på befintliga eller okända lämningar förväntas under 

projektets drift- eller avvecklingsskede. 

Under anläggningsskedet medför bottenförberedande arbeten såsom utjämning 

av botten eller muddring en risk för skada på kulturhistoriska lämningar. Liknande 

skada kan också förekomma vid nedläggning av intern- eller exportkablar eller vid 

installation av kabelskydd. 

Effekten på registrerad lämning är svårbedömd då den danska vrakmarkeringen 

har oklar status. Kan denna lämning samt eventuella ytterligare lämningar som 

påträffas undvikas i sin helhet och behörigt skyddsavstånd iakttas bedöms 

effekten som försumbar till liten. Att effekten blir liten beror på risken för 

sedimentation. Om lämningar inte kan undvikas kommer effekten att vara större, 

vidare utredning om effekter kommer då att göras när det är fastställt vilken typ av 

lämning det rör sig om  

7.9.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Den planerade bottenscanningen utgör i sig en skyddsåtgärd för att vid 

exploatering undvika eventuella kulturhistoriska lämningar. Planerad verksamhet 

kommer därefter anpassas efter möjliga vidare undersökningar (etapp 2-

utredning, arkeologisk förundersökning) för att säkerställa att ingen otillåten 

påverkan sker på kulturhistoriska lämningar till följd av projektet. Om tidigare 

okända marinarkeologiska objekt identifieras inom området kommer dessa så 

långt som möjligt att undvikas vid etablering av vindkraftparken och exportkabeln. 

Om lämningar påträffas kan skyddsåtgärder komma att krävas, främst i form av 

att lämpligt avstånd hålls till lämningen. Skulle påträffad lämning utgöra 

fornlämning avgörs skyddsavstånd av Länsstyrelsen och avståndet varierar från 

fall till fall. 

7.9.4. Konsekvenser 

Konsekvensbedömningen utgår från att hänsyn tas till kulturhistoriska lämningar 

(befintliga och eventuellt okända lämningar) inom området. Om det visar sig att 

lämningar inte går att undvika kommer vidare utredningar göras av effekter och 

konsekvenser när det är fastställt vilken typ av lämning det rör sig om. 

Anläggningsskede 
Då vindkraftparken i sin helhet anläggs under det vattendjup där submarina 

stenåldersboplatser kan förväntas bedöms dessa inte beröras, det vill säga 

obetydlig konsekvens. 

I nuläget bedöms konsekvenserna på redan kända lämningar som 

små/obetydliga. Detta då endast en känd indikation om lämning finns inom 

området. 

Gällande eventuella och idag okända lämningar är sådana lämningars känslighet 

för åtgärder svår att fastställa. Fornlämningar bedöms schablonmässigt ha ett 

högt värde, deras känslighet i förhållande till åtgärderna, och sålunda hur de 

påverkas, är dock avhängig av vilken typ av lämning det rör sig om. 

Konsekvensen bedöms dock som obetydlig till liten på sådana lämningar som 

påträffas om dessa kan undvikas i sin helhet och ges ett behörigt skyddsavstånd. 
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Driftskede 
Inga relevanta konsekvenser på kulturmiljö bedöms uppkomma till följd av den 

ansökta verksamheten under driftskedet. 

Avvecklingsskede 
Inga relevanta konsekvenser på kulturmiljö bedöms uppkomma till följd av den 

ansökta verksamheten under avvecklingsskedet om samma skyddsåtgärder 

vidtas som under anläggningsskede. 
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7.10.  Landskapsbild 

Ramböll har genomfört en studie för att klarlägga den visuella påverkan på 

landskapet (bilaga E12). Studien har innefattat: 

• Inventering av förutsättningar för att bedöma landskapets känslighet för 

visuell påverkan 

• Inhämtande av meteorologiska data från SMHI för att klargöra 

siktförhållanden generellt över året 

• Övergripande synbarhetsanalys baserad på terrängmodell upprättad över 

berörda områden 

• Fotografering och utförande av fotomontage från tolv valda utsiktspunkter 

utefter den södra delen av Västkusten samt tre utsiktspunkter från Anholt 

• Beskrivning av påverkan från hinderbelysning kväll och natt, inklusive 

animering från en fotopunkt (Morups Tånge) 

• Bedömningar av störningskänsligheten, den visuella effekten samt den 

sammantagna konsekvensen för respektive vald utsiktspunkt. 

För varje utsiktspunkt har den kumulativa effekten av de möjliga 

vindkraftsparkerna Kattegatt Offshore och Stora Middelgrund också bedömts och 

sammanfattats i ett eget kapitel (kap. 17). 

7.10.1. Nuläge 

I första hand berörs landskapsbilden från mellersta Hallands kuststräcka, med de 

större orterna Varberg, Falkenberg och Halmstad, samt i viss mån den 

nordvästligaste delen av Skåne. Avståndet från verksamhetsområdet för Kattegatt 

Syd till svenska kusten är som minst ca 21,5 km. Verksamhetsområdet ligger 

något närmare den danska ön Anholt än det svenska fastlandet, som minst ca 

20,3 km. 

Stora delar av Hallandskusten är utpekat som riksintresse för friluftsliv (se kap. 

7.11 Rekreation och friluftsliv och kap. 10 Riksintressen). I värdebeskrivningarna 

för områdena nämns bl.a. att områdena utmärks av en tilltalande landskapsbild 

(tilltalande perspektiv och utblick över landskap och vatten). Hela Hallandskusten 

är därutöver av riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust (kap. 10). 

Halland är karaktärsmässigt indelat i två områden. I norr är landskapet präglat av 

sprickdalar och i söder en stor slättplatå och en stor skogsplatå. Landskapet kan 

grovt delas in i sex olika karaktärer enligt nedan (Länsstyrelsen i Hallands län, 

2011). I första hand är det den flacka kusten som berörs visuellt av 

vindkraftparken Kattegatt Syd.  

Klippig kust – kuststräcka med en flikig skärgård och kala berg, vindpinade 

tallskogar, strandängar, fritidsbebyggelse och tätbebyggda bostadsområden. 

Sprickdalslandskap – hårt exploaterat sprickdalslandskap med uppodlade och 

bebyggda dalar avgränsade av skogsklädda branter. 

Flack kust – kuststräcka med flacka strandängar, låg fritidshusbebyggelse, 

tallplanteringar och stränder som avgränsas av sanddynor. 
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Slättbygd – jordbruksområden som i vissa delar är mycket öppna, storskaliga 

och rationaliserade och i andra delar får en viss småskalighet och rumslighet 

genom landskapselement som stenmurar och skogsplanteringar. 

Mellanbygd – kuperat landskap med en variation av småskaliga 

jordbrukslandskap, bokskogar och barrskogar. 

Skogsbygd – skogsområden med ett stort inslag av småskaliga odlingsbygder 

insprängda i produktionsskog och brukssamhällen i de större ådalarna. 

Foton som visar kuststräckans karaktär med landskapstypen Flack kust redovisas 

nedan i figur 21. 

 

 

 

Figur 21. Typiska utblickar mot havet från flacka kuststräckor längs berörd del av Hallandskusten. Uppifrån: Björkängs strand 

(Varbergs kommun). Skrea strand (Falkenbergs kommun) och Steninge strand (Halmstads kommun). 

Visualiseringar 
Synbarhet och landskapsbild efter etablering av vindkraftverk i enlighet med 

exempellayouter redovisas i form av fotomontage, se bilaga E12. 

Visualiseringarna är framtagna från representativa punkter längs kusten i Halland 

(10 st) och Skåne (2 st), utvalda i samråd med Länsstyrelsen Halland samt 
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kompletterande önskemål från Varbergs och Höganäs kommuner (utsiktspunkter 

vid Björkängs strand och Kullaberg). Från den danska ön Anholt har tre 

visualiseringar tagits fram. Platserna har valts för att representera både områden 

med bevarandevärden och platser av allmänt intresse. Utsiktspunkternas 

höjdläge har varierats för att visualisera hur betraktningspunktens höjd påverkar 

verkens synlighet. 

Samtliga utsiktspunkter för visualiseringar i Sverige och Danmark redovisas i figur 

22. Från den plats i Sverige som ligger närmast den planerade vindkraftparken 

(punkt nr 5 Morups Tånge) har rörliga fotomontage (animationer) tagits fram för 

både dagtid och nattetid. Animeringarna har använts som underlag till bilaga E12. 

 
Figur 22. Punkter för visualiseringar. På kartan visas även övriga planerade vindkraftsparker med 

tillstånd som kan påverka landskapsbilden (se kap. 17). 

 

Landskapets känslighet från de tolv utsiktspunkterna i Sverige och de tre 

punkterna i Danmark redovisas nedan i tabell 17. 
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Tabell 17. Punkter för visualiseringar och bedömning av landskapets känslighet. 

Nr Namn Beskrivning 
Höjd över 

havet 

Minsta avstånd 

till Kattegatt Syd 

Värde och Känslighet 

på landskapet 

1 Gamla Varberg Naturreservat 50 m ö h 33,3 km Klass 1, Högt 

2 Varbergs fästning Riksintresse för 

kulturmiljövården 

20 m ö h 28,2 km Klass 1, Högt 

3 Träslövsläge Riksintresse för 

kulturmiljövården. 

Fiskehamn 

3 m ö h 24,7 km Klass 3, Lågt 

4 Björkängs strand Badstrand helt nära 

camping 
1,5 m ö h 24,7 km Klass 2, Medelhögt 

5 Morups Tånge Naturreservat 5,5 m ö h 21,5 km Klass 1, Högt 

6 Skrea strand Stadsnära badstrand. 3 m ö h 28,6 km Klass 3, Lågt 

7 Grimsholmen Naturreservat 27 m ö h 30,9 km Klass 1, Högt 

8 Skallen, Haverdal Utsiktsplats bland 

fritidsbebyggelse 

32 m ö h 34,6 km Klass 2, Medelhögt 

9 Steninge strand Strand invid populär 

restaurang 

5 m ö h 34,8 km Klass 2, Medelhögt 

10 Tylösand Strand invid populär 

restaurang/hotell  
17 m ö h 43,2 km Klass 2, Medelhögt 

11 Hovs hallar Naturreservat. 

Riksintresse naturmiljö 

44,5 m ö h 47,7 km Klass 1, Högt 

12 Kullens fyr Naturreservat. 

Riksintresse natur- och 

kulturmiljö 

54 m ö h 50,3 km Klass 1, Högt 

13 Anholt fyr Naturreservat (DK) 16 m ö h 20,3 km Klass 1, Högt 

14 Flakket Naturreservat (DK) 1 m ö h 26,5 km Klass 1, Högt 

15 Sønderbjerg Naturreservat (DK) 50 m ö h 28,1 km Klass 1, Högt 

7.10.2. Effekter 

Vindkraftverken medför effekter i form av visuell påverkan. Vindkraftverken är 

synliga från kustlinjen och höjder längre inåt landet med fri utsikt mot havet 

(bilaga E12). Nattetid gör hinderbelysning för luftfart att det finns en visuell 

påverkan även om själva vindkraftverken inte går att se. Belysning för sjöfartens 

behov sitter nära vattenytan och bedöms medföra obetydlig visuell påverkan för 

utsiktspunkter från land. 

Skillnaden i visuell påverkan mellan de två olika layouterna bedöms generellt vara 

liten. Dagtid bedöms layouten med 60 verk och 350 m totalhöjd utgöra ett worst 

case (till följd av något större verk), medan layouten med 80 verk och 260 m 

totalhöjd bedöms som worst case nattetid (till följd av fler verk och därmed mer 

belysning). 

På nära håll (<10 km) bedöms vindkraftverken kunna dominera landskapet. 

Denna upplevelse fås endast ute till havs, då minsta avstånd till svensk kust är ca 

21,5 km18. 

 
18 Anholts östra punkt (Danmark) ligger något närmare, drygt 20 km.  
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Upplevelsen av hinderbelysning varierar kraftigt beroende på avståndet till 

ljuskällorna, tiden på dygnet och platsen man befinner sig på. Effekterna återfinns 

dokumenterade i text och bild i underlagsutredningen i bilaga E12 där de 

sammanfattas enligt nedan. 

I skymningen upplevs de högintensiva hinderljusen, som vid denna tid på dygnet 

har ljusstyrkan 20 000 cd, som små blinkande vita punkter. De lågintensiva röda 

ljusen är på längre avstånd (över 20 km, som är minsta avstånd till land från 

vindpark Kattegatt Syd) knappt synbara, särskilt, vid en rödaktig skymnings-

/gryningshimmel. Vid totalt mörker mitt i natten, då ljusstyrkan på det vita ljuset 

sänks till 2 000 cd blir ljuset bara svagt synligt på längre avstånd som mycket små 

vita ljuspunkter.  

Påverkanszoner 
I underlagsutredningen (bilaga E12) definieras ett antal påverkanszoner som 

utgångspunkt för bedömning av visuell påverkan. Zonerna har tagits fram utifrån 

erfarenheter från andra projekt, och med stöd av fotomontage, och baseras på 

storleken på vindkraftverken, antal vindkraftverk, avstånd och typ av landskap. De 

tillämpade påverkanszonerna är större i havslandskap än i landmiljöer. 

Underlagsutredningen tillämpar följande zonindelning för betraktningspunkter 

nära havsytan: 

Närzon: 0–25 km 

Mellanzon: 25–50 km 

Fjärrzon: 50–65 km 

Icke synbar zon: > 65 km 

Påverkanszonerna redovisas i figur 22. 

I underlagsrapporten konstateras att det inom den identifierade närzonen (0-25 

km) kring verksamhetsområdet bara ryms en liten del av Hallandskusten medan 

mellanzonen (25-50 km) omfattar hela kuststräckan som domineras av 

landskapskaraktären Flack kust mellan Åsa och Träslövsläge, samt kuststräckan 

mellan Falkenberg och Halmstad. Dessutom innefattas den yttersta delen av 

Bjärehalvön i Skåne av mellanzonen. I mellanzonen ingår också stora delar av 

landskapskaraktärerna Slättbygd och Mellanbygd innanför själva kustzonen. 

Fjärrzonen (50-65 km) omfattar Onsalahalvön i norr samt delar av Mellanbygd 

och stora delar av Skogsbygd i Halland. I söder ryms också Laholmsbukten med 

innanförliggande Slättbygd samt den västligaste delen av Hallandsåsen, 

Skälderviken och Kullahalvön. Den icke synbara zonen (>65 km) sträcker sig 

norrut från Kungsbacka respektive söderut vid Ängelholm. 

På den danska sidan ligger en av utsiktspunkterna inom närzonen (Anholt fyr), 

medan de två punkter som ligger närmast på den svenska sidan ligger på 

gränsen mellan närzon och mellanzon. 

Utsiktsvyer 
Visuell påverkan har också bedömts genom att uppskatta hur stor del av en vy 

mot havet som bedöms komma att upptas av vindkraftverk. Från Kullen på ca 50 

km avstånd, där endast parkens kortsida exponeras, upptar denna under 10o, 

vilket motsvarar under 4 %, medan vyn från Morups Tånge på ca 21,5 km 

avstånd exponeras för parkens långsida som upptar ca 40o, vilket motsvarar ca 
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22 % av vyn på den platsen. Påverkan på vyer i Sverige och Danmark 

sammanfattas nedan i tabell 18. 

Tabell 18. Punkter för visualiseringar och andel av utsiktsvyn som berörs. 

Nr Namn Höjd Minsta avstånd Utsiktsvy bredd Andel av utsiktsvyn 

1 Gamla Varberg 50 m ö h 33,3 km 200o Ca 10 % 

2 Varbergs fästning 20 m ö h 28,2 km 180o Ca 15 % 

3 Träslövsläge 3 m ö h 24,7 km 150o Ca 19 % 

4 Björkängs strand 1,5 m ö h 24,7 km 160o Ca 20 % 

5 Morups Tånge 5,5 m ö h 21,5 km 180o Ca 22 % 

6 Skrea strand 3 m ö h 28,6 km 150o Ca 13 % 

7 Grimsholmen 27 m ö h 30,9 km 170o Ca 21 % 

8 Skallen, Haverdal 32 m ö h 34,6 km 220o Ca 25 % 

9 Steninge strand 5 m ö h 34,8 km 130o Ca 14 % 

10 Tylösand 17 m ö h 43,2 km 150o Ca 17 % 

11 Hovs hallar 44,5 m ö h 47,7 km 250o Ca 7 % 

12 Kullens fyr 54 m ö h 50,3 km 270o Under 4 % 

13 Anholt fyr 16 m ö h 20,3 km 360o Ca 15 % 

14 Flakket 1 m ö h 26,5 km 200o Ca 10 % 

15 Sønderbjerg 50 m ö h 28,1 km 270o Ca 15 % 

Sammanfattande bedömning av effekter 
Eftersom berörd del av Västkusten till största delen är helt öppen utan 

skymmande öar och relativt lite sikthindrande vegetation, så råder i stort sett ett 

linjärt samband mellan avstånd och synbarhet. Längre inåt land uppkommer 

visuell påverkan endast på högt belägna platser med fri sikt. 

Mot berörda landområden längs kusten med fri sikt inom närzonen (0-25 km) 

kommer Kattegatt Syds långsida exponeras. Vindkraftverken bedöms bli ett nytt 

visuellt inslag i den annars långa, fria horisonten som präglar utblickar över havet 

längs denna del av Hallandskusten, vilket bedöms medföra en måttlig visuell 

effekt för landskapsupplevelsen. Effekten blir störst i naturområden som till 

exempel Morups tånge. Närzonen domineras av ett flackt kustlandskap vilket gör 

att det även finns områden som helt saknar visuell påverkan till följd av 

skymmande objekt som hus. 

Animering från Morups tånge visar enligt utredningen i bilaga E12 att effekten från 

hinderbelysningen blir mycket diskret även vid mycket klart väder, som vid detta 

fototillfälle och trots att det är skymning, då ljusstyrkan är 20 000 cd. När totalt 

mörker inträder sänks ljusstyrkan till 2 000 cd och därmed blir synbarheten än 

mindre, särskilt vid väderförhållanden med moln eller dis. Då detta är den plats 
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som ligger närmast vindpark Kattegatt Syd, avståndet är 21,5 km, är den samlade 

bedömningen att den visuella påverkan av hinderljusen blir mycket liten vid klart 

väder och näst intill försumbar vid andra väderförhållanden. 

Även inom mellanzonen (25-50 km) utgör vindparken ett tydligt inslag i 

havshorisonten vid tillfällen med rätt siktförhållanden. Den visuella påverkan på 

landskapsupplevelsen minskar ju längre man kommer från vindkraftverken, vilket 

sker då man rör sig åt norr respektive åt söder längs kusten. Även perspektivet 

mot parken förändras så att en mindre del av horisonten upptas jämfört med 

kuststräckan längs Falkenbergs kommun, de södra delarna av Varbergs kommun 

och norra delarna av Halmstads kommun. Effekten på den visuella påverkan i 

mellanzonen bedöms generellt bli liten, men även här kan den visuella påverkan 

upplevas mer inom områden med större känslighet och vid högpunkter med 

utblick mot vindkraftparken. 

Inom fjärrzonen (50-65 km) bedöms den visuella påverkan på 

landskapsupplevelsen bli försumbar då verken upplevs som mycket små vid 

horisonten. Mot de nordligaste delarna av kusten som Åsa- och Buatrakten liksom 

mot Bjärehalvön och Kullaberg i söder exponeras endast kortsidan av vindparken. 

Den visuella påverkan blir därmed liten och bedöms som försumbar även från 

dessa platser. 

7.10.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Verksamhetsområdet har begränsats under projekteringen, vilket gör att 

avståndet till land i både Sverige och Danmark har ökat i jämförelse med det 

ursprungliga förslaget på utformning. Anpassningarna medför att effekterna på 

landskapsbilden minskar. 

Påverkan från hinderbelysning kommer att begränsas så långt det är tekniskt 

möjligt och tillåtet enligt (vid uppförandet av vindkraftverken) gällande lagstiftning. 

I nuläget är s.k. behovsstyrd hinderbelysning, som skulle kunna minska den 

visuella påverkan betydligt, inte tillåten i Sverige. 

7.10.4. Konsekvenser 

Sammantaget bedöms den visuella påverkan som uppkommer i stort sett vara 

likvärdig för de två olika layouterna och motsvara en försumbar till liten negativ 

konsekvens, med undantag för de mest känsliga natur- och friluftsmiljöerna inom 

25 km från vindkraftparken (främst Morups tånge och Anholt fyr) där 

konsekvensen bedöms bli måttlig. Noteras bör att utblickarna längs kusten vid 

uppförandet av Kattegatt Syd redan kan vara påverkade av andra tillståndsgivna 

vindkraftparker (se vidare i kap. 17 Kumulativa konsekvenser).  

I genomförd landskapsutredning (bilaga E12) är den samlade bedömningen även 

att den visuella påverkan av hinderbelysningen blir mycket liten vid klart väder 

och näst intill försumbar vid andra väderförhållanden. Effekterna som uppkommer 

kvälls- och nattetid till följd av hinderbelysningen bedöms inte motsvara en högre 

konsekvensnivå än vad som anges ovan avseende dagtid.

134 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 7.11 Rekreation och friluftsliv 

 

 

 

 

 

 

7.11.  Rekreation och friluftsliv 

Bedömning av effekt och konsekvens utgår från de bedömningsgrunder som 

redovisas i bilaga E1. 

7.11.1. Nuläge 

Turism utgör en viktig näring i Hallands län, främst under sommarhalvåret. Vid 

genomgång av befintliga friluftsaktiviteter kopplade till verksamhetsområdet har 

en bedömning av värde och känslighet gjorts för intressena båtliv, sportdykning, 

fritidsfiske (inklusive sportfiske) och tumlar-/sälsafari, vilka utgör viktiga intressen i 

Hallands län. Aktiviteterna är dock framförallt koncentrerade till kustområdet och 

en specifik användning av själva verksamhetsområdet har inte kunnat påvisas 

varken genom de samråd som hållits med bl.a. allmänhet, turistbyråer och 

sportfiskeklubbar, via den information som sökts via offentliga webtjänster, eller 

via kontakt och eftersök med kommersiella företag som ordnar exkursioner längs 

Hallandskusten (dykklubbar, tumlar-/sälsafari). 

Både norr och söder om den planerade vindkraftparken finns utsjöbankar som 

omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (figur 23). Riksintresset 

anger bl.a. fritidsfiske som en vanlig aktivitet vid utsjöbankarna. Längs kusten 

löper även ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB. 

Bedömningar av påverkan på riksintressen till följd av sökt verksamhet görs 

separat i kapitel 10 Riksintressen. 

Nedan följer en genomgång av de intressen inom rekreation och friluftsliv som på 

ett relevant sätt anses kopplade till verksamhetsområdet eller dess närhet. 

Båtliv 

Fritidsbåtstrafiken är hög längs hela kuststräckan i Halland, framförallt under 

sommarhalvåret. Det finns tre fritidsbåtshamnar mellan Väröhalvön och 

Falkenberg (figur 23). Utöver dessa tre hamnar finns det även ett antal 

gästhamnar längs kuststräckan, varav den närmaste ligger söder om Varberg. 

Fritidsbåtarna rör sig främst i närhet till kusten och inga särskilt viktiga stråk för 

fritidsbåtstrafik har identifierats genom eller i närheten av verksamhetsområdet. 

Detta kan jämföras med att det längre norrut, utanför Göteborg, går en passage 

över till danska Läsö som anses ha ett särskilt värde för fritidsbåtstrafiken. 

Eftersom det inte finns några indikationer på att verksamhetsområdet skulle vara 

viktigt för fritidsbåtar och då området dessutom ligger inklämt mellan två större 

farleder med tyngre trafik (Route T och Route S, se vidare kapitel 7.13) görs 

bedömningen att verksamhetsområdet är svårtillgängligt och av lågt intresse för 

fritidsbåtstrafik, samt att områdets värde för intresset därmed är försumbart. 
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Dykning 

Majoriteten av kända dykplatser i Kattegatt ligger nära land och större dykcenter 

finns i Halmstad och i Göteborg. Utifrån tillgänglig information saknas utmärkta 

dykplatser inom själva verksamhetsområdet. Även dykning i närområdet till den 

planerade vindkraftparken verkar relativt begränsad, men förekommer på två vrak 

väster om området. Det ena vraket, ett minfartyg S/S Ostmark, ligger ca 4 km 

sydväst om verksamhetsområdet.19 Det andra vraket, en ubåt U-251, ligger ca 

13 km sydväst om verksamhetsområdet.20 Dykplatserna klassas som avancerade 

och ligger på ett ganska långt avstånd från land och relativt nära trafikerade 

farleder, vilket gör dykningen svåråtkomlig och väderberoende. Möjligheten till 

användning av dessa dykplatser skulle dock potentiellt kunna påverkas under 

anläggningsskedet vilket gör att intresset har en viss känslighet kopplat till den 

planerade verksamheten. Verksamhetsområdets värde för intresset bedöms dock 

utifrån ovanstående som lågt. 

Tumlar- och sälsafari 

Inga aktörer som håller tumlarsafari har identifierats inom verksamhetsområdet 

eller dess närhet. Närmaste aktör som identifierats erbjuder turer runt Kullaberg. 

Då detta innebär ett avstånd till vindkraftparken på ca 50 km bedöms intressets 

värde/känslighet kopplat till verksamheten som försumbart. 

Fritidsfiske 

Enligt tidningen Sportfiskarna utförs mycket av havsfisket i södra Kattegatt kring 

de stora grundbankarna Lilla Middelgrund, Morups Bank, Stora Middelgrund och 

Röde Bank. Röde Bank ger, med utformningen av en bottentopografi i form av en 

rygg med småtoppar, goda förutsättningar för ett blandat fiske. Närmare land är 

Morups Bank ett bra alternativ. Havsfisketurer utgår till Fladen och Lilla 

Middelgrund från bl.a. Varberg.21  

Myndigheter är på väg att införa fiskefria områden vid de halländska 

utsjöbankarna Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde Bank vilket 

även omfattar fritidsfisket. 

Utöver fisket kring utsjöbankarna sker havsfiske ofta kring kända vrak. Inom 

verksamhetsområdet finns vraket M.S. Altnes som nämns på en hemsida22 riktad 

till fritidsfiskare om kända vrakpositioner där fiske sker. I relation till andra kända 

vrak i Kattegatt har Altnes inte kunnat konstaterats ha ett högre värde än andra 

vrak. Verksamhetsområdets värde för intresset bedöms sammantaget som lågt 

eftersom området är otillgängligt för den stora allmänheten. 

Eftersom verksamhetsområdet bedöms vara av försumbart värde för intressena 

tumlarsafari och fritidsbåtstrafik utifrån ovan genomgång begränsas bedömningen 

av effekter och konsekvenser i följande avsnitt till att omfatta fritidsfiske och 

dykning. 

 
19 https://www.dykarna.nu/dykplatser/s-s-ostmark-520.html 

20 https://www.dykarna.nu/dykplatser/u-251-u251-899.html 

21 https://fladen.se/ 

22 http://www.teamlillamy.se/content_positioner_kattegatt.php 
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Figur 23. Intressen för rekreation och friluftsliv i området. 

7.11.2. Effekter 

Anläggningsskede 
Dykning 

Eftersom ljuddämpande åtgärder kommer att implementeras vid pålning inom 

vindkraftsparken Kattegatt Syd för att minska effekter på marina däggdjur bedöms 

ljudnivåer som skulle kunna vara störande eller skrämmande för dykare endast 

uppkomma mycket lokalt kring enskilda fundament. 

Miljöeffekten på intresset dykning till följd av eventuell pålning bedöms 

sammantaget som försumbar då störningen är tillfällig, det är väldigt få dyklokaler 

i närhet till verksamhetsområdet och då den närmaste dyklokalen ligger ca 4 km 

från området, vilket gör att den endast skulle kunna påverkas mycket tillfälligt när 

de fundament som ligger allra närmast pålas. Pålningsljud bedöms inte påverka 

dyklokalen ca 13 km sydväst om verksamhetsområdet. 

Sportfiske/ fritidsfiske 

Då själva verksamhetsområdet inte verkar användas på ett betydande sätt för 

fritidsfiske motsvaras de närmaste relevanta lokalerna för intresset av närliggande 

utsjöbankar. Relevant miljöpåverkan på intresset bedöms därmed vara 

begränsad till en potentiell beteendeförändring (exempelvis bortskrämning) som 

kan uppkomma hos fisk kopplat till undervattensbuller under pålningsarbeten och 
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eventuell sedimentspridning, vilket skulle kunna påverka förutsättningarna för 

fritidsfiske. 

Pålningsarbetet är tidsbegränsat och potentiell beteendepåverkan på fisk relaterat 

till undervattensbuller skulle därmed endast inverka på fritidsfisket under en 

begränsad tidsperiod. Vad gäller påverkan från minskat siktdjup till följd av 

uppgrumling av sediment så görs bedömningen att nivåerna för grumling och 

sedimentation inom Natura 2000-områdena blir på en så låg nivå att några 

effekter på fisksamhället inte är att förvänta, och därmed inte heller på fritidsfisket. 

Därmed bedöms effekten på intresset fritidsfiske sammantaget som liten, då det 

geografiska område av intresset som påverkas är litet, på en regional skala, och 

effekten utgörs av en tillfällig störning på intresset. 

Driftskede 
Inga relevanta negativa miljöeffekter på intresset rekreation och friluftsliv bedöms 

uppkomma till följd av den ansökta verksamheten i driftskedet. Områdets värde 

för fritidsfiske skulle potentiellt kunna öka i driftskedet till följd av den reveffekt 

som skapas kring fundamenten och som visat sig kunna ge ökad abundans av 

fisk, se vidare kapitel 7.5 Naturmiljö Fisk. 

Avvecklingsskede 
Inga relevanta miljöeffekter på rekreation och friluftsliv bedöms uppkomma till 

följd av den ansökta verksamheten i avvecklingsskedet. 

7.11.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Inga projektanpassningar eller skyddsåtgärder bedöms nödvändiga relaterat till 

intresset rekreation och friluftsliv. Konsekvenser för intresset bedöms dock med 

de projektanpassningar och skyddsåtgärder som införts för att minska 

konsekvenser på andra intressen, såsom marina däggdjur och fisk. 

7.11.4. Konsekvenser 

Anläggningsskede 
De två intressen för vilka konsekvenser bedömts är fritidsfiske och dykning. 

Intressena utgörs av två lokaler för vrakdykning som ligger sydväst om 

verksamhetsområdet respektive de områden på utsjöbankarna som nyttjas för 

fritidsfisket. Både fritidsfiske och dykning bedöms ha ett lågt värde/känslighet (se 

avsnitt 7.11.2) kopplat till den sökta verksamheten och dess beskrivna omfattning. 

Den gemensamma relevanta miljöeffekten kopplad till dessa två intressen är det 

undervattensbuller som alstras i anläggningsskedet relaterad till eventuell pålning 

av fundament. 

Dykning 

Vad gäller dykning så är miljöeffekten direkt kopplad till det undervattensbuller 

som alstras vid eventuell pålning och som i värsta fall, under en begränsad 

period, kan påverka dykning vid en av dessa lokaler till följd av störande 

undervattensljud. Konsekvensen av att möjligheten till att nyttja dykplatserna 

minskar i anläggningsskedet bedöms bli försumbar eftersom effekten är 

begränsad till att endast omfatta påverkan från undervattensbuller vid pålning av 

de allra närmaste fundamenten. 
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Sportfiske/fritidsfiske 

Miljöeffekten för fritidsfisket utgörs av en tillfällig störning under byggskedet (till 

följd av möjlig bortskrämning av fisk) och är begränsad till den tid då sportfiske 

utförs (framförallt sommarhalvåret). Den negativa konsekvensen bedöms därmed 

till liten (då värdet/känsligheten för intresset bedömts som låg och miljöeffekten 

till liten). 

Driftskede 
Inga relevanta konsekvenser på rekreation och friluftsliv bedöms uppkomma till 

följd av den ansökta verksamheten i driftskedet. 

Avvecklingsskede 
Inga relevanta konsekvenser på rekreation och friluftsliv bedöms uppkomma till 

följd av den ansökta verksamheten i avvecklingsskedet. 
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7.12.  Yrkesfiske 

7.12.1. Nuläge 

Yrkesfiske bedrivs både inom den planerade vindkraftparken och i närliggande 

områden. Som en del av miljöbedömningsprocessen har en fördjupad studie om 

yrkesfiskets användande av området utförts. För en mer detaljerad 

nulägesbeskrivning hänvisas till rapporten från denna studie (bilaga E13 

Fiskerinäring Kattegatt Syd). 

Riksintresse för yrkesfiske 
Kattegatt Syd ligger till största delen inom ett större område som utpekats som 

riksintresse för yrkesfiske, Morups bank, område 14. Riksintresseområdet 

pekades ut år 2019 i samband med havsplaneringen. Motivet till riksintresset är 

att det är ett fångstområde och utpekandet baseras på landningsvärden. Området 

har en yta av ca 365 km2. Norr om detta område finns ytterligare ett fångstområde 

utpekat (område 15, Lilla Middelgrund/Fladen), vilket nästan är 

sammanhängande med område 14. Detta har en yta av ca 462 km2. 

Sammantaget utgör dessa riksintressen en betydande del av havsområdet 

utanför trålgränsen i höjd med Varberg och Falkenberg, totalt ca 827 km2. 

Tråldata visar att riksintressena i stort sett sammanfaller med den yta som 

bottentrålas. 

För en vidare beskrivning av riksintresse för yrkesfiske samt bedömning av 

påverkan på riksintresset hänvisas till kapitel 10 Riksintressen. 

Fiskefria områden 
Beståndet av torsk i Kattegatt har under de senaste 25 åren uppvisat tydliga 

tecken på överfiske och lekbiomassan har varit alarmerande låg sedan början av 

2000-talet (SLU Aqua, 2018). Sverige och Danmark inrättade 2009 ett 

gemensamt skyddat område för det hotade torskbeståndet i Kattegatt. Permanent 

fiskeförbud råder inom ett kärnområde i södra Kattegatt (fiskefritt område, se figur 

24). I anslutning till kärnområdet finns två buffertzoner: buffertzon väst med 

förbud mot fiske med icke-selektiva redskap under torskens lektid (1 januari till 31 

mars) och buffertzon norr med förbud mot allt icke-selektivt trålfiske under hela 

året. Ambitionen med införandet av det fiskefria området var att flytta bort 

yrkesfiske med torsk som bifångst från områden där torsk samlas för lek i 

Kattegatt (SLU Aqua, 2018). 

Kattegatt Syd ligger nästan helt inom buffertzon väst och till liten del inom 

buffertzon norr, se figur 24 nedan. 
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Figur 24. Fiskerestriktioner i närhet till verksamhetsområdet i Kattegatt. 

Fiske i området Kattegatt Syd 
Verksamhetsområdet för Kattegatt Syd ligger utanför trålgränsen som i denna del 

av Kattegatt innefattar allt område utanför tre nautiska mil från kusten. Fiske med 

trål dominerar stort inom yrkesfisket, både i Kattegatt, i allmänhet och inom 

verksamhetsområdet. Trålfiske bedrivs med två huvudtyper av trålar, dels 

bottentrål (demersal trål) som används för fisk och havskräfta som lever på eller 

nära havsbotten, dels flyttrål (pelagisk trål) som används för fisk som lever eller 

uppehåller sig mellan botten och vattenytan. Dessa metoder finns beskrivna i 

bilaga E13, och sammanfattas nedan. 

Demersalt fiske 

Vid bottentrålning bogseras trålen fram över bottnen. Beroende på vad som fiskas 

används olika stora maskor på trålen. Fiske med bottentrål bedrivs bl.a. efter 

havskräfta, torsk och plattfisk. För fiske efter havskräfta har selektiva trålar 

utvecklats i syfte att minska oönskad bifångst. Den totala längden på en kräfttrål 

som används i området är ca 250 till 300 m med en bredd om 60 till 90 m mellan 

lämmarna (trålborden) och en höjd om ca 2 m. 

Fångstdata från fiskeloggbok för svenska fartyg har erhållits från Havs- och 

vattenmyndigheten för svenska fartyg och från Fiskeristyrelsen för danska fartyg. 

Underlaget omfattar perioden 2011 till 2020 för svenska fångster och 2015 till 

2020 för danska fångster. För svenska fartyg innefattar data även 

kustfiskejournaler. 
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Loggboksdata från området bekräftar att trålning av havskräfta är det viktigaste 

fisket i området inom Kattegatt Syd med fångster mellan 7 och 47 ton per år för 

perioden 2011 till 2020. Fångsterna av fisk i området sker främst som bifångst i 

kräftfisket. Arterna fjärsing, rödspätta och torsk motsvarar större delen av 

bifångsten. 

Loggboksdata från trålning inom ett större område som inkluderar hela 

riksintresset för yrkesfiske Morups bank visar att det är trålning av havskräfta som 

är det viktigaste fisket även i det området. Inom riksintresset har fångster mellan 

15 och 122 ton registrerats årligen under perioden 2011-2020. Som medelvärde 

över 10 år är andelen av detta som registrerats inom verksamhetsområdet 

Kattegatt Syd ca 31 %. Även inom riksintresset sker fångsterna av fisk som 

bifångst i kräftfisket. Bifångsten domineras av samma arter som inom 

verksamhetsområdet. 

Tråldrag för svenska fartyg i området under perioden 2017 t.o.m. 2020 har 

erhållits från Havs- och vattenmyndigheten. Tråldrag registreras för fiskefartyg 

större än 12 m med det satellitbaserade övervakningssystemet Vessel Monitoring 

System (VMS). Tråldata från dessa år visar att trålfiske bedrivs inom större delen 

av riksintresset för yrkesfiske Morups bank. De tråldrag för svenska fartyg som 

helt eller delvis skett inom gränsen för den planerade vindkraftparken kan ses i 

grönt i figur 25 nedan. Längden på tråldrag är i genomsnitt ca 17 km enligt 

analyserat VMS-data, vilket stämmer överens med information erhållen under 

samråd23 (bilaga E13). 

I norra och södra delen av verksamhetsområdet sker lite eller ingen trålning enligt 

analyserade VMS-data. I norra delen av verksamhetsområdet kan detta bero på 

att bottensubstratet utgörs av grövre substrat och därför inte är intressant för 

trålning av havskräfta, vilket bekräftades under samrådsmöte med HKPO. 

Anledningen till avsaknaden av tråldrag inom sydvästra delen av 

verksamhetsområdet är inte känd, men danska fiskare verkar i något större 

utsträckning använt sig av detta område jämfört med svenska fartyg för perioden 

2017-2020. 

Kattegatt Syd är för svenska fiskare ett område för upptag av trål.23 Tråldragen 

påbörjas närmare land, öster om det planerade verksamhetsområdet, och 

fortsätter i riktning västerut där tråldragen ofta avslutas. Då fångst från hela 

tråldraget registreras vid den punkt där trålen tas upp är fångstuppgifter inte direkt 

representativa för just den positionen som fångsten skedde, utan motsvarar en 

förenkling då det är tråldraget i sin helhet som bidragit till fångsten. 

 
23Enligt uppgifter från samrådsmöte med HKPO. 
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Figur 25. Demersala tråldrag för svenska fiskefartyg >12 m i området under 2020 från det satellitbaserade 

övervakningssystemet VMS (Vessel Monitoring System). Tråldrag som överlappar med verksamhetsområdet 

indikeras med gröna streck och övriga som grå. 

 

Även danska fiskare fiskar främst havskräfta med bottentrål i området, dock med 

mindre landningar. Tråldata från danskt yrkesfiske i området visar ett mönster 

som liknar de svenska trålarnas mönster, där trålning sker främst i mellersta 

delen av Kattegatt Syd medan det nordvästra samt det södra området saknar 

trålning eller trålas i mindre omfattning (figur 26).  
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Figur 26. Punkter längs tråldrag av danska fiskefartyg i området för 2019. Punkterna utgör startpunkt för 

tråldraget, några punkter under själva tråldraget och sista punkt där trålen togs upp (där loggas även fångsten).  

 

Landningarna från verksamhetsområdet är vissa år betydande ur ett lokalt och 

möjligen även regionalt perspektiv. Landningarna från området utgör årligen i 

storleksordningen 1-2 % av totalt landad vikt av havskräfta i kvotområdet 

Kattegatt och Skagerrak för perioden 2018-2020.24 

I fiskehamnen Träslövsläge landas enligt intresseorganisationen HKPO ca 300 

ton havskräfta årligen (genomsnitt för åren 2017-2019). Det är den största 

landningshamnen för havskräfta i Sverige. I Bua landas det ca 80 ton, i Glommen 

ca 60 ton och i de mindre hamnarna Lerkil och Vallda sammantaget ca 30 ton 

havskräftor.25 Landningarna i dessa hamnar motsvarar ca 20 % totalt av de 

svenska landningarna av havskräfta, som år 2019 uppgick till ca 1500 ton (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2020). Dessa siffror ska ställas i relation till landningarna 

från verksamhetsområdet som varit upp till som mest ca 47 ton (2019), dvs. ca 10 

% av landningarna i Halland och ca 3 % av de svenska landningarna. 

Verksamhetsområdet utgör en mindre del i de mycket stora områden inom 

Kattegatts utsjövatten som är utpekade som riksintresse (fångstområde) baserat 

på landningsvärden. Baserat på utpekandet som riksintresse och fiskedata 

bedöms området vara av högt värde för demersalt fiske. Det ska dock noteras att 

det värdet av ett enskilt mindre område inom riksintresset är lokalt/regionalt och 

 
24 Källa: Svar på enkät SFPO 
25 Källa: Svar på enkät HKPO 
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därmed motsvarar ett måttligt värde för aspekten yrkesfiske som sådan, eftersom 

fiskemetoden kräver stora ytor snarare än enskilda platser för sitt bedrivande. 

Pelagiskt yrkesfiske 

Vid pelagisk trålning (flyttrålning) bogseras trålen fram i den fria vattenmassan. 

Flyttrålar är vanligtvis större än bottentrålar och bogseras antingen av en eller två 

båtar i s.k. partrålning. Vid partrålning med flyttrål behövs inga trålbord eftersom 

trålens öppning regleras av de två båtarnas avstånd från varandra. Fiske med 

pelagisk trål bedrivs främst efter sill, skarpsill och makrill. 

Pelagiskt yrkesfiske sker mycket sparsamt i området och i betydligt mindre 

omfattning än det demersala yrkesfisket. Pelagisk trålning sker med långa 

tråldrag och riktat mot stim vilket gör att fiskemetoden inte kontinuerligt använder 

ett välavgränsat område på samma sätt som demersal trålning efter havskräfta 

kopplad till mjukbottnar. Pelagiska tråldrag från svenska fartyg i och i närhet till 

den planerade vindkraftparken är sporadiska enligt VMS-data för perioden 2017 

till 2020 och begränsat till enstaka tråldrag i närheten av verksamhetsområdet 

under 2018 och 2019 (figur 27). 

Landningar med pelagisk trål inom verksamhetsområdet för Kattegatt Syd har för 

perioden 2010-2020 som mest motsvarat ca 1 % (2014) och 0,8 % (2019) av den 

svenska kvoten för sill i Västerhavet. För 7 av 10 analyserade år (2011, 2012, 

2013, 2015, 2016, 2017, 2020) har inga landningar alls registrerats från området. 

Även när det gäller makrill och skarpsill var fångsterna inom verksamhetsområdet 

mycket små under perioden 2011 till 2020. Enligt dansk loggbok gjordes inga 

landningar med pelagisk trål inom Kattegatt Syd mellan 2015 och 2020. 

Områdets värde för pelagiskt yrkesfiske bedöms sammantaget som lågt eftersom 

mycket lite pelagiskt yrkesfiske sker i området. Detta korrelerar även med karta 

42 i förslag till havsplan där verksamhetsområdet klassats till lågt värde för 

pelagisk trålning (Havs- och Vattenmyndigheten, 2019). 
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Figur 27. Pelagiska tråldrag för svenska fiskefartyg >12 m i området mellan 2017 och 2020 från det 

satellitbaserade övervakningssystemet VMS (Vessel Monitoring System). 

Miljöövervakning av kommersiella fiskarter 
Två undersökningar med trål genomförs årligen i Kattegatt för att övervaka 

utvecklingen hos fiskbestånden. Huvudsyftet med båda undersökningarna är att 

uppskatta åldersfördelning hos kommersiella arter, särskilt hos unga fiskar för att 

följa upp status på rekrytering. 

Den ena undersökningen är International Bottom Trawl Survey (IBTS) som är 

Sveriges del i en internationell undersökning som koordineras av Internationella 

Havsforskningsrådet (ICES). Inom undersökningen utförs sedan år 2000 

provfisken på 19 årligen återkommande stationer. Ingen av stationerna ligger i 

närhet till verksamhetsområdet (figur 28). 

Den andra undersökningen är Fisherman survey som sedan 2008 har fokus på 

att följa utveckling av torsk i Kattegatt efter införandet av fiskefria områden i södra 

Kattegatt. Inom undersökningen utförs årligen provfisken på 80 stationer med 

randomiserade platser i Kattegatt under november-december månad. Fisket 

utförs med demersal trål. Några av dessa hamnar ibland inom 

verksamhetsområdet för den planerade vindkraftparken (figur 28).  
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Figur 28. Lokalisering för undersökningarna IBTS och Fisherman survey där punkter representerar stoppunkter 

för de tråldrag som utförts. 

 

Områdets värde för miljöövervakning av kommersiella fiskarter bedöms som lågt 

eftersom inga stationer inom IBTS ligger inom området. Området har i likhet med 

kringliggande områden i Kattegatt förekommit relativt frekvent i den 

randomiserade undersökningen Fisherman Survey. 

7.12.2. Effekter 

Anläggnings- och avvecklingsskede 
Under anläggningsskedet, som beräknas pågå under en till maximalt tre säsonger 

(en säsong motsvarar perioden juni-december för grumlande arbeten och pålning, 

för arbete över havsytan såsom installation av turbiner motsvaras en säsong av 

perioden januari-december), sker byggnation av fundament, vindkraftverk, 

transformatorstation och nedläggning av sjökablar. Delar av området kommer 

under anläggningsskedet av säkerhetsskäl att omfattas av restriktioner för 

obehörig trafik, inklusive fiskefartyg. Restriktionerna omfattar de områden där 

anläggningsarbete pågår och ett område runt arbetande fartyg. Detta innebär att 

delar av området till och från kommer att vara otillgängligt för fiske.  

Anläggningsarbeten kommer inte att ske samtidigt i hela verksamhetsområdet 

utan endast delar av området påverkas av anläggningsarbetet vid varje enskilt 

tillfälle. Under period med kabelnedläggning kan avlysningsområdet komma att 

omfatta en större del av verksamhetsområdet. Hur stor andel av området som vid 
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en viss tidpunkt kommer att vara avlyst är inte beslutat i nuläget. Avlysningen kan 

antas tillfällig i tid och ytmässigt begränsad, men det är i nuläget osäkert hur stort 

område som kommer att vara otillgänglig för yrkesfisket och under hur lång tid 

restriktionerna kommer att behövas. Beroende på restriktionernas omfattning 

bedöms effekten vara i storleksordningen liten till måttlig. 

Under avvecklingsskedet kan liknande skyddszoner som under 

anläggningsskedet förväntas. I nuläget förväntas samtliga strukturer ovanför 

havsbotten avlägsnas, vilket skulle medföra att samtliga effekter på fiske upphör 

efter avvecklingen. Det bör dock noteras att det inte är beslutat hur stora delar av 

fundamenten som lämnas kvar, vilket skulle innebära att vissa av de effekter som 

uppkommer i driftskedet blir permanenta. 

Driftskede 
Vindkraftparken kommer att vara öppen för fiske i driftskedet, se vidare i avsnitt 

7.12.3. Utifrån denna grundläggande förutsättning förutses följande effekter för 

yrkesfisket i driftskedet: 

- Förändrade fiskerutter till följd av hinder för manövrering i området 

kopplade till nya yt- och bottenstrukturer (vindkraftverk, fundament, 

transformatorstation) 

- Krav på hänsyn till andra fartyg och strukturer inkl. säkerhetsaspekter 

- Minskad tillgänglig fiskeyta p.g.a. säkerhetszoner runt vindkraftverk 

- Risk för skada på fiskeutrustning kopplad till bottenstrukturer och övrig 

infrastruktur 

Fundament och erosionsskydd tillför nya strukturer som inte finns i området idag. 

Avståndet mellan vindkraftverken är som medelvärde mellan ca 1,2 till ca 1,5 km 

beroende på storlek på vindkraftverken, men kommer som minst att uppgå till 

920 m, oavsett slutligt val av storlek på vindkraftverk. De tillkommande 

strukturerna kan påverka hur fiske bedrivs i området. Fiskare kommer att behöva 

undvika de nya strukturerna, vilket gör att tråldrag/rutter kan behöva förändras. 

Tillkomsten av nya strukturer innebär också en viss ökad risk för skada på 

fiskeutrustning om denna skulle råka fastna i någon del av anläggningen. 

Fiskefartyg med rörliga redskap kommer att behöva hålla ett säkerhetsavstånd till 

de nya strukturerna i vindkraftparken. Den yta som omfattas av säkerhetszonen 

utgörs av en radie på 50 m från centrum av varje verk. Den totala yta som 

bortfaller för yrkesfiske med detta antagande är ca 0,5 % av vindkraftsparkens 

totala yta och som mest ca 0,17 % av riksintressets yta. Berörda ytor 

sammanfattas nedan i tabell 19. 
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Tabell 19. Ytor som omfattas av säkerhetszon kring vindkraftverken. Notera att ytan som i praktiken 

bortfaller av säkerhetsskäl, främst för fiske med trål, i praktiken kan vara större. 

  Layout 1 Layout 2 

Antal vindkraftverk 80 60 

Säkerhetszon radie (m) 50 50 

Total area säkerhetszon (km2) 0,63 0,47 

Kattegatt Syd area (km2) 122,6 122,6 

Area riksintresse Morups bank (km2) 365 365 

Yta säkerhetszon jämfört med yta vindkraftpark (%) 0,51 0,38 

Yta säkerhetszon jämfört med yta riksintresse (%) 0,17 0,13 

Medelavstånd mellan fundament (m) 1223 1548 

 

Demersalt yrkesfiske 

Under driftskedet kommer verksamhetsområdet att vara öppet för fiske, och 

bottentrålning bedöms kunna fortgå. Effekter på det demersala fisket är 

relaterade till att de nya strukturerna i verksamhetsområdet (vindkraftverk och 

transformatorstation/-er) delvis påverkar hur fiskare kan navigera i området. 

Pelagiskt yrkesfiske 

Fiske med pelagisk trål är utrymmeskrävande och bedrivs idag med stora fartyg 

och redskap. Eftersom det aktuella området är av liten betydelse för det pelagiska 

fisket kan man anta att det begränsade fisket som bedrivs kan omfördelas till 

andra platser. 

Miljöövervakning 

Effekten på miljöövervakning av kommersiella fiskarter i driftskedet bedöms som 

liten baserat på att IBTS inte utförs inom verksamhetsområdet och därför inte 

påverkas (närmsta stoppunkt för trål ligger 4 km utanför området) samt att 

Fisherman survey som ibland utförs inom området (till följd av slumpad metod) 

utförs med demersal trålning vilken kan utföras inom området under driftskedet. 

Hänsyn måste tas till säkerhetszonen kring verken men liknande problematik 

finns sannolikt redan i nuläget där stenar, vrak och andra hinder på botten måste 

undvikas för att inte skada fiskeredskapen. 

Sammanfattning effekter under driftskede 

Under driftskedet kommer verksamhetsområdet att vara öppet för fiske, och 

bottentrålning bedöms kunna fortgå. Effekten på demersalt yrkesfiske i driftskedet 

bedöms som liten eftersom fisket försvåras i viss mån under driftskedet till följd av 

nya strukturer. Effekten på pelagiskt yrkesfiske i driftskedet bedöms som liten 

eftersom fisket är begränsat och bedöms kunna omfördelas till andra platser. För 

övrigt fiske, som småskaligt yrkesfiske med garn och krok eller fritidsfiske, 

bedöms vindkraftparken medföra en försumbar effekt. 

Risk för effekt på miljöövervakning inom verksamhetsområdet bedöms som liten. 

7.12.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Vindkraftsparken hålls öppen för fiske. Det betyder att samtliga ytor förutom en 

begränsad säkerhetszon om 50 m kring fundament (från centrum av 

anläggningen) är tillgänglig för yrkesfisket. Kablarna (internkabelnät och 
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exportkabelnät) grävs ned på ett djup om minst 1 m (maximalt 3 m) eller skyddas 

på annat sätt som möjliggör bottentrålning efter havskräfta ovanpå kablarna. 

Exempel på åtgärder som vidtas och bedöms möjliggöra en samexistens samt 

motverka att riksintresset påverkas negativt redovisas nedan. Åtgärderna föreslås 

konkretiseras i en samverkansplan. 

- Kablar och andra strukturer på botten övervakas under hela 

verksamhetsperioden, både drift och anläggning. 

- Upparbetade kommunikationskanaler under hela verksamhetsperioden 

med tydlig organisation så att yrkesfiskare kan informeras om förekomst 

av arbetsfartyg, eventuella blottade kablar eller liknande. 

- Hantering av eventuella incidenter så som förlorade redskap eller att en 

trål går fast. 

Skyddsåtgärder som bidrar till att minimera risken för påverkan på fiske redovisas 

även i kapitel 7.13 Sjöfart. 

7.12.4. Konsekvenser 

Anläggnings- och avvecklingsskede 
Med antagandet att en betydande del av parken tillfälligt kommer att vara 

otillgänglig för yrkesfisket under anläggningsskedet bedöms verksamheten under 

anläggningsskedet preliminärt kunna medföra stora konsekvenser för det 

demersala fisket i anläggningsskedet. Denna negativa konsekvens bedöms 

minska till måttlig eller liten när avlysningsområdet specificerats, beroende på 

avlysningsområdets slutliga storlek samt hur länge avlysningen pågår. 

I nuläget förväntas samtliga strukturer ovanför havsbotten avlägsnas vid 

avveckling, vilket skulle medföra att samtliga effekter på fiske upphör efter 

avvecklingen. Om de lämnas kvar bedöms konsekvenserna som beskrivs nedan 

för demersal trål i driftskedet bli permanenta. 

Driftskede 
Det ökade manöverutrymme som krävs kring fundament och säkerhetszoner 

bedöms försvåra fisket med trål inom vindkraftparken, främst pelagisk trål men 

även i viss mån demersal trål. Demersal trålning över kablar (internkabelnät och 

exportkabelnät, se kapitel 4) bedöms vara möjligt, förutsatt att de är tillräckligt 

nedgrävda och information lämnas kring eventuella förändringar. Erfarenheter 

från andra vindkraftsparker visar att det är möjligt att demersal trålning efter 

havskräfta kan fortgå i driftskedet och att samexistens är möjligt.  

Det påverkade området inom verksamhetsområdet är litet i förhållande till 

tillgängliga trålningsområden i Kattegatt och riksintressens utbredning (drygt 0,1 

%). Den samlade bedömningen är att effekten för yrkesfisket som 

samhällsintresse blir liten, se vidare kapitel 10 Riksintressen. 

Under driftskedet bedöms nya strukturer i verksamhetsområdet innebära en liten 

till försumbar effekt på yrkesfiske och miljöövervakning. Kombinerat med bedömt 

värde (högt för demersalt fiske och lågt för pelagiskt fiske) i verksamhetsområdet 

bedöms den negativa konsekvensen för pelagiskt yrkesfiske följaktligen som liten 

och för demersalt fiske som måttlig. Konsekvensen för miljöövervakning bedöms 

som liten. 
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Sammanfattning 
Konsekvenserna sammanfattas i tabell 20 nedan. 

Tabell 20. Sammanfattning av konsekvensbedömningar för yrkesfiske och miljöövervakning. 

 

 
26 Osäker bedömning som kan komma att revideras beroende på hur omfattande avlysningen blir i 

anläggningsskedet. 

Påverkansfaktor Beskrivning Värde Effekt Konsekvens 

Anläggningsskede 

Avlysning Allt fiske Lågt-högt Måttlig Stor26 

Driftskede 

Nya strukturer Demersalt trålfiske Högt Liten Måttlig 

Nya strukturer Pelagiskt trålfiske Lågt Liten Liten 

Nya strukturer Miljöövervakning Lågt Liten Liten 

Nya strukturer Övrigt fiske Lågt Försumbar Obetydlig 
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7.13.  Sjöfart 

Bedömning av effekt och konsekvens utgår från de bedömningsgrunder som 

redovisas i bilaga E1. 

7.13.1. Nuläge 

Sjöfarten i Kattegatt är omfattande och den planerade vindkraftsparken är 

lokaliserad mellan två vältrafikerade farleder, varav den västra ligger i dansk 

ekonomisk zon. Farlederna visas i figur 29. 

Sjötrafiken är viktig och omfattande eftersom vägen genom Södra Västerhavet är 

en av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. I söder, utanför Stora och Lilla 

Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller Stora Bält som båda begränsar vilken 

höjd och vilket djup fartygen kan ha (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

Figur 29. Farleder för sjöfart med rekommenderade rutter i området. Rutt D har dock formellt tagits bort, men 

redovisas här eftersom den nämns i texten. 

 

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt ruttsystem för sjöfarten i området. Detta innebär 

att en stor del av trafiken som tidigare passerade väster om det aktuella 

verksamhetsområdet ska följa en ny rekommenderad rutt istället, S-rutten (Route 

S), öster om området. Antal fartygsrörelser per år på S-rutten förväntas bli över 

22 000 då den nya rekommendationen efterlevs. Det nya systemet infördes för att 

skapa högre säkerhet och för att avlasta den hårt trafikerade T-rutten (Route T), 

som går på den västra sidan av verksamhetsområdet. 
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T-rutten är den rekommenderade rutten för trafik mellan Skagen och Stora Bält. 

Antal fartygsrörelser på rutten i höjd med verksamhetsområdet var drygt 21 000 

år 2020. Fartygstrafik mellan Öresund och Skagen som har ett djupgående på 

över 10 m rekommenderas att följa en rutt väster om verksamhetsområdet, kallad 

D-rutten (Route D). Antal fartygspassager på D-rutten förväntas sjunka till under 

100 per år när rekommendationerna efterlevs efter införandet av S-rutten. Sista 

halvåret år 2020 var det dock fortfarande över 2 600 fartygspassager på rutten. 

För mer detaljerad beskrivning av rutterna och trafikrörelser, se bilaga E14. 

De befintliga farlederna är utpekade riksintresseområden för sjöfart. Utpekandet 

som riksintresse syftar till att skydda farledens funktion, med definierat djup, 

bredd och höjd. En bedömning av de sökta åtgärdernas påverkan på utpekade 

riksintresseområden för sjöfart redovisas i kapitel 10 Riksintressen. 

Statistik för passager inom och utanför verksamhetsområdet har analyserats 

utifrån de svarta linjerna 1–4 som visas i figur 30. 

 

Figur 30. Bilden visar sjötrafik i det aktuella området under perioden juli till december 2020, analyserat 

av SSPA (se bilaga E14). Orange streck representerar fartygsrörelser. Rött område indikerar Kattegatt 

Syd, observera dock att det är den tidigare avgränsningen av verksamhetsområdet som 

presenterades i samråd, och att verksamhetsområdet nu är reducerat. Blått indikerar den planerade 

vindkraftparken Stora Middelgrund. 

 

Inom verksamhetsområdet är sjöfarten av liten omfattning, med få passager av 

fraktfartyg (på väg till någon av farlederna). Under perioden juli till december 2020 

skedde mindre än 600 fartygspassager över linje 2 i figur 30. Merparten av 

passagerna genomförs av små fartyg, < 50 m i längd, som ofta är fiskefartyg. 

Omkring 50 av de studerade fartygspassagerna genomfördes med fartyg som var 

1 

2 

3 

4 
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längre än 150 meter. För hela studien, se bilaga E14. För bedömning av 

påverkan på yrkesfisket, se kapitel 7.12. 

Eftersom farlederna omkring parken har en hög trafikintensitet och är av 

riksintresse bedöms sjöfartens värde som högt. Verksamhetsområdets värde för 

sjöfarten bedöms emellertid som lågt eftersom trafiken där är av lokalt intresse, 

med viss trafik inom och/eller utom landet. 

7.13.2. Effekter 

Effekter på fartygstrafiken kan både vara risker för olyckor och påverkan på 

framkomlighet i farled och i området för vindkraftparken. Effekterna kan uppstå 

både under anläggningsskede, driftskede och avvecklingsskede. 

Eventuell påverkan på risker för sjöfarten till följd av etablering av vindkraftparken 

har utretts och redovisas i bilaga E14. De identifierade riskerna under såväl 

anläggningsfas som driftsfas handlar primärt om etableringen av en vindkraftpark 

i närheten av tät trafik. Utifrån resultaten av utförd riskanalys har det ursprungliga 

verksamhetsområdet anpassats efter fartygstrafiken i området för att reducera 

risken för olyckor till en internationellt tolerabel nivå. Den anpassade layouten 

innebär ökat säkerhetsavstånd till både T-rutten och S-rutten och har tagits fram 

med utgångspunkt i internationella rekommendationer om säkerhetsavstånd från 

PIANC (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure). 

Rekommendationerna avseende säkerhetsavstånd mellan vindkraftsparker och 

trafikstråk har utformats för att det ska vara möjligt för fartyg som passerar 

vindkraftsparken att göra en undanmanöver för att undvika kollision. 

Anläggningsskede 
Farled 

Under anläggningsskedet kommer arbetsfartyg som ska till och från 

verksamhetsområdet behöva korsa farleden. I de fall ett korsande fartyg från 

installationshamn befinner sig inom ett kritiskt korsningsområde samtidigt som ett 

fartyg passerar på S-rutten förutsätts fartygen efterleva gällande sjövägsregler. 

Detta innebär att det väjningsskyldiga fartyget justerar kurs eller fart så att en 

potentiell nära situation kan undvikas. Ett försiktighetsmått är även att etablera en 

enhetlig rutt för anläggningsfartygen som korsar S-rutten under rät vinkel och på 

en plats där det finns utrymme för väjningsmanövrar. Genom att eftersträva att 

korsningarna sker på samma ställe för alla anläggningsfartyg ökar 

förutsägbarheten för fartygens trafikmönster och manövrar vilket också bidrar till 

mindre risker. Risken för kollision mellan fartyg under anläggningsskedet bedöms 

vara på en tolererbar nivå. 

Effekten på sjöfarten till följd av arbetsfartyg som korsar farlederna bedöms vara 

försumbar eftersom framkomligheten på farleden inte bedöms påverkas. 

Verksamhetsområde 

Under anläggningsskedet kommer delar av området av säkerhetsskäl att omfattas 

av restriktioner för obehörig trafik. Anläggningsarbeten kommer inte att ske 

samtidigt i hela verksamhetsområdet utan endast delar av området påverkas av 

anläggningsarbetet vid varje enskilt tillfälle. Restriktionerna omfattar de områden 

där anläggningsarbete pågår och där det tillfälligt ligger oskyddade kablar på 

botten, samt ett område runt arbetande fartyg. Aktuella navigationsvarningar 
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kommer att tillgängliggöras för sjötrafiken. Inom verksamhetsområdet sker dock i 

nuläget få passager av större fartyg. 

Avlysningen kan antas vara tillfällig i tid och ytmässigt begränsad, men det är i 

nuläget osäkert hur stort område som kommer att vara otillgänglig för sjöfart och 

under hur lång tid restriktionerna kommer att behövas. Effekten på sjöfarten inom 

verksamhetsområdet bedöms vara liten eftersom anläggningsarbetet enbart berör 

mycket begränsade delar av sjöfarten i verksamhetsområdet, och innebär en 

tillfällig begränsning av framkomlighet just där arbete pågår inom 

verksamhetsområdet.  

Nautiska risker uppstår inom parkområdet när olika typer av fartyg och 

anläggningsplattformar är i rörelse inom området. Exempelvis kan 

olycksscenarior med kollisioner mellan arbetsfartyg plattformar och fundament 

identifieras som faror. Dessa involverar dock inte tredje part utan berör främst 

personal och utrustning knuten till anläggningsarbetena och dess 

verksamhetsutövare. 

Driftskede 
Farled 

Etablering av en vindkraftpark i närheten av farleder kan innebära en ökad risk för 

kollision inom eller i anslutning till farlederna. I detta projekt har det därför avsatts 

ett säkerhetsavstånd till farlederna, som medför att risken blir tolererbar (se bilaga 

E14). 

Etableringen av Kattegatt Syd påverkar i driftskedet inte sannolikheten för 

grundstötning eller kollisioner i någon betydande omfattning. Etableringen av 

vindkraftparken innebär dock en ny risk för sjöfarten i form av allision, vilket 

innebär att ett fartyg driver in i parkområdet. 

Placeringen av vindkraftparken planeras 1,5 M (sjömil) från trafiken på T-rutten 

och 1M från trafiken på S-rutten. Avståndet innebär att fartyg på kollisonskurs vid 

den västra sidan av parken har möjlighet att göra en undanmanöver i enlighet 

med rekommendationerna. 

Eftersom S-rutten inte har några punkter där trafik ska korsa eller slås samman, 

samt att nord- och sydgående trafik är separerad bedöms sannolikheten för 

kollision vara låg. Inom verksamhetsområdet är avståndet mellan vindkraftverken 

relativt stort, varför det också kan vara möjligt för ett fartyg på kollisionskurs att 

göra en undanmanöver genom att utnyttja utrymmet mellan verken. Bedömningen 

(se bilaga E14) är därför att ett avstånd på 1 M är acceptabelt mellan S-rutten och 

verksamhetsområdet, i linje med PIANCS vägledning. Som redovisas nedan 

överlappar en del av verksamhetsområdet med bufferten på 1 M till nuvarande S-

rutt, i ett så kallat villkorat område (figur 31). Anledningen till detta är att en 

eventuell mindre justering av S-rutten sker inom ramen för en pågående dialog 

mellan Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB och Transportstyrelsen. Denna 

eventuella justering kommer redovisas av Vattenfall inom ramen för den fortsatta 

tillståndsprövningen av Stora Middelgrund under 2021. Om farleden skulle flyttas 

något mer österut till följd av etablering av vindkraftsparken Stora Middelgrund 

kan vindkraftverk komma att placeras inom det villkorade området, som idag är 

inom 1 M från trafiken på S-rutten (bilaga E14). Oavsett om denna 

farledsjustering sker eller inte kommer vindkraftverken inte att placeras inom 1M 

från trafiken på S-rutten. 
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Figur 31. Villkorat område för etablering av vindkraftverk kopplat till möjlig justering av S-rutten. 

 

Med ett tillräckligt stort avstånd mellan vindkraftsparken och trafiken förbättras 

även möjligheterna för fartyg som drabbats av ett tekniskt fel och driver mot 

parken att hinna nödankra eller återstarta motorerna innan fartyget driver in i 

parken. Skyddsavståndet medför alltså en lägre sannolikhet för allision. När 

vindkraftsparken ligger på ett större avstånd från farlederna antas också 

hoptryckningen av trafiken att reduceras eller utebli, vilket kan minska 

sannolikheten för kollisioner då ett fartyg passerar förbi ett annat. 

Etableringen av vindkraftparken gör dock att den sammanlagda sannolikheten för 

någon typ av olycka i området ökar något. Beräkningarna av risk för sjöfarten i 

området vid framtida scenarier med eller utan vindkraftverk samt med ökad 

fartygstrafik (beräknad ökning med 23% till 2030) visar på att den sammanlagda 

risken för olyckor ökar med 3% i området med tillkomsten av vindkraftparken på 

grund av att risken för allisioner tillkommer (se bilaga E14). Den analyserade 

risken för allisioner gäller dock risken för att ett drivande fartyg kommer in i 

verksamhetsområdet. I de flesta fall kommer en sådan händelse inte att leda till 

att fartyg kolliderar med något av verken, eftersom dessa endast upptar en liten 

yta i parken. Den summerade olyckssannolikheten för rutterna med vindkraftspark 

är fortfarande lägre än motsvarande med det gamla ruttsystemet. 

Under driftskedet bedöms det bli en försumbar effekt på sjöfarten i farlederna, 

eftersom framkomligheten i farleden inte påverkas. Sammantaget bedöms att den 

något ökade risken för olyckor för sjöfarten är tolererbar. 
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Verksamhetsområde 

Inom verksamhetsområdet kommer en liten del av den totala ytan att upptas av 
vindkraftverken samt dess säkerhetszoner om 50 m i radie från verkens mitt. 
Navigeringsinformation kommer att finnas tillgänglig så att passerande fartyg kan 
välja lämpliga rutter genom området. 

Ett tekniskt fel på ett fiskefartyg inom verksamhetsområdet kan leda till interaktion 
med ett vindkraftverk, rimligen med relativt liten påverkan med tanke på 
fiskefartygens låga fart och mindre storlek, relativt handelsfartyg. 

Indirekt påverkan, exempelvis möjligheterna till sjö- och miljöräddning samt 
eventuell påverkan på möjligheterna till nödankring bedöms i kapitel 16 Risk och 
säkerhet. 

Effekten på sjöfarten inom verksamhetsområdet under driftskedet bedöms vara 

försumbar eftersom eventuell påverkan är av liten omfattning, och 

framkomligheten inte påverkas nämnvärt. 

Avvecklingsskede 
Effekter för sjöfarten vid avveckling av den ansökta verksamheten bedöms vara 

liknande som vid anläggningsskedet. 

7.13.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder för att minimera risken för påverkan på sjöfarten: 

• För trafik till parken från den svenska västkusten kommer en enhetlig rutt 

för anläggningsfartygen som korsar S-rutten under rät vinkel att 

definieras. Detta för att öka förutsägbarheten för fartygens trafikmönster. 

• Vindkraftsparkens utbredning kommer att tas med i sjökort. 

• Skyddsavstånd på 1,5 M från trafiken på T-rutten och 1 M från trafiken på 

S-rutten (se bilaga E14). 

• Vindkraftparken kommer att märkas ut enligt gällande rekommendationer. 

Utmärkning för Kattegatt Syd kan bl.a. omfatta: 

o Vindkraftverken i varje hörn av vindkraftparken utrustas med 

Racon för att synas på radarskärmen ombord på fartygen och på 

så vis underlätta navigeringen för sjöfarten i området. 

o Vindkraftverken i områdets ytterkant utrustas med virtuell AIS för 

att utgöra extra navigatoriskt hjälpmedel för sjöfarten. På så vis 

kan eventuellt konsekvenserna av radarstörningar minskas. 

o Att hinderbelysning-/ utmärkning på vindkraftverken etableras, 

med avseende på flygsäkerheten enligt TSFS 2020:88 om 

markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten. 

Åtgärder under anläggningsfasen 

Under anläggningsfasen kommer sjöfarten kontinuerligt att underrättas om 

pågående arbeten genom exempelvis UFS (Underrättelser för sjöfarande) och 

NtMs (Notice to Mariners) om att anläggningsarbete pågår. 
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7.13.4. Konsekvenser 

Konsekvenser för sjöfarten har bedömts dels för de närliggande farlederna, dels 

för sjöfarten inom verksamhetsområdet. Farlederna är områden av riksintresse för 

sjöfarten och bedöms ha ett högt värde för sjöfarten. 

Anläggningsskede 
Sammantaget bedöms att den något ökade risken för olyckor för sjöfarten är 

tolererbar. 

Under anläggningsskedet kommer fartyg att behöva korsa farlederna kring 

verksamhetsområdet, framförallt på en sträcka mellan kusten/bashamnen och 

verksamhetsområdet. Detta bedöms dock inte påverka framkomligheten på 

farlederna. 

Konsekvensen för sjöfarten i farlederna kring verksamhetsområdet bedöms bli 
obetydlig, då värdet bedöms vara högt, men effekten försumbar. 

Konsekvensen för sjöfarten inom verksamhetsområdet bedöms bli liten negativ 

eftersom framkomligheten tillfälligt begränsas i delar av området under 

anläggningstiden. Värdet bedöms som lågt och effekten bedöms som liten. 

Driftskede 
Sammantaget bedöms att den något ökade risken för olyckor för sjöfarten är 

tolererbar. 

Konsekvensen av vindkraftparken för sjöfarten under driftskedet i farlederna kring 

verksamhetsområdet bedöms bli obetydlig, då effekten bedöms som försumbar, 

och värdet bedömts som högt. 

Konsekvensen för sjöfarten inom verksamhetsområdet bedöms bli obetydlig, då 

värdet bedöms som lågt (ingen farled och trafiken är av lokal betydelse) och 

effekten bedöms som försumbar. 

Avvecklingsskede 
Sammantaget bedöms att den något ökade risken för olyckor för sjöfarten är 

tolererbar. 

Viss påverkan kan ske på sjöfarten även under avvecklingsskedet, liknande som 
under anläggningsskedet. 

Konsekvensen för sjöfarten i farlederna kring verksamhetsområdet bedöms bli 

obetydlig, då effekten bedöms som försumbar och värdet bedömts som högt. 

Konsekvensen för sjöfarten inom verksamhetsområdet bedöms bli liten negativ 

konsekvens, då värdet bedöms som lågt (ingen farled och trafiken är av lokal 

betydelse) och effekten bedöms som liten (kortvarig begränsning av 

framkomlighet just där arbete pågår). 
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7.14.  Övrigt näringsliv och infrastruktur 

Detta kapitel behandlar övrigt näringsliv och infrastruktur, dvs. flygplatser, kablar 

mm. Näringarna sjöfart och fiske behandlas i separata kapitel (Yrkesfiske se kap. 

7.12, Sjöfart se kap. 7.13). 

Bedömningsgrunder och konsekvensmatris finns i bilaga E1. 

7.14.1. Nuläge 

Eftersom inga kända kablar berörs av projektet begränsas 

konsekvensbedömningarna för aspekten övrigt näringsliv och infrastruktur till att 

omfatta luftfart. Under samrådet framkom det i ett yttrande från Försvarsmakten 

(se bilaga E2) att det finns ett riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 

kap 9 § miljöbalken som omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § OSL. 

Riksintressen behandlas vidare i kapitel 10. 

Kring flygplatserna i Ängelholm och Halmstad finns så kallade MSA-ytor 

(Minimum Sector Altitude) som berör vindkraftparken. MSA-ytorna har en radie av 

ca 60 km. En flyghinderanalys har utförts av Luftfartsverket som visar att 

flygplatserna berörs av projekt Kattegatt Syd. Båda flygplatserna har bjudits in till 

samråd och har fått kopior av flyghinderanalysen. 

De två flygplatserna Halmstad och Ängelholm är av värde för transportsektorn. 

Värdet för flygtrafik inom verksamhetsområdet för den planerade vindkraftparken 

bedöms dock som lågt eftersom det ligger långt utanför de lokala flygplatserna. 

7.14.2. Effekter 

Flyghinderanalysen som utförts av Luftfartsverket visar att parken hamnar inom 

ytorna för MSA för flygplatserna, men att detta inte påverkar dessa höjdmässigt. 

Därmed leder etableringen av vindkraftparken inte till några negativa effekter för 

flygtrafiken. 

Halmstad flygplats har under samrådet meddelat att vindkraftparken ej bedöms 

påverka flygplatsens verksamhet eller framtida utvecklingsplaner. Ängelholms 

flygplats har ej svarat på samrådet. 

Effekten av vindkraftparken bedöms som försumbar, eftersom MSA-ytorna berörs 

men inte påverkas höjdmässigt. 

7.14.3. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

Inga projektanpassningar eller skyddsåtgärder bedöms behövas för övrigt 

näringsliv och infrastruktur. 

7.14.4. Konsekvenser 

Etableringen av parken bedöms, genom sammanvägning av intressets låga värde 

och en försumbar effekt, leda till obetydliga konsekvenser för aspekten övrigt 

näringsliv och infrastruktur avseende de berörda flygplatserna och deras 

verksamhet.
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8. Miljömål 

8.1. Nationella miljömål 

Sveriges miljömål är riktmärken för landets miljöarbete och visar vägen mot en 

hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans bildar generationsmålet, de 

sexton miljömålen med sina preciseringar och etappmålen miljömålssystemet.1 

Generationsmålet samt fyra av miljökvalitetsmålen bedöms vara relevanta för den 

sökta verksamheten. Verksamheten bedöms kunna bidra med positiva effekter för 

generationsmålet samt till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan. Sökt 

verksamhet bedöms inte medföra att något av de beskrivna miljömålen inte kan 

uppnås. I tabell 1 redovisas en sammanställning över relevanta miljömål, 

definitionen på dessa samt på vilket sätt sökta åtgärder berör dessa. 

8.2. Sveriges klimatmål 

För att Sverige ska leva upp till Parisavtalet har riksdagen beslutat om etappmål 

för minskning av Sveriges klimatpåverkan. Senast år 2045 ska Sverige inte ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp. Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, 

det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks.2 

Detta långsiktiga klimatmål är en del av det klimatpolitiska ramverket och kopplat 

till miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Sökt verksamhet bidrar till 

uppfyllelsen av målet genom att tillföra mer förnybar energiproduktion i Sverige. 

8.3. Sveriges maritima strategi 

I Sveriges nationella strategi för utveckling av de maritima näringarna (från 2015) 

fokuserar västerhavsstrategin på ekologisk hållbarhet och ett säkerställande att 

marina livsmiljöer och arter bevaras. Det anses vara en förutsättning för en 

utveckling av en stor del av den maritima näringen. En uppföljning 2020 visade att 

i Västerhavet bedöms endast 44 % av bestånden vara hållbart nyttjade.3 

Negativa konsekvenser på både fisksamhället och yrkesfisket bedöms hamna på 

en låg nivå förutom för yrkesfisket tillfälligt under anläggningsskedet (se kapitel 

7.5 och 7.12) eftersom negativa effekter på fisksamhället endast uppstår tillfälligt 

under anläggningsskedet och då yrkesfisket i stort kan fortsätta inom 

verksamhetsområdet även när vindkraftparken är i drift. Därmed bedöms 

verksamheten inte ha någon signifikant inverkan på den maritima näringen eller 

på Sveriges maritima strategi. 

 
1 https://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/ 

2 Regeringskansliet. Mål för miljö och klimat. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/mal-for-

miljo/. Besökt 2021-06-03 

3 Havs och vattenmyndigheten. Uppföljning av den maritima strategin. https://www.havochvatten.se/planering-

forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/maritima-strategin/uppfoljning-av-den-maritima-

strategin.html. Besökt 2021-05-07 
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Tabell 1. Sammanställning av berörda miljömål samt hur sökta åtgärder relaterar till respektive 

miljömål. 

Miljömål Sökta åtgärders koppling till miljömålet 

Generationsmålet 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

Den sökta verksamheten syftar till att öka produktionen 

av förnybar energi och därmed bidra till den 

samhällsomställning som krävs för att minska 

klimatpåverkan. 

Produktionen av vindkraftsel från verksamheten 

planeras bli 4,7 TWh årligen. Därmed bidrar 

verksamheten till uppfyllelsen av generationsmålet. 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 

med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 

uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 

för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås”. 

Sökt verksamhet kommer att bidra till ökad produktion av 

förnyelsebar el i Sverige. Detta bidrar till en nationellt 

ökad fossilfri elproduktion som möjliggör omställning till 

elanvändning utan nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären. Därmed bidrar verksamheten till 

uppfyllelsen av miljömålet begränsad klimatpåverkan. 

Säker strålmiljö 

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden 

ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.” 

 

Precisering: Elektromagnetiska fält 

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet 

och i övriga miljön är så låg att människors hälsa 

och den biologiska mångfalden inte påverkas 

negativt. 

Det elektromagnetiska fält som skapas över 

internkabelnätet bedöms medföra en obetydlig, eller för 

enstaka arter, mycket lokal effekt på vandrande fiskarter 

och bentisk fauna (se bedömningar i respektive kapitel). 

Uppfyllelsen av miljömålet Strålsäker miljö bedöms 

därmed inte påverkas av verksamheten eftersom de 

elektromagnetiska fält som alstras inte kommer ha 

någon relevant påverkan på den biologiska mångfalden.   

Hav i balans och levande kust och skärgård 

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 

hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha 

en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 

kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 

utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar.” 

Konsekvenser relaterat till ansökt verksamhet bedöms, 

med föreslagna projektanpassningar och 

skyddsåtgärder, hamna som högst på en låg nivå för 

berörda naturvärden, kulturmiljö, ekosystemtjänster, 

MKN, fiske och rekreation och friluftsliv (se bedömningar 

i respektive kapitel). Uppfyllelsen av miljömålet Hav i 

balans och levande kust och skärgård bedöms därmed 

inte påverkas av verksamheten. 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 

på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 

samt deras funktioner och processer ska värnas. 

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 

ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd.” 

Etappmål Biologisk mångfald 

Minst 20 procent av Sveriges land- och 

sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges 

marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå 

nationella och internationella mål för biologisk 

mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat 

bevarande av områden som har särskild betydelse 

för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. 

De negativa konsekvenserna för de olika värden inom 

naturmiljö som bedömts relevanta för verksamheten 

hamnar som högst på en låg nivå (se bedömningar i 

respektive kapitel). Därmed görs bedömningen att 

uppfyllelsen av miljömålet ett rikt växt- och djurliv inte 

påverkas av verksamheten.  
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8.4. Biodiversitetsstrategin  

Europeiska kommissionen har tagit fram en Biodiversitetsstrategi som visar 

vägen för hur EU ska kunna nå de globala målen inom Konventionen om 

biologisk mångfald (CBD). Strategin gällde mellan 2011 och 2020 och det finns 

ännu ingen uppföljning planerad. 

De sex målen i EU:s strategi för biologisk mångfald omfattar att: Genomföra EU:s 

Fågel- samt Art- och habitatdirektiv fullt ut; Bevara och återställa ekosystem och 

ekosystemtjänster; Öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande och 

förbättring av den biologiska mångfalden; Säkerställa hållbar användning av 

fiskeresurser; Bekämpa invasiva främmande arter; samt att bidra till att motverka 

förlusten av biologisk mångfald på global nivå.4  

Biodiversitetsstrategin stakar ut vägen för EU:s fortsatta arbete för biologisk 

mångfald. I strategin finns principen ”ingen nettoförlust av biologisk mångfald”.5 

Sveriges miljökvalitetsmål “Ett rikt växt- och djurliv” är kopplat till konventionen om 

biologisk mångfald samt biodiversitetsstrategin. För bedömning av sökt 

verksamhets påverkan på detta, se tabell 1 i detta kapitel. 

 
4 Naturvårdsverket. Biologisk mångfald i EU. https://www.naturvardsverket.se/Biologisk-mangfald-i-EU. Besökt 2021-

06-03 

5 Europeiska komissionen. Nature and biodiversity, No net loss. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm. Besökt 2021-06-03 
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9. Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den 

biologiska mångfalden. Natura 2000-områden utses med stöd av två EU-direktiv: 

art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) samt fågeldirektivet (79/409/EEG).  

För att bedöma projektet Kattegatt Syds samlade påverkan inom närliggande 

Natura 2000-områden har en underlagsutredning tagits fram (bilaga E3) med 

syfte att göra en bedömning av projektets potentiella påverkan på skyddade arter 

och naturtyper (livsmiljöer). Den information som presenteras i detta kapitel utgör 

en sammanfattning av underlagsrapporten.  

Med “projektet” avses i den här bedömningen samtliga åtgärder inför och vid 

uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken samt nedläggande av internt 

kabelnätverk och exportkablar. Detta för att möjliggöra en samlad prövning av 

projektets påverkan på närliggande Natura 2000-områden. Eventuell påverkan på 

Natura 2000-områden som kan komma att påverkas uteslutande av exportkabeln 

eller av åtgärder på land omfattas inte av den här bedömningen utan kommer att 

bedömas separat. 

Eftersom det finns risk att projektet Kattegatt Syd kan komma att påverka miljön 

inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och 

Röde bank på ett betydande sätt (se avgränsning nedan) kommer Natura 2000-

tillstånd att sökas. Länsstyrelsen i Hallands län är tillståndsmyndighet för dessa 

tillstånd. Inför ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken ska en specifik 

miljöbedömning göras för den aktuella verksamheten. I detta kapitel och i 

underlagsutredningen (bilaga E3) görs en beskrivning av projektets konsekvenser 

för områdenas bevarandesyften, i linje med 6 kap. 36 § miljöbalken.  

9.1. Avgränsning i förhållande till Natura 2000-
områden i Kattegatt 

Ett flertal Natura 2000-områden återfinns i Kattegatts utsjö både inom svenskt 

och danskt vatten (figur 1). Några av dessa är utpekade enligt både 

habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA). De bevarandevärden som 

förekommer inom Natura 2000-områden i utsjön utgörs oftast av Natura 2000-

naturtyperna sandbankar och rev (med undertypen biogent rev), samt bubbelrev. 

Natura 2000-arter i utsjön är exempelvis marina däggdjur och olika arter av 

sjöfågel, såsom alkor och måsar. Majoriteten av Natura 2000-områden i havet 

ingår även ofta i de nätverk av skyddade områden som pekats ut inom Ospar och 

Helcom (s.k. MPAs, Marine Protected Areas). 
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Figur 1. Natura 2000-områden i Kattegatts utsjövatten i relation till projektet Kattegatt Syd. Datakälla: 

https://natura2000.eea.europa.eu/. 

Potentiell påverkan från havsbaserad vindkraft på Natura 2000-områden beror 

delvis på avståndet från projektet till det specifika Natura 2000-området, vilka 

naturtyper och arter som området avser att skydda samt deras känslighet för den 

specifika påverkansfaktorn. 

De påverkansfaktorer som bedöms kunna ha ett påverkansområde som sträcker 

sig längre bort än 1 km från verksamhetsområdet (själva vindkraftparken) är 

undervattensbuller vid pålning under anläggningsskedet, grumling och 

sedimentering i anläggningsskedet, samt tillkomst av nya habitat (undanträngning 

och konnektivitet) i driftskedet.  

Avgränsningsanalysen i underlagsutredningen (bilaga E3) utfördes i två steg där 

bedömningen utgick från; 1) ett teoretiskt påverkansområde (worst case scenario) 

och 2) den planerade verksamhetens påverkansområde (dvs. inklusive 

skyddsåtgärder och projektanpassningar).  

9.1.1. Teoretiskt påverkansområde 

Vid bedömning avseende det teoretiska påverkansområdet för undervattensbuller 

vid pålning tillämpades ett antagande om beteendepåverkan på tumlare på upp 

till 26 km från ljudkällan (worst case scenario) baserat på rekommendationer från 
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JNCC1.2 Bedömningen ger en generaliserad bild av ett teoretiskt 

påverkansområde eftersom ljudets spridning i vattnet är komplex och beror på 

faktorer såsom bottensubstrat, vattendjup, årstid och salinitet samt teknikval 

kopplade till pålning (vilken typ av hammare och intensitet som används); därav 

användning av ett worst case scenario. De Natura 2000-områden som ligger inom 

det teoretiska påverkansområdet redovisas i tabell 1, tillsammans med resultatet 

av den projektspecifika bedömningen av verksamhetens påverkansområde, se 

avsnitt 9.1.2 nedan.  

9.1.2. Verksamhetens påverkansområde 

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkansområde (steg 2) 

grundar sig i att bullerbegränsande åtgärder vidtas vid pålning, exempelvis 

nyttjande av HSD (Hydro Sound Damper), DBBC (Double Big Bubble Curtain) 

eller annan teknik (eller kombination av tekniker), som ger motsvarande 

dämpning. Vidare kommer endast en monopile att pålas i taget och pålningen 

kommer att göras med s.k. mjuk start och ramp-up där ljudnivåerna ökas 

succesivt. Grumlande installationsarbeten eller pålning kommer inte heller att 

utföras under perioden januari till maj (se vidare i bilaga B till ansökan).  

Överlappet mellan den planerade verksamhetens påverkansområde (potentiell 

beteendepåverkan) från pålning och arealen av Natura 2000-områdena blir i ett 

worst case scenario under vintertid (december), med beskrivna 

bullerbegränsande åtgärder enligt ovan (kombination av HSD och DBBC), ca 

15 % för Lilla Middelgrund samt 27 % för Stora Middelgrund och Röde bank 

(bilaga E10). Under sommaren är ljudets spridning i vattnet, och således 

påverkansområdet, betydligt mindre. Överlappen med Natura 2000-områdena 

sommartid (juli) är endast 2,8 % respektive 5,3 %. Procenttalen ovan gäller för de 

turbiner som ligger närmast gränsen till Natura 2000-områdena, och utgör därför 

som tidigare nämnts ett worst case scenario. Inga andra Natura 2000-områden 

överlappar geografiskt med påverkansområdet för undervattensbuller i 

anläggningsfasen oavsett årstid (bilaga E10). Närmaste Natura 2000-område 

utöver de två nämnda ligger mer än 9 km bort från verksamhetsområdet (tabell 

1). 

Spridningen av suspenderat material till närliggande Natura 2000-områden kan 

främst uppstå vid eventuell borrning för anläggning av fundament i Kattegatt Syds 

södra och norra delar, närmast Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund 

respektive Stora Middelgrund och Röde bank. Grumlingen och sedimentationen 

är i låga koncentrationer/nivåer och med en kort varaktighet (bilaga E4), men 

påverkan bedöms ändå relevant att bedöma i relation till bevarandemålen för 

naturtyper och typiska arter inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund samt 

Stora Middelgrund och Röde bank. Ingen påverkan på miljön inom andra Natura 

2000-områden kan förutses med anledning av grumling eller sedimentpålagring. 

Gällande undanträngning av alkor anges i underlagsrapporten för Kattegatt Syd 

(bilaga E7) att resultat från tidigare studier indikerar, konservativt beräknat, att en 

undanträngning kan leda till 50 % minskning av alkor (sillgrissla och tordmule) 

inom verksamhetsområdet, och 30 % minskning upp till 1 km från parkens 

yttersta verk (bilaga E7). Planerad vindkraftspark bedöms inte medföra någon 

påverkan på något omkringliggande Natura 2000-område med avseende på 

 
1Joint Nature Conservation Committee https://jncc.gov.uk/  

2Worst case scenario för beteendepåverkan på tumlare från undervattensbuller vid pålning av fundament utan 

skyddsåtgärder. 
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fågelarterna tordmule, sillgrissla eller tretåig mås, men eftersom flera 

samrådsyttranden omnämner dessa arter har en mer detaljerad bedömning gjorts 

för fågelarterna inom Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank. 

Sammanfattningsvis bedöms projektet medföra risk för påverkan på miljön på ett 

betydande sätt inom ett till ytan begränsat område som geografiskt överlappar 

med delar av Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde bank 

(tabell 1). Bedömningen omfattar den samlade påverkan från projektet på 

närliggande Natura 2000-områden, inklusive påverkan kopplad till nedläggandet 

av exportkabeln. Bedömningen baseras på information om avståndet från 

Kattegatt Syd till respektive Natura 2000-område, påverkansområdenas 

geografiska omfattning samt miljöns bedömda känslighet för relevanta 

påverkansfaktorer inom de aktuella Natura 2000-områdena. 

171 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 9 Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Övergripande bedömning av inom vilka Natura 2000-områden som miljön kan komma att 

påverkas på ett betydande sätt. *Fisk är främst relevant som typisk art för naturtyper och habitat. 

Tabellen inkluderar samtliga Natura 2000 områden som kan påverkas av det teoretiska 

påverkansområdet. Relevant påverkansområde relaterar till verksamhetens påverkansområde. 

Natura 2000-
område 

Minsta 
avstånd 

till 

Kattegatt 
Syd (km) Bevarandevärden 

Relevant påverkansområde i relation till 
bevarandevärden? 

Undervattens-
buller i 

anläggnings-
skedet 
(marina 

däggdjur och 
fisk*) 

Grumling och 
sediment-
pålagring i 

anläggnings-
skedet (botten-
samhälle och 

fisk*) 

Undan-
trängning i 
drift-skedet 

(fågel) 

Lilla 
Middelgrund 
(SCI, SPA) 

1 

1110 Sandbankar, 1170 Rev 

(1180 Bubbelrev enligt 
kommande bevarandeplan), 
sillgrissla, tordmule, tretåig 

mås, tumlare 

Ja Ja Ja  

Stora 
Middelgrund 

och Röde bank 
(SCI) 

1 

1110 Sandbankar, 1170 
Rev, 1180 Bubbelrev, 

knubbsäl, tumlare, 
(tordmule, sillgrissla)3 

Ja Ja  Ja 

Farvandet nord 

for (SPA) 
9 

Ejder, havsörn, sjöorre, 

stenfalk, svärta 

Nej, ej 

relevant 

Nej, ej 

relevant 

Nej, långt 

avstånd 

Anholt og 

havet nord for 
(SCI) 

9 

1110 Sandbank, 1150 

Laguner, 1170 Rev, gråsäl, 
knubbsäl, tumlare 

Nej, långt 

avstånd4 

Nej, långt 

avstånd 

Nej, ej 

relevant 

Morups bank 

(SCI) 
10 1110 Sandbankar, 1170 Rev 

Nej, ej 

relevant 

Nej, långt 

avstånd 

Nej, ej 

relevant 

Store 
Middelgrund 

(SCI) 

10 
1110 Sandbankar, 1170 
Rev, 1180 Bubbelrev, 

knubbsäl, tumlare 

 Nej, långt 

avstånd4 

Nej, långt 

avstånd 

Nej, ej 

relevant 

Nordvästra 
Skånes 

havsområde 
(SCI, SPA) 

13 

1110 Sandbankar, 1170 

Rev, gråsäl, knubbsäl, 
tumlare, fågel (40 arter) 

 Nej, långt 

avstånd4 

Nej, långt 

avstånd 

Nej, långt 

avstånd 

Kims top og 

den kinesiske 
mur (SCI) 

13 
1170 Rev, 1180 Bubbelrev, 

tumlare 
Nej, långt 
avstånd4 

Nej, långt 
avstånd 

Nej, ej 
relevant 

Morups tånge 
(SCI, SPA) 

21 

1140 Blottade sand- och 
lerbottnar, 1170 Rev, 
brushane, ljungpipare, 

myrspov, silvertärna, 
skärfläcka, småtärna 

Nej, ej 
relevant 

Nej, långt 
avstånd 

Nej, långt 
avstånd 

Galtabäck-
Lynga strand-
ängar (SPA) 

22 

Blå kärrhök, brun kärrhök, 

brushane, grönbena, 
ljungpipare, myrspov, 

skärfläcka, smalnäbbad 

simsnäppa, stenfalk, tärnor 
(4 arter) 

Nej, ej 
relevant 

Nej, ej 
relevant 

Nej, långt 
avstånd 

Gamla köpstad 
(SCI, SPA) 

23 

1150 Laguner, 1170 Rev, 

brushane, grönbena, 
ljungpipare, skärfläcka, 

tärnor (3 arter) 

Nej, ej 
relevant 

Nej, långt 
avstånd 

Nej, långt 
avstånd 

Balgö (SCI, 
SPA) 

24 

1110 Sandbankar, 1140 
Stora vikar och sund, 1160 

Blottade ler och sandbottnar, 

1170 Rev, gråsäl, knubbsäl, 
tumlare, fisktärna, 

skärfläcka, småtärna, 

törnskata 

 Nej, långt 
avstånd4 

Nej, långt 
avstånd 

Nej, långt 
avstånd 

Fladen (SCI) 25 
1110 Sandbankar, 1170 
Rev, 1180 Bubbelrev, 

tumlare 

 Nej, långt 

avstånd4 

Nej, långt 

avstånd 

Nej, långt 

avstånd 

  

 
3 Sillgrissla och tordmule finns med i bevarandeplanen, men är ännu inte upptagna som skyddade för Natura 2000-

området (NFS 2014:29). 

4 Ligger inom det teoretiska påverkansområdet för undervattensbuller vid pålning, men utanför projektets 

påverkansområde. 
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9.2. Berörda Natura 2000-områden 

Avstånd från det planerade verksamhetsområdet till närmaste Natura 2000-

områden är som minst 1 km (samma avstånd till både Lilla Middelgrund 

respektive Stora Middelgrund och Röde bank). 

Lilla Middelgrund ligger norr om den planerade vindkraftparken, till största delen 

utanför territorialgränsen i svensk ekonomisk zon. Djupförhållandena varierar 

med ett minsta vattendjup på 6 m på den grundaste delen av utsjöbanken och ett 

maximalt djup på ca 55 m vid områdets yttre gräns. Banken sträcker sig från 

sydväst till nordost och har ett mycket varierat bottensubstrat.  

Stora Middelgrund och Röde bank ligger söder om den planerade 

vindkraftparken helt utanför territorialgränsen, i svensk ekonomisk zon. 

Sandbankarna sträcker sig till ett djup på ca 30 m och substratet består främst av 

silt, sand och grus med inslag av skal, sten och block. Mellan grunden finns en 

djupränna med mjukbottnar och ett maximalt djup på ca 50 m. Röde bank har ett 

minsta djup på 22,5 m och Stora Middelgrund är som grundast 9 m på den 

svenska sidan. I sydväst angränsar området till det danska Natura 2000-området 

Store Middelgrund.  

9.2.1. Bevarandevärden och bevarandemål 

För varje Natura 2000-område finns en s.k. bevarandeplan som utgör en 

beskrivning av området med bevarandesyfte och bevarandemål för de 

bevarandevärden, dvs. naturtyper och arter, som pekats ut. Vid tillståndsprövning 

i relation till Natura 2000 är bevarandemålen för de olika bevarandevärdena 

centrala. En bedömning av projektets påverkan på bevarandevärdenas 

bevarandemål görs i avsnitt 9.3 nedan. Värt att notera är att bevarandeplanen för 

Lilla Middelgrund endast utgör en preliminär plan som har erhållits av 

Länsstyrelsen i Hallands län (Länsstyrelsen Halland, 2018, ej fastställd). Den 

fastställda bevarandeplanen täcker samma naturtyper som den preliminära 

uppdaterade versionen, men beskrivningen av bevarandemålen är ofullständig i 

den fastställda utgåvan (Länsstyrelsen Halland, 2006). Gällande arter finns 

tumlare inte med i den fastställda bevarandeplanen, men är med i den 

uppdaterade bevarandeplanen, Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur5, 

samt EU:s egen dataportal6. För att säkerställa att såväl de nuvarande som de 

uppdaterade, men ännu ej fastställda, bevarandemålen beaktas har 

bedömningarna i den här rapporten gjorts med beaktande av bevarandemålen i 

den uppdaterade bevarandeplanen för området. 

Lilla Middelgrund 
Bevarandevärden inom området är 1110 Sandbankar, 1170 Rev, 1180 

Bubbelrev, sillgrissla, tordmule, tretåig mås och tumlare (Länsstyrelsen Halland, 

2018, ej fastställd). Inom området finns även djupa mjukbottnar som hyser flera 

viktiga arter, samt Ospar-habitat med sjöpennor och grävande megafauna, 

hästmusslor och lösliggande kalkalger (maerl) (bilaga E3). 

Stora Middelgrund och Röde bank 
Bevarandevärden inom området är 1110 Sandbankar, 1170 Rev, 1180 Bubbelrev 

och tumlare (Länsstyrelsen Hallands län, 2016). Bevarandemål finns formulerade 

 
5 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  

6 https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=SE0510126 
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för sillgrissla och tordmule, men området är inte skyddad enligt fågeldirektivet och 

därför har inte arterna heller ett strikt skydd inom området. Utöver den kunskap 

kring området som står att finna i bevarandeplanen är noterbart att förekomst och 

utbredning, samt potentiell påverkan på fågel från havsbaserad vindkraft, har 

undersökts och bedömts grundligt inom det planerade vindkraftsprojektet Stora 

Middelgrund, beläget inom Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde 

bank. Undersökningarna visar att Stora Middelgrund inte är av internationell 

betydelse för sillgrissla och tordmule (Ottvall & Ottosson, 2021). 

Inom området finns även djupa mjukbottnar som hyser flera viktiga arter, samt 

Ospar-habitat med sjöpennor och grävande megafauna och hästmusslor (bilaga 

E3). 

9.3. Effekter och konsekvenser 

Bevarandemål och bevarandevärden för de två Natura 2000-områdena är till stor 

del överensstämmande och avstånden till områdena är i båda fallen minst 1 km. 

Konsekvensbedömningen blir därför till stor del densamma för de två områdena 

och presenteras därför gemensamt nedan. Samtliga bedömningar har gjorts med 

utgångspunkt i de påverkansfaktorer som bedöms kunna påverka de två Natura 

2000-områdena, dvs. undervattensbuller vid pålning i anläggningsskedet, 

grumling och sedimentering i anläggningsskedet, tillkomst av nya habitat 

(undanträngning och konnektivitet) i driftskedet, samt bevarandevärdenas 

känslighet för respektive påverkansfaktor (tabell 2). Bedömning av 

miljökonsekvenser inom Natura 2000-områdena utgår från 

konsekvensbedömningarna i de underlagsutredningar som gjorts för 

bottensamhälle (bilaga E4), fisk (bilaga E6), marina däggdjur (bilaga E10) och 

fågel (bilaga E7) inom miljöbedömningsprocessen för Kattegatt Syd. 

Tabell 2. Naturtyper, habitats och arters känslighet för relevanta påverkansfaktorer. Parantes (√) 

indikerar känslighet av mindre betydelse. *Positiv effekt förväntas. 

Påverkansfaktor 

Naturtyper 
och habitat 

(sandbankar 
och djupa 

mjukbottnar) 

Naturtyper 
och 

habitat 
(rev och 

bubbelrev) 

Typiska 
arter av 

fisk Tumlare 

Sillgrissla 
och 

tordmule 

Tretåig 

mås 

A
n
lä

g
g
n

in
g
s
-

s
k
e
d
e

 

Undervattensbuller 

vid pålning 
  ѵ ѵ  

 

Grumling och 

sedimentpålagring 
(ѵ) ѵ ѵ   

 

D
ri
ft
s
k
e
d

e
 

Nya habitat (eg. 
förlust av habitat = 

undanträngning) 
    ѵ 

 

Nya habitat 
(konnektivitet och 

reveffekt) 

 ѵ* ѵ*   
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9.3.1. Effekter 

Natura 2000-naturtyper och djupa mjukbottnar 
Miljöeffekter relaterade till projektet på Natura 2000-områdenas samtliga 

naturtyper och habitat; 1110 sandbankar, 1170 rev, 1180 bubbelrev, djupa 

mjukbottnar, hästmusslor och maerl, samt typiska arter av fisk och fågel kopplade 

till dessa habitat bedöms sammantaget bli försumbara för vindkraftparkens 

samtliga skeden.  

Påverkansområdet från grumling i anläggningsskedet är mycket litet och 

varaktigheten är kort (kap. 5). Sedimentationen berör främst en mycket liten del 

av södra Lilla Middelgrund där sandbankar och djupa mjukbottnar förekommer. 

Inom Stora Middelgrund och Röde bank berör sedimentationen främst väldigt 

små ytor med en låg nivå av sedimenterat material i norra delen av området där 

sandbankar förekommer. Faunan inom naturtypen sandbank och habitatet djupa 

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

kap. 7.4) och effekterna från både sedimentering och grumling bedöms därför bli 

försumbara. Rev förekommer främst i de grundare delarna belägna i mitten av 

Lilla Middelgrund, där grumling och sedimentpålagring från projektet i princip inte 

förekommer. Inom Stora Middelgrund och Röde bank bedöms sedimentering 

kunna ske över ytor som eventuellt utgörs av rev i områdets norra del. Rev är 

generellt mer känsliga för sedimenterat material än t.ex. sandbankar och 

mjukbotten, men nivån av sedimentering är så pass låg att eventuella negativa 

effekter inte är att vänta (bilaga E4). Bubbelrev bedöms förekomma långt bort från 

grumlande aktiviteter inom projektet Kattegatt Syd (4 km för Lilla Middelgrund, 

och 13 km för Stora Middelgrund och Röde bank) och liksom för rev innebär 

potentiell sedimentering så låga nivåer att inga negativa effekter bedöms 

uppkomma.  

Grumlingen och sedimenteringen som uppkommer inom Lilla Middelgrund och 

Stora Middelgrund och Röde bank är heller inte i nivåer eller varaktigheter som 

bedöms vara skadliga för fisk (bilaga E6 och kap. 5). Tillsammans med de 

skyddsåtgärder och projektanpassningar som planeras (ljuddämpade metoder 

och tidsrestriktioner för grumlande arbete och pålning) och avståndet till Natura 

2000-området (> 1 km) bedöms effekterna på typiska arter av fisk från 

undervattensbuller, grumling och sedimentation i anläggningsskedet bli 

försumbara. 

I driftskedet förväntas över tid en reveffekt kring fundament och erosionsskydd 

inom Kattegatt Syd, som eventuellt kan bidra till att länka samman Natura 2000-

områdena Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank. Tillförseln av 

hårdbotten kan potentiellt öka konnektiviteten mellan Natura 2000-områdena, 

vilket kan få positiva effekter på biologisk mångfald och grön infrastruktur i havet. 

Storlom, smålom, sjöorre och ejder utgör typiska arter för sandbankar. Arterna 

förekommer dock i princip inte enligt de fågelundersökningar som utförts i 

området (bilaga E7), varför någon undanträngning i driftskedet som kan medföra 

förtätning inom Natura 2000-området inte bedöms ske.  

Natura 2000-arter 
1351 Tumlare: Effekterna på tumlare inom Lilla Middelgrund och Stora 

Middelgrund och Röde bank från undervattensbuller från pålning i 

anläggningsskedet av Kattegatt Syd bedöms sammantaget bli försumbara. 

Bedömningen baseras på att pålningsarbeten kommer att genomföras så att de 
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områden inom Natura 2000-områdena som potentiellt påverkas av 

undervattensbuller i nivåer för beteendepåverkan på tumlare är väl under den 

riktlinje för störning som anges av JNCC, dvs. < 20 % av respektive Natura 2000-

områdes totala yta under en dag eller 10 % under en säsong (bilaga B till 

ansökan och kap. 7.8). Projektet utformas så att värden för undervattensbuller 

enkel puls SEL inte överstiger 108,7 dB tumlare viktat re 1μPa2s på ett avstånd 

av 750 m från ljudkällan vid pålning närmare än 2 km från Natura 2000-området 

Stora Middelgrund och Röde bank. För övriga verksamsamhetsområdet ska 

110,7 dB tumlare viktat re 1μPa2s på ett avstånd av 750 m från ljudkällan 

säkerställas. På så vis säkerställs att området som berörs av bullernivåer som 

kan medföra beteendepåverkan på tumlare understiger det som följer av JNCC:s 

riktlinje och därmed att störningen in i Natura 2000-områdena hålls på en 

acceptabel nivå. Påverkan som uppkommer gäller endast beteendepåverkan. 

Någon permanent eller tillfällig skada på tumlare bedöms således inte 

uppkomma. I driftskedet bedöms inga miljöeffekter uppkomma i relation till 

tumlare inom Natura 2000-området (bilaga E10). 

Alkor (A199 Sillgrissla och A200 Tordmule): Då undanträngning av alkor kan 

ske inom en yta på upp till 1 km från vindkraftparken (kap. 7.6), bedöms den 

beräknade undanträngningen vara så pass marginell att den inte omfattar berörda 

Natura 2000-områden och effekten bedöms sammantaget bli försumbar. 

Eftersom alkorna flyger lågt över vattenytan så är risken för kollision med 

rotorbladen som har en minsta höjd av 20 m över vattenytan mycket liten. Alkorna 

kan passera genom vindkraftparker under förflyttning mellan olika 

födosöksplatser. Den planerade vindkraftparken har en täthet mellan verken om 

minst 920 m och med ett medelavstånd mellan verken på 1,5 km vid en layout 

med 60 verk och 1,2 km vid en layout med 80 verk. Dessa avstånd bedöms inte 

förhindra alkorna från att passera genom området vid förflyttning. 

A188 Tretåig mås (endast Lilla Middelgrund): Miljöeffekterna relaterade till 

projektet på tretåig mås inom Natura 2000-området bedöms bli försumbara 

eftersom arten inte uppvisar förändrade beteenden i någon större omfattning vid 

havsbaserade vindkraftsparker och förekomsten redan idag är koncentrerad till 

Lilla Middelgrund och Fladen norr om verksamhetsområdet.  

9.3.2. Konsekvenser 

Natura 2000-naturtyper och djupa mjukbottnar 
Projektet bedöms medföra en obetydlig konsekvens för 1110 sandbankar, 1170 

rev, 1180 bubbelrev, djupa mjukbottnar, hästmusslor och maerl, samt typiska 

arter av fisk och fågel inom Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde 

bank. Ingen påverkan på naturtypernas bevarandemål (tabell 3) och ingen skada 

på livsmiljöerna bedöms uppkomma inom Natura 2000-områdena med anledning 

av projektet. Bedömningen baseras på underlagsutredningarna för 

bottensamhälle (bilaga E4) och fisk (bilaga E6), samt effektbedömningen i avsnitt 

9.3.1. Effekter.  
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Tabell 3. Relevanta bevarandemål för naturtyper och habitat i relation till projekt Kattegatt Syd. 

 Relevanta bevarandemål*  

Bevarande-
värde Lilla Middelgrund 

Stora Middelgrund och Röde 
bank 

Påverkan på 
bevarande-

mål? 

Sandbankar Sandbankarna har betydelse 
som reproduktions- och 
uppväxtområde för fisk samt 

födosöksområde för sjöfågel. 

Sandbankarna har betydelse 
som reproduktions- och 
uppväxtområde för fisk samt 

födosöksområde för sjöfågel. 

Nej 

Artsammansättningen och 
storleksfördelningen hos fisk 

och andra organismer är 
naturlig. 

Artsammansättningen och 
storleksfördelningen hos fisk 

och andra organismer är 
naturlig. 

Nej 

Sandbankarna är opåverkade 
av fysisk störning som trålning, 
sandtäkt, schaktning, 
grävning, dumpning, 

anläggning av kabel eller 
liknande samt onaturlig 
sedimentation och grumling. 

Sandbankarna är opåverkade 
av fysisk störning som trålning, 
sandtäkt, schaktning, 
grävning, dumpning, 

anläggning av kabel eller 
liknande samt onaturlig 
sedimentation och grumling. 

Nej 

Typiska arter som liten 
piprensare, stor kammussla, 

elliptisk fiskmussla, finräfflad 
venusmussla, 
tagghjärtmussla, 

purpursjömus, dvärgsjöborre, 
kamsjöstjärna, och lansettfisk 
har en naturlig utbredning och 

täthet. 

Populationsstorleken för 
typiska arter som rödspotta 

och torsk styrs av naturliga 
förutsättningar. 

Nej 

Populationsstorleken för 
typiska arter som torsk, 

rödspotta, äkta tunga, sill, 
storlom, smålom, sjöorre och 
ejder styrs av naturliga 

förutsättningar. 

- Nej 

Rev Målet är att block- och 
stenreven är bibehållna och 

präglas av en naturlig zonering 
med förekomst av makroalger 
och ryggradslösa djur samt en 

naturlig förekomst och 
storleksfördelning hos 
fisksamhället. 

Målet är att block- och 
stenreven är bibehållna och 

präglas av en naturlig zonering 
med förekomst av makroalger 
och ryggradslösa djur samt en 

naturlig förekomst och 
storleksfördelning hos 
fisksamhället. 

Nej 

Reven är opåverkade från 
fysisk skada samt onaturlig 
sedimentation och grumling. 

Reven är opåverkade från 
fysisk skada samt onaturlig 
sedimentation och grumling. 

Nej 

Typiska arter som stortare, 
fingertare, skräppetare, 
ektång, karragenalg, kräkel 

och död mans hand har en 
naturlig djuputbredning och 
täckningsgrad. 

Typiska arter som 
skräppetare, fingertare, 
stortare, ektång och död mans 

hand har en naturlig 
djuputbredning och 
täckningsgrad. 

Nej 

Populationsstorleken för 
typiska arter som ätlig 

sjöborre, krabbtaska, 
stensnultra, grässnultra, 
berggylta och torsk styrs av 

naturliga förutsättningar. 

Populationsstorleken för 
typiska arter som ätlig 

sjöborre, krabbtaska, 
berggylta och torsk styrs av 
naturliga förutsättningar. 

Nej 

Bubbelrev Bevarandemål saknas. Bevarandemål saknas. Nej 
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Djupa 
mjukbottnar 

Bottnarna har betydelse som 
reproduktions- och 

uppväxtområde för fisk, som 
ex torsk. 

Bottnarna har betydelse som 
reproduktions- och 

uppväxtområde för fisk, som 
ex rödspotta och torsk. 

Nej 

Artsammansättningen och 

storleksfördelningen hos fisk 
och andra organismer är 
naturlig. 

Artsammansättningen och 

storleksfördelningen hos fisk 
och andra organismer är 
naturlig. 

Nej 

Typiska arter som liten 
piprensare, sjöpenna, stor 
cylinderros, stor kammussla, 

blind grävkräfta, lyrsjöborre, 
hjärtsjöborrar och 
purpursjömus har en naturlig 

utbredning och täthet. 

Typiska arter som liten 
piprensare, sjöpenna, blind 
grävkräfta, lyrsjöborre, 

hjärtsjöborrar och 
purpursjömus har en naturlig 
utbredning och täthet. 

Nej 

Populationsstorleken och 
storleksfördelningen för 

typiska arter som havskräfta 
och torsk styrs av naturliga 
förutsättningar.   

Populationsstorleken och 
storleksfördelningen för 

typiska arter som havskräfta, 
rödspotta och torsk styrs av 
naturliga förutsättningar.   

Nej 

De djupa mjukbottnarna är 
opåverkade av fysisk störning 
som trålning, schaktning, 

grävning, dumpning, 
anläggning av kabel eller 
liknande samt onaturlig 

sedimentation och grumling. 

De djupa mjukbottnarna är 
opåverkade av fysisk störning 
som trålning, schaktning, 

grävning, dumpning, 
anläggning av kabel eller 
liknande samt onaturlig 

sedimentation och grumling. 

Nej 

*Se detaljerad bedömning i underlagsrapporten, bilaga E3. 

Natura 2000-arter 
1351 Tumlare: Projektet bedöms medföra en obetydlig konsekvens för tumlare 

inom Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank. Ingen påverkan på 

artens bevarandemål (tabell 4) och ingen skada eller störning som på ett 

betydande sätt kan försvåra bevarandet av arten i Natura 2000-områdena 

bedöms uppkomma till följd av projektet. Bedömningen baseras på 

underlagsutredningen för marina däggdjur (bilaga E10) samt effektbedömningen i 

avsnitt 9.3.1. Effekter. 

Alkor (A199 Sillgrissla och A200 Tordmule: Projektet bedöms medföra en 

obetydlig konsekvens för alkor (sillgrissla och tordmule) inom Lilla Middelgrund 

och Stora Middelgrund och Röde bank. Ingen påverkan på arternas 

bevarandemål (tabell 4) och ingen skada eller störning som på ett betydande sätt 

kan försvåra bevarandet av arterna i Natura 2000-områdena bedöms uppkomma 

med anledning av projektet. Bedömningen baseras på underlagsutredningen för 

fågel (bilaga E7) samt effektbedömningen i avsnitt 9.3.1. Effekter. 

A 188 Tretåig mås (Lilla Middelgrund):  Projektet bedöms medföra en 

obetydlig konsekvens för tretåig mås inom Lilla Middelgrund. Ingen påverkan på 

arternas bevarandemål (tabell 4) och ingen skada eller störning som på ett 

betydande sätt kan försvåra bevarandet av arterna i Natura 2000-områdena 

bedöms uppkomma med anledning av projektet. Bedömningen baseras på 

underlagsutredningen för fågel (bilaga E7) samt effektbedömningen i avsnitt 

9.3.1. Effekter. 
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Tabell 4. Relevanta bevarandemål för Natura 2000-arter i relation till projekt Kattegatt Syd. 

Bevarande-

värde 

Relevanta bevarandemål Lilla 

Middelgrund* 

Relevanta bevarandemål 
Stora Middelgrund och Röde 

bank* 

Påverkan på 

bevarandemål? 

Tumlare Lilla Middelgrund ska vara ett 
område där ett livskraftigt 
bestånd av tumlare kan utöva 
sina naturliga beteenden som 

t.ex. födosök, parning, kalvning 
och digivning utan att störas av 

antropogena verksamheter.  

Stora Middelgrund och Röde 
bank ska vara ett område där 
ett livskraftigt bestånd av 
tumlare kan utöva sina 

naturliga beteenden som 
t.ex. födosök, parning, 
kalvning och digivning utan 

att störas av antropogena 

verksamheter. 

Nej 

De ska kunna simma fritt utan 
att riskera att fastna i 

fiskeredskap eller skrämmas 
bort/stressas av 

undervattensbuller. 

De ska kunna simma fritt 
utan att riskera att fastna i 

fiskeredskap eller skrämmas 
bort/stressas av 

undervattensbuller. 

Nej 

Alkor De ska kunna vistas i området i 
ostördhet utan att riskera 
stängas ute av anläggningar/ 
antropogena verksamheter och 

kunna dyka för att söka föda 
utan att riskera att fastna i 

fiskeredskap. 

De ska kunna vistas i 
området i ostördhet utan att 
riskera stängas ute av 
anläggningar/ antropogena 

verksamheter och kunna 
dyka för att söka föda utan 
att riskera att fastna i 

fiskeredskap. 

Nej 

Tretåig mås Inga bevarandemål är 

relevanta i relation till projektet. 

- Nej 

*Se detaljerad bedömning i underlagsrapporten, bilaga E3. 

9.4. Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter i relation till Natura 2000 redovisas i underlagsrapporten 

(bilaga E3) samt i kapitel 17. 

9.5. Samlad bedömning 

Projektet bedöms inte 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.  

Konsekvenserna bedöms även bli obetydliga för de arter som finns upptagna i 

områdenas bevarandeplaner, dvs. tumlare, sillgrissla och tordmule för båda 

områdena, samt tretåig mås för Lilla Middelgrund. 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. 
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Projektet bedöms inte heller tillsammans med effekter från nuvarande eller 

planerade verksamheter medföra skada på livsmiljöer eller störning av arter inom 

Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank. 

9.6. Referenser 
Länsstyrelsen Halland, 2006. Bevarandeplan för Lilla Middelgrund. 
Länsstyrelsen Hallands län, 2016. Bevarandeplan för Stora Middelgrund och Röde Bank. 

Länsstyrelsen Halland, 2018, ej fastställd. Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-
området samt marin förvältningsplan för HELCOM och OSPAR MPA-området 
Lilla Middelgrund. 

Ottvall, R. & Ottosson, U., 2021. Fågelinventeringar på Stora Middelgrund och Röde bank. 
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10. Riksintressen 
I detta kapitel redovisas utpekade områden av riksintresse i närheten av den 

ansökta verksamheten. Avståndet mellan riksintresseområden och 

verksamhetsområdet sammanfattas i tabell 1. 

I havsområdet kring den planerade vindkraftparken finns ett flertal utpekade 

områden av riksintresse, som i vissa fall överlappar med varandra.  

Riksintresseområden indikerar att värden eller egenskaper av högt allmänt 

intresse enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken finns att ta 

hänsyn till inom det utpekade området. 

Flera av de berörda intressena behandlas inom särskilda kapitel i 

miljökonsekvensbeskrivningen. I många fall beskrivs därför riksintresseanspråken 

mer översiktligt i det här avsnittet och med hänvisning till de fördjupande kapitlen. 

10.1.  Riksintresseområden 

Nedan beskrivs de utpekade riksintresseområden som finns i närheten av 

verksamhetsområdet. 

Tabell 1. Riksintressen som kan beröras av planerade åtgärder och dess avstånd från 

verksamhetsområdet. 

Riksintresse Utpekat område Avstånd till 

verksamhetsområde 

Yrkesfiske  

(3 kap 5 § MB) 

RI YF 14 Morups Bank, fångstområde (nytt 2019) Överlapp 

RI YF 20 Morups bank, lekområde 3,4 km 

RI YF 15 Lilla Middelgrund/ Fladen, fångstområde 11 km 

RI YF 19 Södra Kattegatt, fiskhabitat, lekområde 17,5 km 

Naturvård  

(3 kap 6 § MB) 

NN 24 Stora och lilla Middelgrund - Fladen - Röde 

banke 

150 m (Röde banke 

söder om 

verksamhetsområdet) 

1-2 km (Lilla 

Middelgrund och Morups 

bank norr om 

verksamhetsområdet) 

Friluftsliv  

(3 kap 6 § MB) 

FN 16_5 Stora Middelgrund 10,5 km 

FN 16_2 Lilla Middelgrund 3,4 km 

FN 16_4 Röde bank Överlapp i södra delen 

av verksamhetsområdet 

FN 16_3 Morups bank 1,7 km 

FN 16_1 Fladen  25 km 
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Riksintresse Utpekat område Avstånd till 

verksamhetsområde 

Kulturmiljö  

(3 kap 6 § MB) 

Norrvikens trädgårdar, [M 36] (Västra Karups socken, 

Båstads kommun) 

51 km 

Energiproduktion  

(3 kap 8 § MB) 

Vindbruk ID 621 (Stora Middelgrund)  850 m 

Vindbruk ID 618 (Kattegatt offshore)  14,5 km 

Kommunikationer  

(3 kap 8 § MB) 

Farled 11 Skagen - Stora bält (T-rutten)  1 km (nordvästra hörnet)  

Farled 6 Anholt - Hornbaek (D-rutten) 1,5 km 

Farled 12 Oslofjorden - Öresund (S-rutten) Överlapp marginellt i 

sydöstra hörnet 

Farled 17 Subbeberget - Kullen  12 km 

Flygplats MSA-ytor, Halmstad Överlapp  

Flygplats MSA-ytor, Ängelholm 3,5 km 

Totalförsvaret  

(3 kap 9 § MB) 

Riksintresset omfattas av sekretess, syfte och 

lokalisering är okänd 

Okänt 

Natura 2000  

(4 kap 1 och 8 §§) 

Lilla Middelgrund (SE0510126, Fågeldirektivet SPA 

samt Art- och habitatdirektivet SCI) 

1 km 

Morups bank (SE0510187, SCI) 9,8 km 

Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186, SCI) 1 km  

Anholt og havet nord for (DK)  9,1 km 

Fugelbeskyttelse: Farvandet nord for Anholt (DK)  10 km 

Rörligt Friluftsliv  

(4 kap 2 § MB)  

Kustområdet i Halland 15 km 

10.1.1. Yrkesfiske 

Verksamhetsområdet ligger till största delen inom ett större område som är 

utpekat som riksintresseområde för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. 

Området benämns Morups bank (RI YF 14). Motivet till riksintresset är 

fångstområde. Riksintresseområdet avser ett större område där det fiskas med 

bottentrål, huvudsakligen efter havskräfta. Området utpekades som riksintresse 

år 2019 i samband med havsplaneringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). 

Riksintresseanspråk för yrkesfiske som avser fångstområden definieras 

huvudsakligen utifrån fångstvärde per ytenhet, alltså ett ekonomiskt kriterium. 

Områdena är identifierade utifrån ett urval av data över årliga landningsvärden för 

ett antal större fiskeverksamheter över en längre tidsperiod (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019a; Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Norr om verksamhetsområdet finns ytterligare två riksintresseområden för 

yrkesfisket, motiverade som fångstområden. Öster och söder om 
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verksamhetsområdet finns två riksintresseområden (RI YF 20 Morups Bank samt 

RI YF 19 Södra Kattegatt), som motiveras av att de är viktiga fiskhabitat och 

områden för rekrytering av fiskbestånden samt lekområde för torsk. 

Riksintresseanspråken för yrkesfiske som avser lek- och uppväxtområden 

definieras utifrån den ekologiska betydelsen för olika livsstadier av kommersiellt 

viktiga fisk- och skaldjursarter. Även fiskehamnarna i Bua (på Väröhalvön), 

Träslövsläge (söder om Varberg) och Glommen (strax norr om Falkenberg), där 

många av yrkesfiskarna i området har sin hemmahamn, utgör riksintresse för 

yrkesfiske. 

Områden som pekats ut som riksintresse för yrkesfiske (se figur 1) ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra förutsättningarna för att bedriva 
yrkesfiske. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och fiskeområden 
lämpliga utifrån variationer över säsonger och år ska beaktas (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019a). 

 

Figur 1. Riksintresseområden för yrkesfiske i närheten av verksamhetsområdet. 

 

Trålfiske bedrivs inom större delen av det nyetablerade riksintresset för yrkesfiske 

Morups bank (RI YF 14, fångstområde). Trålning av havskräfta är det viktigaste 

fisket inom det planerade verksamhetsområdet, med fångster mellan 7 och 47 ton 

beroende på år. Fångsterna av fisk i området sker som bifångst i kräftfisket. 

Pelagiskt fiske (med flyttrål) förekommer inom verksamhetsområdet vissa år, då 

yrkesfiskarna följer fiskstimmen, framförallt sill. Utifrån tillgängliga data är 
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verksamhetsområdet av liten betydelse för det pelagiska fisket. Underlag gällande 

yrkesfisket i området finns i bilaga E13 (rapport Fiskerinäring Kattegatt Syd). 

10.1.2. Naturvård 

Strax norr och söder om verksamhetsområdet finns vattenområdena Stora och 

lilla Middelgrund - Fladen – Röde bank (NN 24). Detta är ett utpekat riksintresse 

för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken som består av fem delområden, på 

sammanlagt 46 200 ha. Dessa grundbankar beskrivs som viktiga 

uppväxtområden för de flesta förekommande fiskarter i Kattegatt. Området är av 

stort fiskeribiologiskt intresse och har ett rikt, varierat marint liv. Värdet består av 

havslandskap, flora och fauna (Länsstyrelsen i Hallands län, 2000). 

För att säkerställa områdenas bevarande har flera av dem utsetts till Natura 

2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. Figur 2 visar riksintresseområdena 

för naturvård samt Natura 2000 i närheten av verksamhetsområdet. 

10.1.3. Natura 2000 

I närheten av verksamhetsområdet finns flera Natura 2000-områden. Alla Natura 

2000-områden i Sverige är även klassade som riksintressen enligt 4 kapitlet 1 § 

och 8 § miljöbalken. Avgränsning samt bedömning av påverkan på Natura 2000 

beskrivs i kapitel 9 Natura 2000 samt i bilaga E3 (underlagsutredning Natura 

2000).  

Figur 2. Riksintresseområden för naturvård samt Natura 2000-områden i närheten av verksamhetsområdet. 
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10.1.4. Friluftsliv 

De områden som gäller riksintresset för naturvård överlappar mer eller mindre 

med fem områden som utpekats som riksintresseområden för friluftsliv enligt 3 

kap 6§ miljöbalken. Områdena benämns: Fladen, Lilla Middelgrund, Morups 

bank, Röde bank samt Stora Middelgrund (FN 16:1 till FN 16:5). Tillsammans 

utgör dessa fem områden 72 310 ha vatten (se figur 3). De utpekade 

riksintresseområdena har lika förutsättningar och länsstyrelsen har beslutat om 

samma värdebeskrivning för alla, trots att det gäller separata delar. 

Enligt länsstyrelsens värdebeskrivning av riksintresset har områdena särskilt 

goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt 

för vattenanknutna friluftsaktiviteter. På utsjöbankarna bedrivs enligt 

värdebeskrivningen ett omfattande fritidsfiske. Det anges även att sportdykning 

förekommer samt att områdena kan ha potential för fågelskådning och i viss mån 

tumlarsafari (Länsstyrelsen i Hallands län, 2016). 

Friluftslivsaktiviteterna kring verksamhetsområdet tycks dock idag vara ytterst 

begränsade, bara fritidsfiske och sportdykning verkar förekomma i någon grad i 

det område som kan påverkas av verksamheten (se kapitel 7.11). 

Kustområdet i Halland är i sin helhet utpekat som riksintresse för det rörliga 

friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Riksintresset gäller kustzonen och de 

landskap och platser som är tillgängliga för människors friluftsliv i vardagen och 

vid besök (Länsstyrelsen i Hallands Län,1997). 
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Figur 3. Riksintressen för friluftsliv i området. 

10.1.5. Energiproduktion 

Söder om verksamhetsområdet finns ett utpekat riksintresseområde för vindbruk 

enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, där det även finns tillstånd att uppföra 

vindkraftparken Stora Middelgrund. Det finns även ett mindre område utanför 

Falkenberg som är utpekat som riksintresse för energiproduktion, där tillstånd 

finns att uppföra vindkraftparken Kattegatt Offshore. 

Den sökta verksamheten förväntas inte påverka förutsättningarna för 

energiproduktion i något av de utpekade riksintresseområdenas värden och 

behandlas därför inte i bedömningsavsnittet nedan. 

10.1.6. Kommunikationer 

Farled 
I anslutning till verksamhetsområdet finns farleder som är riksintresseområden för 

sjöfarten, utpekade enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Dessa farleder finns både i 

Sveriges och Danmarks ekonomiska zon. Utpekandet som riksintresse syftar till 

att skydda farledens funktion. Riksintresset utgörs av farledens navigerbara yta 

begränsad av djupkurvan som markerar farledens djup samt, i tillägg till denna 

yta, en buffertzon (Trafikverket, 2010). Riksintresseområden för farleder i området 

visas i figur 4 nedan.  
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Sjötrafiken är viktig och omfattande i området eftersom vägen genom södra 

Västerhavet är en av få vägar in till Östersjön för stora fartyg. I söder, utanför 

Stora och Lilla Middelgrund, finns vägvalet Öresund eller Stora Bält som båda 

begränsar vilken höjd och vilket djup fartygen kan ha. Närmare beskrivning av 

sjötrafiken i området finns i kapitel 7.13 Sjöfart.  

Riksintresset för farleden väster om parken gäller sträckan Skagen - Stora Bält 

(sjövägsnr 11, Route T). Sydväst om parken går farleden Anholt - Hornbaek 

(sjövägsnummer 6, Route D). 

Öster om parken gäller intresset sträckan Oslofjorden - Öresund (sjövägsnummer 

12, Route S). Detta är den nya rekommenderade rutten som etablerades den 1 

juli 2020 då trafiksepareringsreglering infördes för att garantera säker sjöfart 

genom de grunda vattnen i Södra Västerhavet. Verksamhetsområdets sydöstra 

hörn överlappar med riksintresset för denna farled på en sträcka av ca 3 km, med 

en bredd från noll till drygt 300 meter. Vindkraftverken kommer inte att placeras 

inom 1M från trafiken på S-rutten, men om farleden skulle flyttas något 

mer österut till följd av etablering av vindkraftsparken Stora Middelgrund kan 

vindkraftverk komma att placeras inom vad som idag är riksintresse för sjöfart 

(inom det överlappande området). En eventuell mindre justering av S-rutten sker 

inom ramen för en pågående dialog mellan Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB 

och Transportstyrelsen. En eventuell justering kommer redovisas av Vattenfall 

inom ramen för den fortsatta tillståndsprövningen av Stora Middelgrund under 

2021.  

Närmare kusten finns riksintresseområdet för farled Subbeberget-Kullen 

(sjövägsnummer 17) som ansluter till hamnarna i Halmstad, Falkenberg och 

Varberg.  

188 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 10 Riksintressen 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Riksintresseområden för kommunikationer: farleder samt MSA-områden för flyg i närheten av 

verksamhetsområdet. 

10.1.7. Flyg 

Verksamhetsområdet berör även riksintresseområde för kommunikationer enligt 3 

kap. 8 § miljöbalken gällande Halmstad och Ängelholms flygplatser (MSA- ytor, 

se figur 4). Påverkan på flygplatserna behandlas i kapitel 7.14 Övrigt näringsliv. 

En flyghinderanalys har utförts av Luftfartsverket som visar att 

verksamhetsområdet hamnar inom ytan för MSA för flygplatserna, men att detta 

inte påverkar MSA-ytorna höjdmässigt. Effekten av vindkraftparken bedöms som 

försumbar. Den sökta verksamheten bedöms inte påverka något av de utpekade 

riksintresseområdenas värden och behandlas därför inte i bedömningsavsnittet 

nedan.  

10.1.8. Kulturmiljö  

På land längs med kusten finns ett flertal områden utpekade som riksintresse för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Avgränsning av berörda områden har 

gjorts genom en genomgång av riksintressebeskrivningarna för de utpekade 

områdena i Hallands och nordvästra Skåne län. För ett av dessa områden, 

Norrvikens trädgårdar (se figur 5), ingår utblickar och vy mot havet i uttrycket för 

riksintresset. Därmed görs en bedömning (se nästföljande avsnitt) av den 

planerade verksamhetens påverkan på riksintressets bevarandevärden. 
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Riksintresset Norrvikens trädgårdar är lokaliserat drygt 50 km sydöst om 

verksamhetsområdet, strax väster om Båstad. Riksintresset motiveras av att det 

är ett rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar för trädgårdsodling, 

undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn på 

människor, bildning, hälsa, naturmiljön och landskapsgestaltning från sekelskiftet 

1900 och fram till idag. 

Uttrycket för riksintresset är trädgårdsanläggningen i sin helhet med byggnader, 

konstruktioner, parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar. I uttrycket ingår bl.a. 

siktlinjer och utblickar mellan landskapsrummen inom trädgårdsanläggningen 

samt ut mot havet och det omgivande landskapet. I uttrycket ingår även 

Apelrydsskolans läge och öppna vy mot havet samt Norrvikens 

campinganläggning, skyddad av omgivande terräng och trädvegetation, med 

öppen vy mot havet (Riksantikvarieämbetet, 2014). 

Figur 5. Riksintresse för kulturmiljö Norrvikens trädgårdar (markerat med röd cirkel) i förhållande till 

verksamhetsområdet. Avståndet mellan riksintresset och verksamhetsområdet är 55 km. 

10.1.9. Högexploaterad kust  

Kusten i Halland är utpekat som riksintresse Högexploaterad kust enligt 4 kap. 

4 § miljöbalken. Riksintresset syftar till att skydda kusten från ytterligare 

exploatering på tidigare oexploaterade områden. Det planerade 

verksamhetsområdet ligger utanför riksintresset och bedöms inte påverka 

intressets bevarandevärde och behandlas därför inte i bedömningsavsnittet 

nedan. 
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10.1.10. Totalförsvar 

Under samrådet har det i yttrande från Försvarsmakten framkommit att det finns 

ett riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som skulle kunna 

påverkas av den sökta verksamheten. 

10.2.  Bedömning av påverkan på riksintressen 

10.2.1. Bedömningsgrunder 

Bedömningen av effekt på utpekade riksintresseområden utgår från respektive 

beskrivning av riksintressets värde. Bedömningen av huruvida påverkan kommer 

att ske från den sökta verksamheten baseras på de bedömningar som gjorts för 

olika ingående receptorer i kapitel 7. 

Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada deras värden eller försvåra möjligheterna att använda områdena för avsett 

ändamål. Utgångspunkten för bedömningen av påtaglig skada gällande den 

ansökta verksamheten är de värdebeskrivningar som har legat till grund för 

riksintressemyndigheternas anspråk. Bedömningen är platsspecifik och knuten till 

åtgärdens art och omfattning. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett 

område förlorar de värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som 

påtagligt skadligt.  

Vid bedömningen har det också beaktats om verksamheten riskerar att medföra 

en tillfälligt mycket stor negativ påverkan på riksintresset. 

10.2.2. Yrkesfiske 

Stora delar av verksamhetsområdet ligger inom riksintresse för yrkesfiske. 

Verksamhetsområdet kommer att vara otillgänglig för yrkesfisket under en del av 

anläggningsskedet. Detta kommer att påverka det demersala fisket i 

anläggningsskedet och medför tillfälligt en negativ påverkan. Under 

avstängningstiden kommer det ändå finnas betydande ytor kvar inom riksintresset 

som kan trålas. Påverkan bedöms därför inte vara så stor att det innebär påtaglig 

skada på riksintresset.  

Under driftskedet kommer parken att vara öppen för fiske. Fundament och 

erosionsskydd i direkta närområdet till basen av fundamenten kommer att tillföra 

strukturer som inte finns där idag. Dessa nya strukturer kan fiskare komma att 

behöva undvika, vilket påverkar hur de kan navigera i området. 

En yta om 50 m från centrum av varje vindkraftverk kommer att omfattas av en 

skyddszon. Ytan inom skyddszonen kan antas bortfalla för yrkesfiske. Den totala 

yta som berörs med detta antagande är ca 0,5 % av vindkraftsparkens totala yta 

och mindre än 0,2 % av riksintressets yta (se bilaga E13 fiskerinäring samt kapitel 

7.12). 

Eftersom kablarna inom verksamhetsområdet grävs ner, vilket gör att dessa är 

skyddade mot bottentrålning, bedöms det demersala yrkesfiske inte begränsas 

utanför skyddszonerna. 

Bedömningen av påverkan på yrkesfisket (kapitel 7.12) har sammantaget visat på 

en liten effekt på näringen under driftskedet till följd av sökta åtgärder. 

Riksintresseområdet Morups Bank (fångstområde) är direkt berört av 
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verksamhetsområdet, dock förväntas mindre än 0,2% av riksintresseområdets yta 

bli otillgängligt för yrkesfisket under driftsfasen.  

Bedömningen är därmed att sökt verksamhet inte kommer att påtagligt 

försvåra yrkesfiskets bedrivande inom riksintresset.  

10.2.3. Naturvård 

Riksintresse för naturvård, vattenområdena Stora och lilla Middelgrund - Fladen – 

Röde banke består av fem delområden. Stora delar av riksintresset för naturvård 

nära verksamhetsområdet är även Natura 2000-område.  

Bedömning av påverkan på riksintresset baseras dels på bedömningar av 

påverkan på områdena Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank 

som redovisas i kapitel 9 Natura 2000. Även konsekvensbedömningarna för 

receptorerna bottensamhälle, fisk samt marina däggdjur i kapitlen 7.4, 7.5 

respektive 7.8 har använts som underlag, eftersom dessa receptorer är relevanta 

för riksintressets värden i närheten av verksamhetsområdet.  

Påverkansfaktorer under anläggningsskedet som bedöms kunna påverka in i 

riksintresseområde för naturvård är tillfällig påverkan från undervattensbuller, 

grumling och sedimentation. Sammantaget visar konsekvensbedömningarna att 

påverkan på fisk, bottensamhälle samt marina däggdjur av sökt verksamhet blir 

liten till obetydlig inom verksamhetsområdet. För de berörda 

riksintresseområdena Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank 

bedöms miljöeffekterna sammantaget bli små och tillfälliga. 

Sammantaget bedöms att verksamheten inte medför påtaglig skada på 

riksintresset för naturvård.  

10.2.4. Friluftsliv  

För friluftslivet har eventuell påverkan på två olika typer av riksintresseområden 

bedömts. Dels områden av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken, dels 

riksintresseområdet för rörligt friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken.  

Friluftsliv enligt 3 kapitlet miljöbalken  
De fem områden i närheten till verksamhetsområdet som utpekats som 

riksintresseområden för friluftsliv enligt 3 kap 6§ miljöbalken är: Fladen, Lilla 

Middelgrund, Morups bank, Röde bank samt Stora Middelgrund (FN 16:1 till FN 

16:5). Tillsammans utgör dessa fem områden 72 310 ha vatten. Enligt 

länsstyrelsens värdebeskrivning av riksintresset har områdena särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt för 

vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. På 

utsjöbankarna bedrivs enligt värdebeskrivningen ett omfattande fritidsfiske. Det 

anges även att sportdykning förekommer samt att områdena kan ha potential för 

fågelskådning och i viss mån tumlarsafari (Länsstyrelsen i Hallands län, 2016). 

Nulägesbeskrivningen för rekreation och friluftsliv i kapitel 7.11 visar dock att 

friluftslivsaktiviteterna kring verksamhetsområdet tycks vara ytterst begränsade. 

Enligt tillgängliga uppgifter bedrivs ingen tumlarsafari i riksintresseområdena.  

Vikten av fågelskådning ute till havs i detta område bedöms vara obetydlig. 

Därmed är endast bedömning av påverkan på riksintressets värde för fritidsfiske 

och sportdykning relevant.  
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Den gemensamma relevanta miljöeffekten kopplad till fritidsfiske och 

sportdykning är det undervattensbuller som alstras under anläggningsskedet 

relaterad till eventuell pålning av fundament. Effekterna på både fritidsfisket och 

dykning har dock bedömts vara små och tillfälliga. Inga relevanta konsekvenser 

på friluftsliv bedöms uppkomma till följd av den ansökta verksamheten under 

driftskedet eller avvecklingsskedet. Se vidare kapitel 7.11 för bedömning av 

påverkan på rekreation och friluftsliv.  

Sammantaget bedöms att sökt verksamhet inte medför påtaglig skada på 

riksintresseområdena för friluftsliv. 

Rörligt friluftsliv 
Riksintresset som är utpekat enligt 4 kapitlet miljöbalken gäller det rörliga 

friluftslivet utmed Hallandskusten. Riksintresset gäller kustzonen och de landskap 

och platser som är tillgängliga för människors friluftsliv i vardagen och vid besök.  

Avståndet från verksamhetsområdet till riksintressets yttre markerade gräns mot 

havet är ca 15 km. Avståndet till kustlinjen är ca 20 km. En landskapsanalys har 

gjorts, se kapitel 7.10 samt bilaga E12. Analysen visar att vindkraftverken 

kommer att vara synliga vid kusten. Därmed kan upplevelsen av landskap utmed 

kusten där människor utövar friluftsliv påverkas indirekt genom att vyer påverkas. 

Det innebär dock ingen påverkan på tillgängligheten för friluftslivet.  

Enligt praxis kan oro för störningar anses vara befogad inom 3 km från en 

verksamhet, om det inte föreligger särskilda omständigheter. Miljööverdomstolen 

konstaterade i dom MÖD 2009:29 att risken för olägenhet från vindkraftverk till 

havs var obetydlig för fastighetsägare 8–9 km från 30 vindkraftverk till havs. 

Högsta domstolen avgjorde i mål Ö4925-11 att boende på kusten 11–12 km från 

en ny vindkraftpark inte var berörda med hänsyn till det stora avståndet.1 

Sammantaget bedöms att sökt verksamhet inte medför påtaglig skada på 

riksintresset för rörligt friluftsliv.  

10.2.5. Kommunikationer farled 

Gränsen för verksamhetsområdet överlappar marginellt med ytterkanten av 

buffertzonen till farleden S-rutten som ingår i riksintresseområdet för Oslofjorden 

– Öresund. Vindkraftverken kommer dock inte att placeras inom område som 

utgörs av riksintresse om inte farleden flyttas, se avsnitt 10.1.6 ovan. 

I och med det anpassade verksamhetsområdet, samt placering av 

vindkraftverken som medger ett skyddsavstånd till farlederna, lämnas större 

avstånd till trafiken i farlederna närmast verksamhetsområdet och trafiken riskerar 

därmed inte att trängas ihop. Enligt en utredning av konsekvenser för sjöfarten till 

följd av etablering av vindkraftparken tillkommer en något ökad risk för olyckor 

jämfört med nollalternativet, men denna risk bedöms vara på en tolererbar nivå 

för trafiken i farlederna (se bilaga E14).  

Närmare kusten finns riksintresseområdet för farled Subbeberget-Kullen som 

ansluter till hamnarna i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Denna farled kommer 

att korsas av anläggningsfartyg då sökt verksamhet ska etableras, vilket kan störa 

trafiken något under en begränsad tid.  

 
1 https://lagen.nu/dom/nja/2012s921 Besökt: 17 05 2021 
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Farledernas funktion, som är riksintressets värde, bedöms dock ej påverkas. Sökt 

verksamhet bedöms ej medföra påtagligt skada på riksintresseområdena för 

farled. Mer om påverkan på sjöfarten behandlas i kapitel 7.13 Sjöfart.  

10.2.6. Kulturmiljö 

I uttrycket för riksintresset Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun ingår 

utblickar mot havet från trädgårdsanläggningen samt öppen vy mot havet från 

Apelrydsskolan och Norrvikens campinganläggning.  

Riksintresseområdet är lokaliserat strax väster om Båstad. Det är mer än 50 km 

från verksamhetsområdet till Norrvikens trädgårdar. En landskapsanalys har 

utförts (se bilaga E12 samt kapitel 7.10), som visar att vindkraftparken under 

vissa omständigheter kan vara synlig på ett avstånd om 50–65 km. 

Det kan bli möjligt att se verksamhetsområdet ifrån riksintresset Norrvikens 

trädgårdar under vissa väderförhållanden, sannolikt framför allt från Norrvikens 

campinganläggning som är del av uttrycket för riksintresset. Uttrycket av den 

öppna vyn ut mot havet från riksintresseområdet bedöms dock inte påverkas, 

eftersom verksamhetsområdet etableras på så stort avstånd från platsen och 

effekten på kulturmiljön bedöms vara försumbar. Sökt verksamhet bedöms 

därmed inte medföra påtaglig skada på riksintresset.  

10.2.7. Totalförsvaret 

Försvarsmakten har i samrådet upplyst att projektet påverkar ett område av 

riksintresse för totalförsvarets militära del, att området omfattas av sekretess samt 

att påverkan bedömts som påtaglig. Efter samrådet har vindkraftparkens 

utbredning justerats. Det är inte känt hur vindkraftparkens nuvarande utformning 

kan förväntas inverka på värdena som ligger till grund för totalförsvarets 

riksintresseanspråk.  

Tillstånd har tidigare meddelats till etablering av en vindkraftpark i nära anslutning 

till Kattegatt Syds verksamhetsområde, Stora Middelgrund. Inom ramen för 

tillståndsprövningen för Stora Middelgrund gjordes vissa anpassningar för att 

minska risken för negativ påverkan på totalförsvarets verksamhet. Dessa 

anpassningar villkorsreglerades. Liknande åtaganden skulle kunna bli aktuella för 

Kattegatt Syd.  

Det får tillsvidare antas att den planerade verksamheten inverkar negativt på 

riksintresset i någon mån. Det är i nuläget inte möjligt att närmare bedöma graden 

av påverkan. En dialog har dock inletts med Försvarsmakten rörande en 

samexistens i området och möjligheten att undvika påtaglig skada på 

riksintresset. Resultatet av dialogen kan medföra behov av att uppdatera 

konsekvensbedömningen samt föranleda projektanpassningar och villkorsförslag 

kring skyddsåtgärder (såsom uppförande av tillkommande radarstationer inom 

parken).  

10.3.  Referenser 
Havs- och vattenmyndigheten, 2019a. Beslut om utpekande av områden av riksintresse för 

yrkesfisket enligt 3 kap 5§ miljöbalken. Diarienummer 2244-18. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2019b. Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet, Förslag till regeringen. Göteborg. 

Länsstyrelsen i Hallands län, 2016. FN 16_4 Röde bank värdebeskrivning, område av 
riksintresse för friluftsliv i Hallands län. 
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Länsstyrelsen i Hallands Län, 1997. Värdebeskrivning av kustområdet i Halland, ett 
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Trafikverket, 2010. Riksintressen för trafikslagens anläggningar, TRV 2010/13990 . PM, 
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11. Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön är juridiska styrmedel som syftar till att 

god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Regler om hur MKN ska beaktas vid 

tillståndsprövning finns i 5 kap. MB. 

Bedömningen av påverkan på miljökvalitetsnormen för havsmiljön utgår ifrån 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2012:18 (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2019). Målsättningen är att beskriva hur projektet påverkar 

de indikatorer som ligger till grund för klassificeringen av god miljöstatus. 

För att klargöra vilka indikatorer i HVMFS 2012:18 som berörs av projektet och 

därmed uppvisar ett behov av att utredas har en initial påverkansanlys 

genomförts i två steg: 

1. Avgränsning av vilka indikatorer som har bedömningsområde inom 

Kattegatts utsjövatten. 

2. Avgränsning av vilka indikatorer som riskerar att påverkas av projektet. 

Urvalet av enskilda indikatorer för bedömning av påverkan baseras i stort på 

identifierade påverkansfaktorer från utförda miljöbedömningar inom föreliggande 

MKB, dvs: 

• Identifierade förutsättningar och påverkansfaktorer för etablerings-, drifts- 

och avvecklingsskedet för vindkraftparken (kapitel 5). 

• Förekomst och geografisk utbredning av bottensamhälle, fisk, marina 

däggdjur och fågel, samt bedömda effekter och konsekvenser för dessa i 

relation till vindkraftparken. 

11.1.  Havsförvaltningen 

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) är ett ramverk för havsmiljön som syftar till att 

uppnå ett hållbart nyttjande av EU:s havsområden samtidigt som biologisk 

mångfald bevaras och ekosystemen hålls friska och fria från föroreningar. 

Havsmiljödirektivet är implementerat i svensk lagstiftning i havsmiljöförordningen 

(2010:1341) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2012:18). 

Något förenklat kan föreskriften delas in i två delar, där den första delen beskriver 

vad som kännetecknar god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön (bilaga 2 - God 

miljöstatus för Nordsjön och Östersjön), och den andra delen beskriver målvärden 

för när god miljöstatus uppnås (bilaga 3 - Miljökvalitetsnormer med indikatorer för 

Nordsjön och Östersjön). Miljökvalitetsnormerna följs då målvärdet för respektive 

indikator nås inom angivet bedömningsområde. 

I HVMFS 2012:18 anges: 

• 4 § Miljökvalitetsnormen god miljöstatus enligt 17 § havsmiljöförordningen 

(2010:1341) kännetecknas för Nordsjön och Östersjön av de förhållanden 

som fastslås i bilaga 2. 

• 6 § Miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön enligt 

19 § havsmiljöförordningen (2010:1341) framgår av bilaga 3. 

Miljökvalitetsnormerna är normer enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 

miljöbalken (1998:808) (HVMFS 2018:18). 
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11.1.1. Bedömningsområden 

Förvaltningsområdena för havsmiljödirektivet sträcker sig från strandlinjen till den 

yttre gränsen för svensk ekonomisk zon (EEZ). Ytvatten utanför 1 nautisk mil från 

strandlinjen definieras som utsjövatten. Innanför 1 nautisk mil överlappar 

förvaltningsområdet för havsmiljödirektivet med vattendirektivet (figur 1). Tre 

huvudsakliga typer av bedömningsområden utgör i dagsläget grunden för 

bedömning av miljöstatus; havsbassänger, kustvattentyper, samt havsbassängers 

utsjövatten. 

 

Figur 1. Överlapp mellan vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen. Bild från Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

Den planerade vindkraftparken Kattegatt Syd ligger inom Kattegatts utsjövatten i 

havsbassängen Kattegatt. Kattegatts utsjövatten utgör ca 70 % av 

havsbassängen (4709 km2 av 6886 km2) (figur 2). 
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Figur 2. Bedömningsområden i Kattegatt. 

11.2.  Miljökvalitetsnormen god miljöstatus 

Sammantaget görs bedömningen att sökt verksamhet inte påverkar möjligheten 

att nå eller upprätthålla den övergripande miljökvalitetsnormen god miljöstatus för 

Nordsjön. Bedömningen avseende relevanta indikatorer sammanfattas i tabellen 

nedan med hänvisning till de MKB-kapitel och underlagsutredningar där 

bedömning av verksamhetens miljökonsekvenser för de olika intressena 

genomförs (tabell 1). 
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Tabell 1. Beskrivning av deskriptorer som är relevanta i relation till Kattegatt Syd. 

Relevanta deskriptorer och indikatorer Bedömning 

Deskriptor 1. Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet 
och förekomst samt arternas fördelning och 

abundans överensstämmer med rådande 
geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. 

Indikator 

1.2A Abundans av häckande havsfåglar  

1.2B Abundans av övervintrande havsfåglar 

1.2D Abundans och trender för knubbsäl 

1.2H Lekbiomassa (SSB) för pelagiska och 
demersala fiskarter 

1.4B Utbredning av knubbsäl 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten 
att nå eller upprätthålla god miljöstatus för de 

indikatorer som ligger till grund för bedömning av 
deskriptor 1.  

Detaljerade konsekvensbedömningar för fågel ges i 
kapitel 7.6 och bilaga E7. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för marina 
däggdjur ges i kapitel 7.8 och bilaga E10. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för fisk ges i 

kapitel 7.5 och bilaga E6. 

Se även miljökvalitetsnorm D.1 Opåverkad 

bottenareal, C.3 Ålders- och storleksstruktur hos 
fisksamhället, samt C.4 Storleksfördelning hos 
fisksamhället i avsnitt 11.3 nedan. 

Deskriptor 2. Främmande arter 

Främmande arter som har införts genom mänsklig 
verksamhet håller sig på nivåer som inte förändrar 
ekosystemen negativt. 

Indikator 

2.1A Introduktioner av nya främmande arter. 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten 
att nå eller upprätthålla god miljöstatus för indikatorn 
som ligger till grund för bedömning av deskriptor 2.  

Detaljerade konsekvensbedömningar för 

bottensamhälle, inkl. invasiva arter, ges i kapitel 7.4 
och bilaga E4. 

Se även miljökvalitetsnorm C.1 Främmande arter i 
avsnitt 11.3 nedan. 

Deskriptor 3. Kommersiellt nyttjade fiskar och 
skaldjur 

Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar 
och skaldjur håller sig inom säkra biologiska gränser 
och uppvisar en ålders- och storleksfördelning som 

vittnar om ett friskt bestånd. 

Indikator 

3.2A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt 

nyttjade populationer 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten 
att nå eller upprätthålla god miljöstatus för indikatorn 
som ligger till grund för bedömning av deskriptor 3.  

Detaljerade konsekvensbedömningar för fisk ges i 
kapitel 7.5 och bilaga E6. 

Se även miljökvalitetsnorm C.3 Ålders- och 

storleksstruktur hos fisksamhället, samt C.4 
Storleksfördelning hos fisksamhället i avsnitt 11.3 
nedan. 

Deskriptor 4. Näringsvävar i balans 

Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån 
de är kända, förekommer i normal omfattning och 

mångfald på nivåer som är tillräckliga för att arternas 
långsiktiga bestånd ska kunna säkerställas och 
deras fulla reproduktiva kapacitet behållas. 

Indikator 

1.2A Abundans av häckande havsfåglar 

1.2B Abundans av övervintrande havsfåglar 

1.2D Abundans och trender för knubbsäl 

1.2H Lekbiomassa (SSB) för pelagiska och 

demersala fiskarter 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten 
att nå eller upprätthålla god miljöstatus för de 

indikatorer som ligger till grund för bedömning av 
deskriptor 4. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för fågel ges i 
kapitel 7.6 och bilaga E7. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för marina 
däggdjur ges i kapitel 7.8 och bilaga E10. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för fisk ges i 

kapitel 7.5 och bilaga E6. 

Deskriptor 6. Havsbottens integritet 

Havsbottnens integritet håller sig på en nivå som 
innebär att ekosystemens struktur och funktioner 

kan tryggas och att i synnerhet de bentiska 
ekosystemen inte påverkas negativt. 

Indikator 

5.8B Bottenfauna i utsjövatten 

6.3A Utsträckning av fysisk störning i bentiska 

livsmiljöer 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten 
att nå eller upprätthålla god miljöstatus för de 

indikatorer som ligger till grund för bedömning av 
deskriptor 6. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för 
bottensamhälle ges i kapitel 7.4 och bilaga E4. 

Se även miljökvalitetsnorm D.1 Opåverkad 
bottenareal i avsnitt 11.3 nedan. 

Deskriptor 7. Bestående förändringar av 
hydrografiska villkor 

En bestående förändring av de hydrografiska 

villkoren påverkar inte de marina ekosystemen på ett 
negativt sätt. 

Indikator 

Indikator saknas. Sökt verksamhet bedöms dock inte 
påverka möjligheten att nå/upprätthålla god 
miljöstatus för deskriptor 7. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för 
oceanografiska förhållanden ges i kapitel 7.3 och 
bilaga E15. 
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Relevanta deskriptorer och indikatorer Bedömning 

Indikator saknas Se även miljökvalitetsnorm C.3 Hydrografiska 

förhållanden i avsnitt 11.3 nedan. 

Deskriptor 8. Farliga ämnen 

Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på 
nivåer som inte ger upphov till föroreningseffekter. 

Indikator 

8.1A Halter av farliga ämnen 

8.3A Volymer av upptäckta olagliga eller 
olycksrelaterade utsläpp av olja och oljeliknande 

produkter 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten 
att nå eller upprätthålla god miljöstatus för de 
indikatorer som ligger till grund för bedömning av 
deskriptor 8. 

Detaljerade effektbedömningar för 
bottenförhållanden ges i kapitel 7.1. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för risk och 

säkerhet ges i kapitel 16. 

Se även miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i 

avsnitt 11.3 nedan. 

Deskriptor 11. Undervattensbuller 

Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller, 
ligger på nivåer som inte påverkar den marina miljön 

på ett negativt sätt. 

Indikator 

Indikator saknas 

Indikator saknas. Sökt verksamhet bedöms dock inte 
påverka möjligheten att nå eller upprätthålla god 

miljöstatus för deskriptor 11. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för fisk ges i 
kapitel 7.5 och bilaga E6. 

Detaljerade konsekvensbedömningar för marina 
däggdjur ges i kapitel 7.8 och bilaga E10. 

Se även miljökvalitetsnorm E.2 Undervattensbuller i 
avsnitt 11.3 nedan. 

11.3.  Miljökvalitetsnormer med indikatorer 

Nedan redovisas resultatet av påverkansanalysen av sökt verksamhet för de 

normer och indikatorer som bedömts vara relevanta för Kattegatt Syd. Den initiala 

bedömningen för alla normer redovisas kortfattat i avsnitt 11.4 sist i detta kapitel. 

B.2 Farliga ämnen 

Den planerade verksamhetens potentiella påverkan på miljöstatus och tillhörande 

indikator (tabell 2) utgörs främst av effekter kopplade till risk för läckage av olja 

och utsläpp av bränsle vid olyckor i relation till vindkraftverken, arbetsfartyg eller 

fartyg i de närliggande farlederna. 

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm B.2 med tillhörande indikator och trend för målvärde. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Trend för målvärde  

Målvärde: Indikatorvärde för att bedöma om 
en miljökvalitetsnorm följs 

B.2 Farliga ämnen i 
havsmiljön som tillförs 
genom mänsklig verksamhet 
får inte orsaka negativa 

effekter på biologisk 
mångfald och ekosystem. 

 

B.2.2 Antal och volymer av 
upptäckta olagliga eller 
olycksrelaterade utsläpp av 
olja och oljeliknande 

produkter (Nordsjön och 
Östersjön) 

Indikatorns målvärde är nedåtgående 
trender i antal och volymer av upptäckta 
olagliga eller olycksrelaterade utsläpp. 

Bedömning 2020: Indikatorn visar en 
nedgång i antal oljeutsläpp för perioden 

2012 – 2018, och klarar således målvärdet 
för antal utsläpp. Inga signifikanta trender för 
volymer av utsläpp kan dock påvisas, och 

målvärdes klaras därför inte.1 

 

Inom miljöbedömningsprocessen för Kattegatt Syd har en nautisk riskanalys 

utförts, vilken visar att sannolikheten för grundstötning, kollisioner mellan fartyg 

eller mellan fartyg och vindkraftverk i relation till Kattegatt Syd är på en tolererbar 

nivå (bilaga E14). Ett vidtaget försiktighetsmått för vindkraftparken relevant i 

 
1https://www.havochvatten.se/download/18.418c61bf17551f276658fb69/1604321820950/faktablad-b-2.2-antal-

volymer-upptackta-olagliga-olycksrelaterade-utslapp-olja-oljeliknande-produkter.pdf  
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sammanhanget är att layouten för vindkraftparken enligt ansökan har reducerats 

jämfört med layouten i samrådsunderlaget, bl.a. för att öka avstånden till 

farlederna öster och väster om verksamhetsområdet. 

Miljörisker kommer att hanteras i projektet och tillsammans med inarbetade 

rutiner, tillgång till oljeuppsamlingsutrustning, kravställning vid upphandling samt 

beredskaps- och räddningsplan bedöms konsekvenserna kopplade till en risk av 

utsläpp av olja eller andra kemikalier under både anläggning- och driftskede som 

försumbar (kap. 16). Ingen tillförsel av farliga ämnen till havsmiljön som kan ha 

negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem bedöms uppkomma i 

relation till Kattegatt Syd. Således bedöms möjligheten att nå eller upprätthålla 

god miljöstatus för miljökvalitetsnormen B.2 med tillhörande indikator i Nordsjön 

inte påverkas av sökt verksamhet. 

C.1 Främmande arter 

Den planerade verksamhetens potentiella påverkan på miljöstatus och tillhörande 

indikator (tabell 3) utgörs främst av effekter kopplade till etablering av fundament 

och erosionsskydd som tillför hårdbotten i en miljö som naturligt domineras av 

mjukbotten. 

Tabell 3. Miljökvalitetsnorm C.1 med tillhörande indikator och trend för målvärde. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Trend för målvärde  

Målvärde: Indikatorvärde för att 
bedöma om en miljökvalitetsnorm 

följs 

C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt 
nyutsatta eller flyttade främmande arter 
och stammar, samt främmande arter 
spridda på annat sätt genom mänsklig 

verksamhet, som riskerar att negativt 
påverka den genetiska eller biologiska 
mångfalden eller ekosystemets funktion. 

(HVMFS 2018:18) 

C.1.1 Trend för 
introduktioner av nya 
främmande arter 
(Västerhavet och 

Östersjön) 

Nedåtgående trend i antalet 
nyintroducerade främmande arter 
genom mänskliga aktiviteter. 

Bedömning 2020: Indikatorn 
klarar inte målvärdet i Västerhavet 
för år 2020. Tre nyintroduktioner 

upptäcktes i Västerhavet under 
bedömningsperioden 2012–
2017.2 

 

I underlagsutredningen för bottensamhällen bedöms sannolikheten att 

fundamenten skulle bidra till en ökad spridning av invasiva arter till området eller 

närliggande kust som försumbar (bilaga E4). Sökt verksamhet bedöms inte 

medföra en ökad risk för spridning av främmande arter, och således bedöms 

möjligheten att nå eller upprätthålla god miljöstatus för miljökvalitetsnormen C.1 

med tillhörande indikator i Västerhavet inte påverkas av sökt verksamhet. 

C.3 Ålders- och storleksstruktur hos fisksamhället och C.4 

Storleksfördelning hos fisksamhället 

Den planerade verksamhetens potentiella påverkan på miljöstatus och tillhörande 

indikatorer (tabell 4) utgörs bl.a. av negativa effekter kopplade till 

undervattensbuller och sedimentspridning i anläggningsskedet, och potentiellt 

positiva reveffekter i driftskedet. 

 
2https://www.havochvatten.se/download/18.418c61bf17551f2766564f6e/1604056034277/faktablad-c-1-1-trend-

introduktioner-nya-frammande-arter.pdf 
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Tabell 4. Miljökvalitetsnorm C.3 med tillhörande indikator och trend för målvärde. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Trend för målvärde  

Målvärde: Indikatorvärde för att bedöma om en 
miljökvalitetsnorm följs 

C.3 Populationerna av 
alla naturligt 
förekommande fiskarter 

och skaldjur som 
påverkas av fiske har en 
ålders- och 

storleksstruktur samt 
beståndsstorlek som 
garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

C.4 Förekomst, 
artsammansättning och 
storleksfördelning hos 

fisksamhället ska 
möjliggöra att viktiga 
funktioner i 

näringsväven 
upprätthålls. 

C.3.2 Lekbiomassa 
(SSB) för alla 
kommersiellt nyttjade 

bestånd (enligt ICES 
aktuella rådgivning) 

C.4.1 Storleksstruktur i 
fisksamhället i 

utsjövatten 
(Västerhavet och 
Östersjön) 

 

Lekbiomassa: När lekbiomassan (SSB) > BMSY-trigger 
i enlighet med ICES aktuella rådgivning. 

För Västerhavet klarar 16 bestånd målvärdet för 
lekbiomassa och 7 bestånd ligger under målvärdet. 

Några bestånd, t.ex. torsk, har inte kunnat bedömas. 

Storleksstruktur: Uppåtgående trend under 

bedömningsperioden av andelen stor fisk jämfört med 
föregående sexårsperiod. 

Bedömning 2020: För Västerhavet observeras ingen 
positiv trend mellan perioderna 2007–2012 och 2013–

2018 och därmed uppnås inte målvärdet för 
indikatorn.34 

 

Den underlagsutredning som tagits fram för fisksamhället i och kring 

verksamhetsområdet Kattegatt Syd visar att fisksamhället till stor del utgörs av 

vanligt förekommande västkustarter, såsom torsk, fjärsing, sill, samt rödspätta 

och andra plattfiskar (bilaga E6). Baserat på att konsekvensen för fisk bedöms bli 

liten eller obetydlig (kap. 7.5 och bilaga E6) bedöms projektet inte heller påverka 

lekbiomassa hos fisksamhället som påverkas av fiske, eller storleksstrukturen i 

fisksamhället i Kattegatts utsjövatten. Planerade skyddsåtgärder och 

projektanpassningar som berör fisk är: ingen pålning eller grumlande aktiviteter 

under fiskars lekperiod mellan januari och maj. Skyddsåtgärder och 

projektanpassningar kopplade till marina däggdjur är även gynnsamma för att 

minska störning på fisksamhället; mjukstart, ramp-up och bullerreducerande 

metoder vid pålning. Dessutom kommer ingen pålning att ske simultant inom 

Kattegatt Syd och det närliggande vindkraftprojektet Stora Middelgrund. I 

driftskedet bedöms positiva konsekvenser uppkomma för hårdbottenlevande arter 

till följd av reveffekt kring de nya hårdbottenstrukturerna. Om monopile-fundament 

används kan hål i fundamenten utformas för att gynna biologisk mångfald, med 

särskild fokus på fisk och däribland torsk (se närmare beskrivning i bilaga B till 

ansökan). Således bedöms möjligheten att nå eller upprätthålla god miljöstatus 

för miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4 med tillhörande indikatorer i Västerhavet 

inte påverkas av sökt verksamhet. 

D.1 Opåverkad havsbottenareal 

Den planerade verksamhetens potentiella påverkan på miljökvalitetsnormen och 

tillhörande indikator (tabell 5) utgörs främst av effekter kopplade till fysisk förlust 

och tillkomst av habitat (kap. 7.4 samt bilaga E4). 

 
3https://www.havochvatten.se/download/18.58cb8632175e1b2ac83bbb20/1607011748513/faktablad-c-3-1-och-c-3-

2-fiskeridodlighet%20och%20lekbiomassa-kommersiellt-nyttjade-bestand.pdf 

4https://www.havochvatten.se/download/18.418c61bf17551f27665663ec/1604064013318/faktablad-c-4-1-

storleksstruktur-fisksamhallet-utsjovatten.pdf 
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Tabell 5. Miljökvalitetsnorm D.1 med tillhörande indikator och trend för målvärde. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Trend för målvärde  

Målvärde: Indikatorvärde för att bedöma om en 
miljökvalitetsnorm följs 

D.1 Den av mänsklig 
verksamhet opåverkade 
havsbottenarealen ska 

ha en omfattning som 
ger förutsättningar för att 
upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion för 
respektive livsmiljötyp. 
(HVMFS 2018:18) 

D.1.2 Fysisk förlust av 
sandbankar och rev 
(samtliga 

havsbassänger) 

Arealen av undertyper till naturtyperna sandbankar 
och rev (N2000): ”biogena rev inklusive maerl", 
”ålgräsängar och annan långskottsvegetation” samt 

”musselbankar med täckningsgrad mindre än 10%” 
ska bibehållas eller öka”. 

Formuleringen av målvärdet beror på att det inte är 
möjligt att sätta habitatspecifika målvärden i 

dagsläget, vilket innebär att en bedömning mot trend 
är lämpligast tills ett kvantitativt målvärde definieras. 

Bedömning 2020: Indikatorn klarar inte målvärdena 
för år 2020 i Västerhavet för varken sandbankar eller 
rev. Rapporterade arealer är förknippade med stora 

osäkerheter, bl.a. gällande hotbilden för naturtyperna, 
tidigare förluster och osäkerhet i de underlag som 
ligger till grund för bedömningen enligt art- och 

habitatdirektivet.5 

 

Substratdata tillsammans med länsstyrelsens tidigare inventeringar indikerar att 

andelen rev och sandbankar inom området är låg (Länsstyrelsen i Hallands län, 

2018). Ungefär 10 % av verksamhetsområdet utgörs av substrat som potentiellt 

kan klassas till naturtyperna, dvs. block, sten, grus, sand och finsand. Resterande 

substrat utgörs av mjuk lera (tabell 6, samt kap. 7.1). 

Tabell 6. Fördelning av bottensubstrat inom Kattegatt Syd (källa: EMODnet Seabed Habitats). 

Substrat Areal (km2) 
% av verksamhets- 

område 

Sten och block 1,4 1,2 

Sand, grus och sten 10,4 8,5 

Finsand 3 2,5 

Mjuk lera 107,7 88 

 

Inom bedömningsområdet Västerhavet (total yta ca 14 336 km2) rapporterades 

600 km2 sandbankar och 410 km2 rev år 2019 (tabell 7). Som nämns i tabell 5 

ovan är dock siffrorna förknippade med osäkerheter. 

Tabell 7. Arealer av rev och sandbankar inom Västerhavet. 

Naturtyp Areal km2 (2019) 

Sandbankar (inom Natura 2000) 478 

Sandbankar (inom svenskt vatten) 600 

Rev (inom Natura 2000) 440 

Rev (inom svenskt vatten) 410 

 

Inom verksamhetsområdet Kattegatt Syd återfinns ca 13 km2 sandiga sediment 

som skulle kunna klassas till sandbank, och 1,4 km2 sten och block som 

 
5https://www.havochvatten.se/download/18.1ae572bb178463a43cca80f/1616159380280/faktablad-d-1-2-fysisk-

forlust-av-sandbankar-och-rev.pdf 
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potentiellt skulle kunna klassas till rev (tabell 6). I ett worst case scenario upptar 

ett fundament, inklusive erosionsskydd, 7000 m2 (ca 0,007 km2) (se teknisk 

beskrivning, bilaga C till ansökan), vilket för ett scenario av 60 vindkraftfundament 

blir totalt 0,42 km2 för hela verksamhetsområdet. Om sex av dessa 60 fundament 

(10 %) placeras på potentiella rev eller sandbankar (som utgör ca 10 % av 

habitaten inom verksamhetsområdet), uppgår den totala förlusten till 0,042 km2 

rev och sandbankar inom Kattegatt Syd. I bedömningsområdet Västerhavet är 

verksamhetens beräknade anspråk av den totala arealen rev och sandbankar 

mindre än 0,004 % (dvs. 0,042 km2 av 1010 km2 sandbankar och rev). Fysisk 

förlust bedöms därför vara försumbar för sandbankar inom bedömningsområdet. 

Avseende rev medför projektet tillskott av habitat vilket medför positiv effekt för 

associerade arter eftersom de hårda strukturerna (fundamenten) i driftskedet 

kommer tillföra nytt habitat. 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka förutsättningen att upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion för respektive livsmiljötyp inom bedömningsområdet. 

Således bedöms möjligheten att nå eller upprätthålla god miljöstatus för 

miljökvalitetsnormen D.1 med tillhörande indikator i Nordsjön inte påverkas av 

sökt verksamhet. Tvärtom så kommer nya rev att skapas inom 

verksamhetsområdet. 

D.2 Biogena substrat 

Miljökvalitetsnorm D.2 saknar indikator och således även bedömningsområde och 

målvärde (tabell 8). Den planerade verksamhetens potentiella påverkan på 

miljökvalitetsnormen utgörs bl.a. av effekter kopplade till fysisk förlust och 

tillkomst av habitat, samt grumling och sedimentation i anläggningsskedet. 

Tabell 8. Miljökvalitetsnorm D.2. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Trend för målvärde  

Målvärde: Indikatorvärde 

för att bedöma om en 
miljökvalitetsnorm följs 

D.2 Arealen av biogena substrat ska 
bibehållas eller öka. 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.2 
saknas. 

Faktablad saknas. 

 

De marinbiologiska undersökningar som utförts inom verksamhetsområdet visar 

inte på förekomst av biogena rev (Länsstyrelsen i Hallands län, 2018). De mer 

detaljerade bottenundersökningar som ska utföras inom projektet kommer att visa 

om naturtypen förekommer eller inte, och i anläggningsskedet kommer verkens 

placering att anpassas för att undvika påverkan på eventuella biogena rev i form 

av hästmusselbankar. I driftsfasen kommer fundamenten utgöra nya hårdytor där 

biogena rev över tid kan etableras. Tillskottet av hårdbotten inom 

verksamhetsområdet innebär ett maximalt tillskott av 0,42 km2 fundament och 

erosionsskydd. Även om indikator saknas visar tillgänglig kunskap att sökt 

verksamhet sannolikt innebär förbättrade förutsättningar för biogena substrat. 

Sökt verksamhet bedöms inte påverka möjligheten att nå/upprätthålla 

miljökvalitetsnormen D.2 i Nordsjön. Tvärtom så kommer biogena substrat att 

skapas och bidra till måluppfyllelsen god miljöstatus. 
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D.3 Hydrografiska förhållanden 

Miljökvalitetsnorm D.3 saknar indikator och således även bedömningsområde och 

målvärde (tabell 9). Den planerade verksamhetens potentiella påverkan på 

miljökvalitetsnormen utgörs främst av effekter kopplade till fysisk tillkomst av 

habitat, dvs. fundament, erosionsskydd och transformatorstation/er och 

tillhörande strukturer som sträcker sig upp till vattenytan. 

Tabell 9. Miljökvalitetsnorm D.3. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Trend för målvärde  

Målvärde: Indikatorvärde för 

att bedöma om en 
miljökvalitetsnorm följs 

D.3 Permanenta förändringar av 
hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller 
samverkande, får inte påverka biologisk 

mångfald och ekosystem negativt. 

Indikatorer till 
miljökvalitetsnormen D.3 
saknas. (HVMFS 2018:18) 

Faktablad saknas. 

 

Sammanfattningsvis visar den studie som gjorts för projektet (bilaga E15) att 

effekten på oceanografiska förhållanden relaterad till vattenomsättning, strömmar 

och bottenstress är försumbar på en regional nivå. Lokala förändringar inom 

verksamhetsområdet och dess direkta närområde kan förväntas, men är 

begränsade i storlek. Dessa resultat korrelerar med andra modelleringsstudier 

från havsbaserade vindkraftparker där effekten på hydrografiska förhållanden, 

såsom strömmar och vattenomblandning, visat sig vara begränsad till lokala 

förändringar kring fundamenten (SMHI, 2004; Naturvårdsverket, 2008). Sökt 

verksamhet bedöms inte påverka möjligheten att nå eller upprätthålla god 

miljöstatus för miljökvalitetsnormen D.3 i Nordsjön.  

E.2 Undervattensbuller 

Miljökvalitetsnorm E.2 saknar indikator och således även bedömningsområde och 

målvärde (tabell 10). Verksamhetens potentiella påverkan på miljöstatus utgörs 

främst av effekter kopplade till undervattensbuller från pålning i anläggningsfasen. 

Tabell 10. Miljökvalitetsnorm E.2. 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 
(bedömningsområden) 

Målvärde för indikatorn 

 

E.2 Mänskliga verksamheter ska inte 
orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 
däggdjurs utbredningsområden 

under tidsperioder då djuren är 
känsliga för störning. (HVMFS 
2018:18) 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen 
E.2 saknas. (HVMFS 2018:18) 

Faktablad saknas. 

 

I den underlagsutredning som tagits fram för påverkan på marina däggdjur 

bedöms konsekvensen för tumlare och säl i anläggningsfasen bli liten, baserat på 

de skyddsåtgärder och projektanpassningar som planeras (kap. 7.8 och E10). 

Planerade åtgärder och anpassningar är mjuk start och ramp-up, samt tillämpning 

av bullerdämpande tekniker, exempelvis i form av s.k. dubbla stora bubbelridåer 

(på engelska: Double Big Bubble Curtains, DBBC) och s.k. hydro sound damper-

teknik (HSD). Vidare kommer ingen pålning att genomföras under januari-maj för 

att undvika viktiga lekperioder för fisk, vilket medför att den period då tumlare 
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främst vistas inom verksamhetsområdet undviks (kap. 7.8). Dessutom kommer 

ingen pålning att ske simultant inom Kattegatt Syd och det närliggande 

vindkraftsprojektet vid Stora Middelgrund. Påverkan på Natura 2000-områdena 

Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde bank kommer att hållas 

väl under JNCC:s kriterier som innebär att ett projekt inte får störa mer än 20% av 

Natura 2000-området vid ett och samma tillfälle, eller mer än 10% av Natura 

2000-området i genomsnitt över en säsong (bilaga E3 och kap. 7.8). Viktigt att 

notera är att påverkansområdet som överlappar med Natura 2000-områdena 

endast gäller beteendepåverkan på tumlare och inte fysisk skada. Sökt 

verksamhet bedöms inte påverka möjligheten att nå eller upprätthålla god 

miljöstatus för miljökvalitetsnormen E.2 i Nordsjön. 

11.4.  Initial bedömning för alla normer 

Nedan redovisas den initiala bedömningen för alla normer i HVMFS 2012:18, 

bilaga 3 (tabell 11). 

Tabell 11. Bedömning av vilka miljökvalitetsnormer som är relevanta att beskriva närmare för Kattegatt 

Syd. 

Miljökvalitetsnorm 

Tillhörande indikator 

(bedömnings-områden) 

Relevant att 

bedöma för 

projektet 

(JA/NEJ) Motivering 

A.1 Tillförsel av 

näringsämnen från 

mänsklig verksamhet 

ska minska tills den inte 

orsakar koncentrationer 

av kväve och fosfor i 

havsmiljön som 

förhindrar att god 

miljöstatus uppnås. 

(HVMFS 2018:18) 

A.1.1 Tillförsel av kväve 

och fosfor (samtliga 

havsbassänger) 

Nej 

Projektet kommer ej medföra 

tillförsel av näringsämnen till 

havsmiljön. 

B.1 Tillförsel av farliga 

ämnen från mänsklig 

verksamhet ska minska 

tills den inte orsakar 

halter av farliga ämnen 

som förhindrar att god 

miljöstatus uppnås. 

(HVMFS 2018:18) 

B.1.1 Farliga ämnen i 

biota (samtliga 

havsbassänger) 

Preliminärt 

nej 

En utredning av 

föroreningssituationen utifrån 

tillgängliga data i området visar på 

låga halter av föroreningar vid 

övervakningsstationer i närhet till 

verksamhetsområdet, varför risken 

för att bottenarbetena ska frisätta 

miljögifter som ackumuleras i biota 

preliminärt bedöms som låg. 

Ytterligare utredning som 

kompletterar ansökan kommer 

bekräfta föroreningssituationen. 

Detaljerade bedömningar för 

bottenförhållanden (inkl. 

föroreningar) ges i kapitel 7.1. 

B.1.2 Tillförsel av farliga 

ämnen via atmosfärisk 

deposition (samtliga 

havsbassänger) 

Nej 
Projektet bedöms ej medföra 

utsläpp av farliga ämnen till luft. 

B.1.3 Tillförsel av farliga 

ämnen från inlandsvatten 

(samtliga havsbassänger) Nej 

Projektet kommer ej medföra 

utsläpp av farliga ämnen till 

inlandsvatten. 
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Miljökvalitetsnorm 

Tillhörande indikator 

(bedömnings-områden) 

Relevant att 

bedöma för 

projektet 

(JA/NEJ) Motivering 

B.2 Farliga ämnen i 

havsmiljön som tillförs 

genom mänsklig 

verksamhet får inte 

orsaka negativa effekter 

på biologisk mångfald 

och ekosystem. 

B.2.1 Skaltjocklek hos ägg 

från havsörn (samtliga 

kustvattentyper) 

Nej Ej relevant bedömningsområde. 

B.2.2 Antal och volymer av 

upptäckta olagliga eller 

olycksrelaterade utsläpp 

av olja och oljeliknande 

produkter (Nordsjön och 

Östersjön) 

Ja  

B.2.3 Effekter av 

organiska tennföreningar 

på snäckor (imposex) 

(Västerhavet och 

Egentliga Östersjön) 

Preliminärt 

nej 

Sökt verksamhet kommer inte 

tillföra nya organiska 

tennföreningar till havsmiljön. 

Ämnen som finns i havsbotten kan 

dock komma att omfördelas vid 

bottenarbeten kopplade till 

vindkraftparken. En utredning av 

föroreningssituationen utifrån 

tillgängliga data i området visar på 

låga halter av föroreningar vid 

övervakningsstationer i närhet till 

verksamhetsområdet, varför risken 

för att bottenarbetena ska frisätta 

miljögifter preliminärt bedöms som 

låg. Ytterligare utredning som 

kompletterar ansökan kommer 

bekräfta föroreningssituationen. 

Detaljerade bedömningar för 

bottenförhållanden (inkl. 

föroreningar) ges i kapitel 7.1. 

C.1 Havsmiljön ska vara 

fri från avsiktligt 

nyutsatta eller flyttade 

främmande arter och 

stammar, samt 

främmande arter spridda 

på annat sätt genom 

mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt 

påverka den genetiska 

eller biologiska 

mångfalden eller 

ekosystemets funktion. 

(HVMFS 2018:18) 

C.1.1 Trend för 

introduktioner av nya 

främmande arter 

(Västerhavet och 

Östersjön) 

Ja  

C.3 Populationerna av 

alla naturligt 

förekommande fiskarter 

och skaldjur som 

påverkas av fiske har en 

ålders- och 

storleksstruktur samt 

beståndsstorlek som 

garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

C.3.1 Fiskeridödlighet (F) 

(enligt ICES aktuella 

rådgivning) 
Nej 

Ej relevant. Indikatorn gäller för 

dödlighet från fiskeverksamhet. 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) 

för alla kommersiellt 

nyttjade bestånd (enligt 

ICES aktuella rådgivning) 

Ja  

C.3.3 Hållbart nyttjande av 

nationellt förvaltade arter 

(samtliga havsbassänger) 
Nej 

Ej relevant. Projektet bedöms ej 

påverka hållbart nyttjande av 

nationellt förvaltande arter. 
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Miljökvalitetsnorm 

Tillhörande indikator 

(bedömnings-områden) 

Relevant att 

bedöma för 

projektet 

(JA/NEJ) Motivering 

C.4 Förekomst, 

artsammansättning och 

storleksfördelning hos 

fisksamhället ska 

möjliggöra att viktiga 

funktioner i 

näringsväven 

upprätthålls. 

C.4.1 Storleksstruktur i 

fisksamhället i utsjövatten 

(Västerhavet och 

Östersjön) 

Ja  

C.4.2 Storleksstruktur hos 

nyckelart i kustvatten – 

torsk (Västerhavets 

kustvattentyper) 

Nej 
Ej relevant bedömningsområde. 

Påverkas ej av projektet 

C.4.3 Storleksstruktur hos 

nyckelart av fisk i 

kustvatten – abborre 

(Östersjöns 

kustvattentyper, inklusive 

Skånes kustvatten) 

Nej 
Ej relevant bedömningsområde. 

Påverkas ej av projektet 

D.1 Den av mänsklig 

verksamhet opåverkade 

havsbottenarealen ska 

ha en omfattning som 

ger förutsättningar för att 

upprätthålla bottnarnas 

struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp. 

(HVMFS 2018:18) 

D.1.1 Trend för fysisk 

störning på havsbotten 

från bottentrålning 

(Västerhavet och 

Östersjön) 

Nej 
Ej relevant bedömningsområde. 

Påverkas ej av projektet  

D.1.2 Fysisk förlust av 

sandbankar och rev 

(samtliga havsbassänger) 
Ja  

D.2 Arealen av biogena 

substrat ska bibehållas 

eller öka. 

Indikatorer till 

miljökvalitetsnormen D.2 

saknas. 

Ja  

D.3 Permanenta 

förändringar av 

hydrografiska 

förhållanden som beror 

på storskaliga 

verksamheter, enskilda 

eller samverkande, får 

inte påverka biologisk 

mångfald och 

ekosystem negativt. 

Indikatorer till 

miljökvalitetsnormen D.3 

saknas. (HVMFS 2018:18) 

Ja  

E.1 Havsmiljön ska så 

långt som möjligt vara fri 

från skräp. 

E.1.1 Mängd skräp på 

stränder (samtliga 

havsbassänger) 

Nej 
Projektet bedöms ej bidra till ökad 

mängd marint skräp.  

E.1.2 Mängd skräp på 

havsbotten (samtliga 

havsbassänger i 

Västerhavet och Egentliga 

Östersjön) 

Nej 
Projektet bedöms ej bidra till ökad 

mängd marint skräp.  

E.2 Mänskliga 

verksamheter ska inte 

orsaka skadligt impulsivt 

ljud i marina däggdjurs 

utbredningsområden 

under tidsperioder då 

djuren är känsliga för 

störning. (HVMFS 

2018:18) 

Indikatorer till 

miljökvalitetsnormen E.2 

saknas. (HVMFS 2018:18) 

Ja  
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12. Ekosystemtjänster 

12.1. Inledning 

Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att beskriva de tjänster som 

ekosystemen direkt eller indirekt förser människan med och som bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet. En direkt ekosystemtjänst är t.ex. produktion av livsmedel i 

form av grödor eller fisk och en indirekt ekosystemtjänst kan vara reglering av 

syrehalt, övergödning eller sedimentspridning. Ekosystemtjänster är, till skillnad 

från andra typer av naturtillgångar, beroende av levande organismer. Därför 

räknas inte förnybara resurser som sol, vind och vatten för kraftproduktion som 

ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster synliggör människans beroende av fungerande ekosystem och 

begreppet används i syfte att skapa förståelse för att människans överlevnad och 

välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen förser oss med1. 

Ekosystemtjänster kategoriserats i fyra grupper efter deras olika funktioner2: 

1. Försörjande ekosystemtjänster 

Utgörs av produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen som 

t.ex. råvaror, energi, vatten och mat. 

2. Reglerande ekosystemtjänster 

Handlar om ekosystemens förmåga till exempelvis luftrening, pollinering 

och skydd mot extremväder. 

3. Kulturella ekosystemtjänster 

Definierar det välbefinnande vi får av naturen, t.ex. friluftsliv, rekreation 

och inspiration. 

4. Stödjande ekosystemtjänster 

Utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner som är nödvändiga 

för att de övriga ekosystemtjänsterna ska fungera, t.ex. biologisk 

mångfald, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. 

Havet bidrar med många olika ekosystemtjänster från alla fyra kategorier. 

Exempel på detta är livsmedel i form av fisk och skaldjur, nedbrytning av 

miljögifter i havsbottnarnas sediment, rent vatten att bada i och biologisk 

mångfald (Naturvårdsverket, 2009). 

 
1 https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster 

2 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/ekosystemtjanster/olika-typer-

av-ekosystemtjanster/ 
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12.2. Relevanta ekosystemtjänster för Kattegatt 
Syd 

Effekter på ekosystemtjänster kan behöva beskrivas om det i miljöbedömningen 

framkommer att projektet kan medföra effekter på ekosystem.3 Fem 

ekosystemtjänster anses vara relevanta att bedöma för Kattegatt Syd: 

Producerande: Tillhandahållande av livsmedel 

Kulturella: Rekreation 

Stödjande: Upprätthållande av näringsvävarnas dynamik, Upprätthållande av 

biologisk mångfald, Upprätthållande av livsmiljöer 

12.3. Påverkan på ekosystemtjänster 

Tillhandahållande av livsmedel är relevant eftersom ekosystemen i 

verksamhetsområdet förser människor med fisk och skaldjur. Ekosystemtjänsten 

relaterar främst till fisksamhället samt vilka bottenförhållanden som finns i 

området, se bedömningar i kapitel 7.4 och 7.5. Sammanfattningsvis görs 

bedömningen att förutsättningarna för tillhandahållande av ekosystemtjänsten 

tillhandahållande av livsmedel inte kommer att förändras till följd av 

vindkraftparkens etablering. 

Rekreation som ekosystemtjänst innebär värdet av att kunna vistas i området, i 

detta fall främst i samband med båtturer, fritidsfiske och dykning. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att förutsättningarna för tillhandahållande 

av ekosystemtjänsten rekreation inte kommer att förändras till följd av 

vindkraftparkens etablering (se bedömningar i kapitel 7.11). 

De tre stödjande ekosystemtjänsterna är nära relaterade till varandra och 

bedömningen av verksamhetens påverkan på dessa görs därför gemensamt. 

Upprätthållande av näringsvävars dynamik handlar om samverkan mellan 

organismer i ett ekosystem. (Bryhn et al., 2015). Upprätthållande av biologisk 

mångfald förknippas ofta med artrikedom och artsammansättning, men även 

diversitet av landskap och habitat samt populationer och gener har betydelse. 

Denna ekosystemtjänst är en förutsättning för att de flesta andra 

ekosystemtjänster ska fungera (Bryhn et al., 2015). Upprätthållande av livsmiljöer 

innebär i havet att de biologiska, fysiska och kemiska komponenterna bibehålls. 

Exempelvis skapar vissa bottenlevande organismer tredimensionella strukturer 

som skapar förutsättningar för andra organismer att leva där. Dessa är därför 

viktiga för att upprätthålla livsmiljöernas stödjande funktion för andra 

ekosystemtjänster (Bryhn et al., 2015). 

Effekter av förändrade och nya habitat som vindkraftsverkens fundament och 

erosionsskydd bedöms leda till en försumbar negativ konsekvens för arter 

associerade till mjukbotten samtidigt som de nya habitaten skapar nya 

hårdbottenstrukturer som över tid kan tillföra en reveffekt som bedöms öka 

förutsättningarna för revassocierade arter inom verksamhetsområdet. Detta kan 

resultera i ökad biologisk mångfald kring de nya strukturerna samt ökad 

konnektivitet för hårdbottenassocierade arter mellan hårdbottenhabitat inom och 

 
3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik-

miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-mangfald/Ekosystemtjanster-i-

miljobedomningar1/#:~:text=F%C3%B6rb%C3%A4ttra%20och%20bredda%20milj%C3%B6bed%C 
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utanför verksamhetsområdet. Vindkraftverkens strukturer (ovan och under 

vattenytan) kan också påverka vissa arter negativt i form av t.ex. habitatförlust 

samt undanträngnings- och barriäreffekter, vilket potentiellt skulle kunna ge 

upphov till en negativ effekt på biologisk mångfald och konnektivitet inom 

verksamhetsområdet. Se bedömningar för specifika intressen i kapitel 7.3–7.8 

och kapitel 9. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att förutsättningarna för tillhandahållande 

av de stödjande ekosystemtjänsterna inte kommer att förändras till följd av 

vindkraftparkens etablering. 

12.4. Referenser 
Bryhn, A.; Lindegarth, M.; Bergström, L.; Bergström, U., 2015. Ekosystemtjänster från 
svenska hav: Status och påverkansfaktorer., Göteborg: Havs- och Vattenmyndigheten. 
Naturvårdsverket, 2009. Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets 
ekosystemtjänster, Bromma: CM Gruppen AB. 
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13. Klimat och LCA 
Ett vindkraftverk producerar mellan 20 och 100 gånger mer energi än vad som 

krävs för att tillverka och installera vindkraftverket, beräknat på landbaserad 

vindkraft och livslängd på upp till 25 år (Energimyndigheten, 2020). Större 

vindkraftverk är mer effektiva ur detta perspektiv på grund av en högre installerad 

effekt. Vindkraftverk med installerad effekt på mer än 4 MW producerar el som 

motsvarar sin insatsenergi på ca 3 månader (Energimyndigheten, 2020). När det 

gäller Kattegatt Syd bedöms den installerade effekten att vara mellan 15 och 

20+ MW med en livslängd på upp till 40 år vilket innebär att det tar än kortare tid 

att producera den el som motsvarar insatsenergin. 

Årsproduktionen från Kattegatt Syd avses uppgå till ca 4,7 TWh, vilket motsvarar 

en årsförsörjning av hushållsel för upp till ca 780 000 villor och den beräknade 

årsproduktionen uppgår till ca 2,5–3 % av Sveriges totala årliga elproduktion. 

Projektet är därför en viktig del i Sveriges och Europas process att ställa om till 

förnybara energikällor. Vindkraftparken förväntas ge en avsevärd inverkan på 

Sveriges möjligheter att uppnå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.1 

En beskrivning av vindkrafts klimatpåverkan har huvudsakligen hämtats från 

uppgifter som finns i Vattenfalls tredjepartsgranskade rapport EPD Vindkraft från 

2019 som omfattar hela Vattenfalls befintliga vindkraftportfölj (Vattenfall AB, 

2019). Beräkningar som är genomförda i studien omfattar Vattenfalls 

vindkraftparker till havs och på land i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna 

och Storbritannien. De vindkraftverk som ingår i studien är uppförda mellan åren 

2002 - 2017 och har effekter på mellan 1,5 - 3,6 MW och en genomsnittlig 

livslängd på 20 år. Med tanke på att vindkraftverken i Kattegatt Syd bedöms ha 

en installerad effekt på mellan 15 – 20+ MW per verk och med en livslängd på 

upp till 40 år ger utsläppen som beräknats i EPD:n i den nuvarande samlade 

portföljen ett större utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv än Kattegatt 

Syd kommer att göra. EPD:n ger en visning om att klimatpåverkan minskar i takt 

med att vindkraftverken blir större och effektivare samt att livslängden ökar. 

13.1. Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv 

Klimatpåverkan från Vattenfalls totala vindkraftportfölj beräknat ur ett 

livscykelperspektiv är 12,6 CO2e (koldioxidekvivalenter) per producerad kWh. Om 

även överföringen av el via transmission- och distributionsnät räknas med så 

uppgår utsläppet till 14,5 CO2e /kWh. Vindkraftparken Kattegatt Syd kommer 

emellertid att ha ett betydligt lägre utsläpp per producerad kWh, eftersom 

vindkraftverken har högre effekt och längre livslängd. I figur 4 i 

Energimyndighetens rapport (Energimyndigheten, 2020) har vindkraftverk på 3 

MW ett utsläpp som är mindre än 10 g CO2e /kWh. 

Även andra typer av förnybar elproduktion i Sverige från värmekraftverk som 

eldas med biomassa eller solceller, föranleder utsläpp av växthusgaser i ett 

livscykelperspektiv. I Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity finns 

uppgifter om miljö- och klimatpåverkan även av dessa typer av elproduktion 

(Vattenfall AB, 2018). 

El från värmekraftverk där bränslet är biomassa ger utsläpp av växthusgaser med 

upp till18 g CO2e /kWh i ett livscykelperspektiv. Då avverkningsrester direkt från 

 
1 Riksdagens beslut om mål som följd av energiöverenskommelse, proposition Energipolitikens inriktning 

2017/18:228. 
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skogen används är utsläppen något lägre än när träpellets har tillverkats. I det 

fallet kommer den största delen av utsläppen från tillverkning och transport av 

bränslet. 

Solceller ger i sin tur upphov till utsläpp av växthusgaser med över 25 g CO2e 

/kWh i ett livscykelperspektiv. Det är kopplat till tillverkning av material som 

används till solcellerna. 

En vindkraftpark ger även utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid under sin 

livscykel som bidrar till övergödning och försurning. Precis som för utsläpp av CO2 

uppstår dessa utsläpp huvudsakligen under tillverkningsfasen av vindkraftverken. 

Det är relativt små utsläpp, mindre än 0,05 g/kWh producerad el. Både solceller 

och biomassa har högre utsläpp av dessa ämnen. 

En livscykel inkluderar allt från framtagandet av råvarumaterial, 

tillverkningsprocesser, transporter, byggskede, montering, drift och underhåll 

samt reinvestering till nedmontering av vindkraftparken. Sett ur ett 

livscykelperspektiv kommer den största klimatpåverkan från vindkraftverk att 

uppstå i tillverkningsfasen. I tillverkningsfasen inkluderas utvinning av råvaror, 

förädling av råvaror och transporter till fabriker samt industriella processer för att 

tillverka komponenter till vindkraftverket. Den största klimatpåverkan uppstår vid 

tillverkningen av stål till tornen, tillverkning av bladen samt fundamenten. Även 

risken för en oplanerad händelse såsom brand i vindkraftverk och utsläpp av 

växthusgaser ingår dock i livscykelanalysen. 

Tillverkningsskede 
Utsläppen av växthusgaser vid tillverkning av stål, betong och komposit till 

vindkraftverk och fundament står för 12,2 g CO2-e/kWh. I den siffran ingår även 

transporter som genomförs för att få material till tillverkningsanläggningar och 

transport av vindkraftverken till lokalisering. Utsläpp från dessa transporter är små 

i förhållande till tillverkning av material. 

Ungefär hälften av de växthusgaser som uppstår under ett vindkraftverks livscykel 

kommer från tillverkningen av stål. Anledningen till att stål står för så stor del av 

utsläppen av växthusgaser är förbränning av fossila bränslen för energiåtgång vid 

tillverkningen av stål. Vattenfall är delaktig i ett utvecklingsarbete som går ut på 

att tillverka stål genom att använda vätgas i stället för kol i tillverkningsprocessen 

för att framställa fossilfritt stål. Det är i dagsläget osäkert hur långt fram i tiden 

sådant stål kan förväntas för vindkraftverk och om det kommer att finnas 

tillgängligt för Kattegatt Syd vid anläggningsskedet, men projektets ambition är att 

så långt som möjligt arbeta för att minska den miljöpåverkan som är kopplad till 

tillverkningen av verken. 

Anläggnings- och driftskede 
Utsläpp av växthusgaser under anläggningsskedet är kopplade till transporter och 

andra arbetsmaskiner som används vid anläggande av vindkraftverken och 

transformatorstation/-er. Anläggande av vindkraftverken och tillhörande 

anläggningar medför kortvarig negativ påverkan i form av utsläpp av 

växthusgaser. 

Utsläpp av växthusgaser under driftskedet kommer huvudsakligen från 

båttransporter till och från vindkraftparken så att servicepersonal ska kunna 

genomföra underhåll och service av vindkraftverken. Även utsläpp från 

217 / 273



MKB Kattegatt Syd, Kapitel 13 Klimat och LCA   

 

 

 

 

förbränning av avfall ingår här. Utsläppen i driftskedet är små, de utgör bara 

någon enstaka procent av de totala utsläppen. 

Forskning har visat att omrörning av orörda bottnar kan frigöra kol som finns 

bundet i sedimenten. Kolet omvandlas till CO2 som släpps ut till luften från havet. 

Detta gäller för orörda bottnar och så är inte fallet inom verksamhetsområdet, där 

bottnarna inte kan anses orörda då det trålfiske som bedrivs rör om 

bottensedimenten med jämna mellanrum. Den yta som påverkas av trålfisket är 

mycket större än den yta som kommer upptas av fundament inklusive eventuell 

bottenförberedelse samt nedläggning av kablar. Anläggning av fundament som 

medför grävning i botten och omrörning av sedimenten förväntas därför ge ett 

försumbart utsläpp av CO2. 

Klimatpåverkan från vindkraftverken Kattegatt Syd 
Den snabba teknikutvecklingen av vindkraft har generellt resulterat till allt mindre 

utsläpp per producerad enhet. Detta beror främst på att den elproduktion som 

vindkraftverket kan generera under sin livstid ökar eftersom effekten av verken 

blir allt större och livstiden blir betydligt längre. 

För att ett vindkraftverk ska ha så låg klimatpåverkan under sin livstid som möjligt 

är det av största vikt att det placeras där det är goda förutsättningar för 

produktion. En plats med goda vindlägen, såsom för Kattegatt Syd, medför 

mindre utsläpp och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv per genererad kWh. 

Utöver platsvalet har teknikutvecklingen, med större och allt effektivare 

vindkraftverk, starkt bidragit till mindre utsläpp per genererad kWh. Ett exempel 

på teknikutveckling är leverantörers arbete med ståltorn. Utvecklingen går mot 

lättare men starkare material vilket gör att inte lika mycket stål går åt och verken 

går att transportera till plats för montering med mindre utsläpp av CO2 från 

transporter genom att de är lättare. 

Vindkraftverk som numera byggs har en effekt på minst 5 MW och de ger utsläpp 

av ca 7 CO2e /kWh under livstiden (Energimyndigheten, 2020). De vindkraftverk 

som kommer att uppföras inom Kattegatt Syd är tre till fem gånger så stora som 

dessa samt har en väsentligt längre livslängd, vilket resulterar i att klimatpåverkan 

kommer att vara ännu mindre ur ett livscykelperspektiv än de som nu är de 

effektivaste på marknaden och betydligt lägre än vad Vattenfalls EPD visar 

(Vattenfall AB, 2019). Fossilfri ståltillverkning kommer även att reducera 

klimatpåverkan från vindkraft ur ett livscykelperspektiv ytterligare på sikt. 

13.2. Konsekvenser av klimatpåverkan från 
vindkraft 

Om vindkraftparken Kattegatt Syd inte skulle byggas så uppstår inte miljö- och 

klimatpåverkan från tillverkning, anläggning- eller drift av vindkraftparken. Det är 

möjligt att en vindkraftpark byggs någon annanstans och eventuellt med sämre 

förhållanden för utvinning av vindenergi. Om vindkraft inte byggs ut finns risk att 

brist på el uppstår, särskilt som situationen ser ut i södra delarna av Sverige när 

det är kallt. Då behöver el importeras alternativt att reservkraftverk som drivs på 

fossila bränslen istället startas upp. Utsläpp från dessa är betydligt större sett ur 

ett livscykelperspektiv. Som exempel kan nämnas att en fossileldad 

reservkraftanläggning ger utsläpp av runt 1000 g eller mer CO2e/kWh. 
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Vindkraftverk med 25 års livslängd producerar ungefär 20 - 100 gånger mer 

energi (Energimyndigheten, 2020) under sin livslängd än den energi som går åt 

vid tillverkning, anläggning, drift- och underhåll samt avveckling av det. 

Livslängden på vindkraftverken i Kattegatt Syd kommer att ha en livslängd på upp 

mot 40 år. Det gör att den energi som dessa verk kan producera under sin livstid 

kommer att vara upp mot 100 gånger eller mer. Vattenfalls miljöpolicy är tydligt 

inriktad mot att upphandla och använda bästa möjliga teknik med fokus på 

resurseffektivisering ur ett livscykelperspektiv och har en riktlinje för hur krav på 

exempelvis låga utsläpp av växthusgaser från transporter kan ställas vid 

upphandling. 

Under tillverkningsskedet av vindkraftverken uppstår klimatpåverkande utsläpp 

från stål, betong och komposit. Konsekvenserna av dessa bedöms som små sett 

ur ett livscykelperspektiv. 

Under anläggnings- och driftskede av vindkraftparken Kattegatt Syd kommer 

klimatpåverkande utsläpp huvudsakligen från användande av transporter till sjöss 

och på land för anläggande och underhåll av vindkraftparken. Dessa utsläpp är 

små, de utgör bara en liten andel av påverkan från hela livscykeln. 

Konsekvenserna är därför obetydliga. 

Klimatpåverkan under avvecklingsskedet uppstår från transporter samt 

omhändertagande av material och avfall. Även under avvecklingsskedet är 

konsekvenserna små till obetydliga. 

Sammantaget kommer vindkraftparken Kattegatt Syd att bidra till att Sveriges 

nettoutsläpp av växthusgaser minskar vilket innebär att projektet medför en 

positiv konsekvens för klimatet. 

13.3. Referenser 
Vattenfall AB, 2019. Environmental Product Declaration EPD of Electricity from Vattenfall’s 
Wind Farms UNCPC Code 17, Group 171 – Electrical energy The International EPD 
system. 

Vattenfall AB, 2018. Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity; Vattenfall AB Public 
company (publ). Stockholm. 

Energimyndigheten, 2020. Vindkraftens resursanvändning – Ett livscykelperspektiv på 
vindkraftens resursanvändning och växthusgasutsläpp. 
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14. Yttre händelser 
Yttre händelser i det här avsnittet definieras som oförutsägbara och/eller 

oförväntade händelser som kan påverka parkens funktionalitet eller interagera 

med vindkraftparken och därmed medföra utsläpp till vatten eller på annat sätt 

påverka omkringliggande värden. För Kattegatt Syd bedöms påverkan från 

relevanta yttre händelser begränsas till pågående klimatförändringar, 

fartygshaverier med drivande fartyg som följd och jordskalv. Dessa händelser kan 

inträffa under anläggningsskede samt drift- och avvecklingsskede. 

Det finns inga bedömningsgrunder framtagna för konsekvenserna av miljöeffekter 

från oplanerade händelser och klimatförändringar. Risk för att händelser som 

beskrivs i detta kapitel kan inträffa är små till försumbara och det är därmed inte 

sannolikt att någon av händelserna faller in under vindkraftparkens livstid. Av den 

anledningen har en kvalitativ analys istället genomförts i det här avsnittet utifrån 

tillgänglig information och resonemang om möjliga konsekvenser om en händelse 

skulle inträffa. 

14.1.  Extrema väder 

Klimatförändringar har resulterat i höjd medeltemperatur, stigande havsnivå samt 

att det blir vanligare med extrema väder med stora regnmängder och längre 

perioder av torka. Vågor och havsströmmar kan också förändras. Starkare 

havsströmmar och högre vågor kan möjligen göra underhållsarbete till havs 

svårare samt öka slitage på utrustning. 

Vindkraft till havs är generellt inte utsatt för klimatförändringar på ett sätt så att 

anpassningar behöver genomföras för att vindkraftverken ska kunna fungera i ett 

förändrat klimat. Vindkraftverk och fundament är robusta och dimensionerade för 

att klara stora vädervariationer och även kraftiga vindar. 

Det gäller också vid dimensionering av vindkraftverken i Kattegatt Syd, där 

hänsyn tas till de förhållanden som råder på avsedd plats vilket gör att 

säkerhetsmarginaler finns för att klara påfrestningar från exempelvis extrema 

väder. Vindkraftverk stängs av per automatik om vindarna blir för kraftiga. Vid 

vindstyrka på ca 25 m/s och högre, minskar effekten och går gradvis ned mot noll 

för att inte vindkraftverken ska utsättas för alltför stora påfrestningar. 

Enligt gjorda scenarier (Andersson & Tengdelius-Brunell, 2015) är det troligt att 

vindstyrkan i området kommer att öka i intensitet mellan perioden 2035–2064. 

Generellt sett är ökande intensitet i vindar bra eftersom det ger en större potential 

till mer utvinning av energi från vindkraftverken. 

I ett scenario beräknas havsnivån att stiga med upp till 0,53 m till i slutet av seklet 

(Andersson & Tengdelius-Brunell, 2015). Under tiden för vindkraftparkens 

livslängd kommer vattenytan ha stigit mindre än dessa 0,53 m så även om 

vågorna samtidigt blir högre så finns det ändå god marginal mellan vattenytan 

och vindkraftverkens rotorer. 
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14.2.  Incidenter och oväntade händelser samt 
läckage 

En typ av händelse med möjlighet att inträffa i närheten av vindkraftparken är att 

förbipasserande fartyg råkar ut för ett haveri eller att ett mänskligt fel begås som 

gör att fartyget driver in i vindkraftparken med risk för skada på installerad 

infrastruktur till följd av kollision eller nödankring inom området. En kollision med 

ett vindkraftverk skulle också kunna innebära konsekvenser för fartygets 

säkerhet, vilket diskuteras närmare i kapitel 7.13 Sjöfart. 

I den riskanalys för sjöfart som tagits fram för Kattegatt Syd (bilaga E14) har 

sannolikheten för att ett fartyg driver in i vindkraftparken uppskattats för tre 

scenarier med olika prognostiserad fartygstrafik. För samtliga scenarier bedöms 

sannolikheten för att ett fartyg med motorn på (powered allision) ska driva in i 

verksamhetsområdet som försumbar (maximalt 2 incidenter per 1 miljon år). 

Risken för att ett fartyg kommer ur kurs och in i verksamhetsområdet efter ett 

motorhaveri (drifting allision) har däremot uppskattats till ca 1 gång per 10 år för 

samtliga scenarier. Risken för att ett fartyg ska kollidera med ett vindkraftverk är 

dock betydligt mindre. 

Olycksrisken kopplad till drift in i vindkraftparksområdet innebär sammantaget en 

ökning av den totala sannolikheten olyckor i området. Vid jämförelse med 

beräkningar som genomfördes inför införandet av ett nytt ruttsystem (kapitel 7.13) 

kan konstateras att risken för fartygsdrift in i parkområdet medför att den 

summerade olyckssannolikheten ökar med ca 3% jämfört med det nya 

ruttsystemet utan park. Den summerade olyckssannolikheten med vindkraftspark 

är dock fortfarande lägre än med det gamla ruttsystemet och sammantaget görs 

bedömningen i riskanalysen att sannolikheten för en olycka är tolererbar (bilaga 

E14). 

Det är en omfattande trafik i området strax utanför vindkraftparken som även 

transporterar oljeprodukter. Om ett utsläpp sker på den västra sidan vid T-rutten, 

kan vindkraftparken göra att det blir svårare att sanera eftersom de dominerande 

vindriktningarna, sydsydväst till väst, gör att oljan kan driva mot eller in i 

vindkraftparken. Vid ett utsläpp på östra sidan kommer oljan i de flesta fall att 

driva mot den svenska kusten och sannolikheten för att vindkraftsparken försvårar 

miljöräddningen är då lägre.  

I riskanalysen för sjöfart (bilaga E14) redovisas en kvalitativ jämförelse av 

miljökonsekvenser av att ett fartyg driver in i området för vindkraftparken med en 

grundstötning eller kollision mellan två fartyg. Bedömningen är att 

konsekvenserna för omgivningen av eventuella utsläpp är mindre om ett fartyg 

driver in i området än vid en grundstötning eller en fartygskollision. Detta beror på 

att ett fartyg som driver har möjlighet att hinna nödankra eller få igång motorerna 

innan det når vindkraftparkens yttre gräns. Nödankring bedöms kunna 

genomföras på ca 10 minuter på det djup (ca 30–40 m) som råder inom 

verksamhetsområdet. I riskanalysen görs också bedömningen att ett fartyg med 

stor sannolikhet driver igenom första raden av vindkraftverk eftersom avståndet är 

så pass stort mellan verken och att drivande fartyg i många fall inte kommer 

kollidera med vindkraftverk alls. 

Ett annat exempel på en yttre händelse som skulle kunna inträffa är att 

fiskeredskap kolliderar med vindkraftverk eller övrig infrastruktur, vilket eventuellt 

kan orsaka skada på anläggningen. Sannolikheten för att det ska inträffa bedöms 
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som låg, då detaljerad lokalisering av vindkraftparkens infrastruktur kommer 

delges fiskare och fiskarorganisationer och då ett system för underrättelse och 

kommunikation med relevanta organisationer och yrkesverksamma fiskare 

kommer att upprättas innan parken anläggs. Utmärkning av vindkraftparken görs 

på sjökort samt genom information via Underrättelser för sjöfarande (Ufs) och 

Notice to Mariners (NtMs) som är obligatoriska att genomföra. Kommersiella 

fiskare behöver kontinuerligt ta hänsyn till olika objekt i den marina miljön och 

med den avancerade teknik som används för att styra fiskeutrustningen och den 

höga kostnaden för denna typ av utrustning bedöms sannolikheten för en 

allvarligare händelse som liten. 

14.2.1. Åtgärder för att minska risk för fartygsdrift in i 

vindkraftparksområdet 

För att minska risken för fartygskollisioner, grundstötning och fartygsdrift kopplat 

till den planerade vindkraftparken har verksamhetsområdet begränsats utifrån de 

rekommendationer som tagits fram i riskanalysen för sjöfart (bilaga E14). 

Innan byggnads- och anläggningsåtgärderna påbörjas, ska en beredskaps- och 

räddningsplan utarbetas efter samråd med Länsstyrelsen i Hallands län och 

Kustbevakningen och efter deras bestämmande, andra berörda myndigheter i 

Sverige och Danmark, samt berörda kommuner (se kapitel 16 för beskrivning av 

denna och andra åtgärder). En vidare dialog med berörda myndigheter kommer 

även hållas i upprättandet av nödvändiga riskprotokoll och handlingsplaner i de 

fall ett haveri eller oljeutsläpp i närheten till vindkraftparken skulle ske. 

14.3.  Seismisk aktivitet i den Tornquistska 
sprickzonen 

Det finns en seismisk aktiv sprickzon, den Tornquistska sprickzonen, i området 

där vindkraftparken planeras. Under senare decennier har två jordskalv uppstått 

inom zonen.1 Ett skalv skedde i augusti 2012 och uppstod väster om Halmstad 

och mätte 4,1 på Richterskalan. Även 1985 inträffade ett skalv som mätte 4,6 i 

Kattegatt ca 20 km sydväst om Falkenberg. Skakningar i marken och vibrationer i 

hus kändes men skador på egendom uppstod inte. Det kraftigaste skalv som 

mätts upp inträffade 1904 i samma område och hade en magnitud på över 5,4 på 

Richterskalan. Den gången rasade skorstenar. Enligt SGU inträffar skalv i Sverige 

som når upp till 4,0 på Richterskalan ungefär vart tionde år.2 

Dimensionering av vindkraftverken kommer att anpassas utefter de förhållanden 

som finns på platsen så att det finns säkerhetsmarginaler mot jordskalv. 

14.4.  Sammanfattande uppskattning av 
konsekvenser 

Dimensionering av vindkraftverken kommer att anpassas utefter de förhållanden 

som råder på platsen så att det finns säkerhetsmarginaler mot extrema 

väderförhållanden och jordskalv. Därmed bedöms konsekvenser kopplade till 

extrema väder (i dagens klimat och i ett framtida klimat) och andra yttre händelser 

(som jordskalv) som obetydliga. 

 
1 Svenska nationella seismiska nätet, http://www.snsn.se/storaskalv.html 

2 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/naturolyckor-utanfor-sverige/jordbavning, https://www.sgu.se/  
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Risken för fartygsdrift in i parkområdet medför att den summerade 

olyckssanolikheten för sjöfart i området ökar med ca 3% jämfört med utan park. 

Den summerade olyckssannolikheten med vindkraftspark är dock fortfarande 

lägre än med det gamla ruttsystemet (innan juni 2020) och sammantaget görs 

bedömningen i riskanalysen för sjöfart (bilaga E14) att sannolikheten för en 

olycka är tolererbar (bilaga E14). 

14.5.  Referenser 
Andersson, M. & Tengdelius-Brunell, J., 2015. Havsplanering och klimatpåverkan. Rapport 

nr 2015-79. SMHI. 
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15. Hushållning med naturresurser 
Kapitel 2, 5 § i miljöbalken anger att alla som bedriver en verksamhet ska 

hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheter att minska mängden 

avfall samt återvinna avfall och minska mängden skadliga kemikalier i material.  

15.1.  Användning av material, råvaror och energi 
samt miljöpåverkan 

Råvaror och energi går åt för att tillverka material som används för konstruktion 

och installation av vindkraftverk. För transport av vindkraftverken till 

verksamhetsområdet och installation och förankring av fundament i botten går det 

också åt råvaror och energi. Avfall uppstår också i anläggnings-, drift-, och 

avvecklingsskedet av vindkraftparken. Nedan beskrivs användning av 

naturresurser och hantering av avfall under de olika skedena. Användning av 

material och naturresurser vid tillverkningsfasen av vindkraftverk beskrivs 

generellt.  

15.1.1. Anläggningsskede och driftskede 

Vid installation av vindkraftverken går det åt bränsle och material och det uppstår 

avfall. Bränslet används till olika typer av transporter för att frakta vindkraftsdelar 

ut till plats för montering samt för att driva andra typer av arbetsmaskiner som 

behövs. Pråm eller installationsfartyg krävs vid leverans och positionering av 

fundament. Vid beredning av botten inför att fundament ska installeras behövs 

fartyg för muddring. Installation av monopilefundamentet kommer även behöva 

arbetsverktyg, som hammare för pålning, vilka kräver energi. 

I nuläget har fundamentstyp inte bestämts. Det finns tre typer av möjliga 

fundament. Det är monopile som tidigare använts för de vattendjup som finns på 

området och är den typ av fundament som är vanligast förekommande inom 

vindkraftsindustrin. Vidare övervägs även gravitationsfundament, 

fackverksfundament med stålrör eller fackverksfundament med sugkopp. Se 

vidare kapitel 4 och bilaga C till ansökan för mer information om tilltänkta 

fundament.  

Beroende på slutligt teknikval är de naturresurser som framförallt går åt för 

fundamentens delar och komponenter järn och kol för ståltillverkning samt 

aluminium och koppar. Till gravitationsfundament går det åt kalksten till cement 

som med sand och vatten blir betong samt även sten och grus till ballast i 

fundamenten.  

Vid driftskedet är det bränsle till servicefartyg som går åt samt en mindre mängd 

olja för service och underhåll av vindkraftverken. Under driftskedet sker 

transporter till vindkraftområdet ett fåtal gånger per år när det gäller de större 

transporterna. Mindre fartyg används oftare, ca varannan dag.  

Kablar och erosionsskydd 
Sjökablarna består främst av metallerna koppar eller aluminium. 

Sten kommer troligtvis användas till både erosionsskydd och kabelskydd. 

Erosionsskyddet för fackverksfundament med sugkoppar är det erosionsskydd 

som kan vara mest omfattande. Gravitationsfundament kommer behöva vara mer 

omfattande än för monopilefundament och pålade fackverksfundament. För skydd 
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av kablar är det förutom metoden där stenkross används, vanligt att använda 

betongmadrassering och stål- eller betongbryggor.  

Transporter 
Behovet av fartyg i anläggningsområdet varierar under olika faser av 

anläggningsskedet. Det totala antalet fartyg involverade i byggfasens olika 

moment beräknas till cirka 50-100 stycken. Totalt antal turer fram och tillbaka 

mellan hamn och anläggningsområdet beräknas till cirka 100-200 stycken, se 

vidare bilaga C till ansökan. För att dra ner på bränsleanvändningen kommer 

fartygstrafiken optimeras genom noggrann planering för att antal turer ska 

begränsas så långt som möjligt.  

Delar och komponenter till vindkraftverken kommer att hämtas från en lämplig 

hamnanläggning i närheten av vindkraftsparken. Beroende på tillverkningsplats, 

kan komponenterna också komma direkt från en hamn i närheten av 

tillverkningsplatsen. Eventuellt massöverskott avses så långt som möjligt 

återanvändas inom projektet till exempel som ballast till gravitationsfundament. 

Naturresurserna sten, sand och grus kommer när så är möjligt att hämtas från 

närmast möjliga plats på land, vilket då bidrar till att minska transportavstånd och 

bränslemängd.  

15.1.2. Avfall 

Både under anläggningsskedet och driftskedet uppstår avfall. Utifrån ett 

hushållningsperspektiv kommer avfallet återanvändas (i första hand) och 

återvinnas (i andra hand) i största möjliga utsträckning. I anläggningsskedet 

kommer det avfall som uppstår, främst brännbart, emballage och metaller, att 

sorteras och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning samt transporteras 

kortas möjliga sträcka för omhändertagande.  

Projektet kommer i första hand att sträva efter att begränsa uppkomsten av 

muddermassor. I de fall mer omfattande muddring krävs och massorna inte kan 

återanvändas på platsen kommer dessa bortforslas och dumpas inom svenskt 

territorialvatten på en för ändamålet godkänd plats och efter inhämtande av 

nödvändig dispens från dumpningsförbudet. 

I driftskedet uppstår avfall i samband med underhåll av vindkraftverken. Avfallet 

utgörs huvudsakligen av spilloljor och oljefilter. Dessa omhändertas enligt 

gällande lagstiftning för hantering av farligt avfall.  

Den mängd avfall och farligt avfall som uppstår under anläggningsskedet och 

driftskedet är små i förhållande till materielmängd som uppkommer vid 

avvecklingsskedet av vindkraftparken.   

15.1.3. Avvecklingsskedet  

När vindkraftverken på Kattegatt Syd har tjänat ut sin livstid kommer de att 

avlägsnas. I detta skede kommer transporter för att hantera bortforsling av 

vindkraftsdelar att behövas, ungefär i samma utsträckning som vid byggskedet. 

En avvecklingsplan tas fram innan avveckling påbörjas.  

Idag återvinns ca 85-90 % av allt material från vindkraftverk.1 Eftersom avveckling 

av vindkraftparken ligger flera decennier fram i tiden kan marknaden för 
 

1 https://svenskvindenergi.org/externa-nyheter/branschoverskridande-plattform-beskriver-de-basta-strategierna-for-

atervinning-av-vindkraftverk  
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omhändertagande av uttjänta vindkraftverk komma att se annorlunda ut än idag. 

Det är sannolikt att återanvändning sker i högre utsträckning med en mer mogen 

marknad för det. I Kattegatt Syds fall finns det en förväntan om att kunna nyttja 

den marknaden. Det är möjligt att sälja hela vindkraftverk om de plockas ned 

innan deras livslängd är slut, vilket nu förekommer för mindre vindkraftverk från 

225 kW till 1 MW (Energimyndigheten, 2020). Det går också att plocka isär delar 

från det avvecklade vindkraftverket och sälja separat. Historiskt sett i Sverige är 

antalet avvecklade vindkraftverk få men för de som har tagits ur bruk har det 

funnits en marknad för att sälja vidare delar av vindkraftverken. Det är också 

möjligt att reparera vissa komponenter och sedan återanvända dessa, exempelvis 

rotorblad, växellådor och generatorer.  

För de komponenter som inte går att återanvända kommer återvinning ske där så 

är möjligt. Exempelvis så har stål, koppar och aluminium etablerade 

återvinningsprocesser sedan länge. När det gäller rotorbladen som utgörs av 

komposit finns olika tillvägagångsätt för att återvinning men det har varit svårt att 

få det kostnadseffektivt.2 Idag används exempelvis malning av glasfiberkomposit 

och inblandning av fyllnadsmedel i till exempel byggmaterial och andra 

kompositmaterial. Ett annat sätt är kemisk återvinning där hårdplasten omvandlas 

till kemiska byggblock som kan användas till exempelvis fordonsbränslen 

samtidigt som det bildas en ren glasfiberfraktion som kan användas till nya 

kompositer (Energimyndigheten, 2020). 

15.2.  Sammanfattande bedömning om hushållning 
med naturresurser 

Tillverkning av vindkraftverken bedöms ha liten negativ konsekvens för 

resurshushållning med avseende på användning av råvaror. Konsekvenserna blir 

huvudsakligen lokala och kopplade till geografiska platser där utvinning av råvaror 

sker.   

Det primära valet för muddringsmassor är återanvändning på plats. Andra 

material och komponenter som ska fraktas till vindkraftparken vid 

anläggningsskedet tas så långt som möjligt och så länge det är ekonomiskt rimligt 

från lokala hamnar och närområden. Ambitionen är att optimera transporter och 

användning av resurser.  

Sammantaget bedöms konsekvensen med avseende på resurshushållning till 

liten negativ under anläggningsskedet och som försumbar under driftskedet.  

Vid avveckling av vindkraftparken kommer återanvändning av vindkraftverk och 

dess delar att eftersträvas och om det inte är möjligt sker återvinning. Det gör att 

konsekvensen kopplad till hushållning med resurser under avvecklingsskedet 

bedöms som positiv då material återanvänds eller återvinns.  

Miljöbalkens krav på en god hushållning med mark- och vattenområden kommer 

därmed tillgodoses för Kattegatt Syd då material och utrustning som används i 

vindkraftparken kommer att återanvändas i största möjliga utsträckning och där 

så inte är möjligt återvinnas. 

 
2A4 trifold Factsheet_web (etipwind.eu). Besökt 2021-06-10: 
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15.3.  Referenser  
Energimyndigheten, 2020. Vindkraftens resursanvändning - Ett livscykelperspektiv på 
vindkraftens resursanvändning och växthusgasutsläpp. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/energi/vindkraft/Vindkraftens-resursanvandning-slutversion-20201012.pdf  
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16. Risk och säkerhet 
Miljörisker kommer generellt att hanteras i projektet genom upprättande av 

riskprotokoll och miljöplaner under kommande detaljprojekteringsskede. 

Miljörisker hanteras vidare genom tillämpning av OSPAR-konventionens 

förordningar kopplade till bl.a. handhavande och eliminering av kemiska 

substanser i marin miljö (OSPAR, 1992) som avser att skydda miljön i 

Nordostatlanten. 

Innan byggnads- och anläggningsåtgärderna påbörjas, kommer en beredskaps- 

och räddningsplan utarbetas efter samråd med Länsstyrelsen Halland och 

Kustbevakningen, och efter deras bestämmande andra berörda myndigheter i 

Sverige och Danmark, samt berörda kommuner. Planen kommer bl.a. omfatta 

uppgifter om insatser för sjöräddning, bärgning och räddning av eventuella 

skadade, skydd av miljön vid eventuella oljeutsläpp och bärgning av eventuella 

manöverodugliga fartyg. Planen kommer även att redovisa ansvarsfördelning, 

tillgängliga räddningsresurser och bogserbåtskapacitet i vindkraftparksområdets 

närhet och kommer kontinuerligt att följas upp, utvärderas och förbättras för att 

uppgifterna i planen ska hållas aktuella. 

Riskanalys för fartygskollision kopplad till ökningen av trafik i området till och från 

vindkraftparken under anläggningsskedet och fartygstrafik i omkringliggande 

farleder till följd av planerad vindkraftpark och exportkabelkorridor återfinns i 

bilaga E14 och kommenteras närmare i kapitel 7.13 Sjöfart. 

Nedan beskrivs övriga relevanta miljörisker. 

16.1. Effekter 

16.1.1. Olja och bränsle 

Under anläggningsfasen av vindkraftparken kan fartyg och andra arbetsmaskiner 

som används vid anläggande av vindkraftverken råka ut för haverier som 

föranleder utsläpp av fartygsbränsle eller olja till vatten. Även under driftskedet 

kan fartyg, som används för att nå ut till vindkraftsanläggningen vid underhåll, 

råka ut för någon form av haveri som kan medföra oavsiktliga utsläpp av 

fartygsbränsle. Sannolikheten för att större mängder olja ska läcka ut till vattnet 

inom vindkraftområdet bedöms dock som mycket liten eftersom båttrafik kopplad 

till verksamheten är begränsad till service och underhållsfartyg. Företag som 

anlitas för anläggnings- och underhållsarbete kommer också att ha inarbetade 

rutiner för oljehantering och förebyggande för att olja läcker ut. I takt med att fler 

båtar drivs med el kommer dessutom risken för utsläpp av fartygsbränsle att 

minska över tid. 

Vindkraftverk innehåller olja och andra smörjmedel i växellåda, generator och 

hydraulik. I generatorerna kopplade till transformatorstationerna finns dessutom 

diesel. Under drift och underhåll av vindkraftverken kommer dessa produkter att 

behöva bytas ut och fyllas på med jämna mellanrum för att upprätthålla optimal 

drift. Vid den här typen av service av vindkraftverk skulle ett oavsiktligt utsläpp av 

olja kunna uppstå. Läckage av olja kan även uppstå i delar av vindkraftverket som 

innehåller olja. 
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Transformatorstationen (eller transformatorstationerna) som placeras inom 

vindkraftparken kan innehålla olja för isolering. Som skyddsåtgärd kommer den, 

eller dessa, förses med utrustning för oljeuppsamling. 

Sammantaget bedöms effekterna kopplade till en risk för oljeläckage som liten vid 

anläggning och som försumbar under drift. 

16.1.2. Blindgångare och OXA 

Inom det område som vindkraftsanläggningen planeras att anläggas kan det 

förekomma oexploderad ammunition (OXA) eller stridsmedel som ligger kvar på 

havsbotten från andra världskriget (se bilaga C till ansökan). 

Detaljerade undersökningar kommer att genomföras inför anläggande för att 

identifiera eventuella blindgångare som behöver röjas eller flyttas. Möjligheterna 

att placera vindkraftverken och internkablar så att blindgångare inte behöver röjas 

kommer att vara projektets primära alternativ. Vid eventuell förekomst av 

blindgångare som skulle kunna utgöra en risk vid installationsarbetet, eller den 

slutliga anläggningen, kommer dessa att röjas i samråd med relevanta 

myndigheter. 

16.1.3. Brand och haveri 

Ytterligare utsläpp som kan förekomma från oplanerade händelser kopplat till 

vindkraftverken är utsläpp av emissioner till luft till följd av brand i vindkraftverket 

eller transformator under drift. Även materiella skador på vindkraftverket uppstår 

vid brand. Vindkraftverken innehåller elektriska komponenter och elektriska fel 

kan göra att brand uppstår om läckage av olja från generator eller växellåda 

också har skett. De stora volymerna material i vindkraftverken utgörs dock av stål, 

betong och komposit som inte är brandkänsliga. Åskledare finns på rotorblad för 

att förhindra att ett blixtnedslag ska kunna orsaka brand. Sett till inrapporterade 

incidenter och olyckor internationellt inom vindkraftsindustrin är brand ovanligt. 

Haverier i form av att ett rotorblad eller del av ett rotorblad lossnar från ett 

vindkraftverk har förekommit men är ovanliga. Det har huvudsakligen berott på 

konstruktionsfel, blixtnedslag, bristande underhåll eller bristfälliga kontrollsystem. 

Enligt den riskanalys som genomförts i samband med Vattenfalls EPD1 (Vattenfall 

AB, 2019) är risken så liten för denna typ av haveri att den kan anses försumbar. 

Risken för skador på omgivande miljö eller människor bedöms som försumbar vid 

brand eller haveri till havs på grund av omgivningens beskaffenhet. Om brinnande 

delar faller ned landar de i vattnet där inga människor normalt ska befinna sig. 

Om olja i växellådan fattar eld brinner den huvudsakligen upp och ger utsläpp till 

luft. Utsläpp av emissioner i form av bland annat koldioxid till följd av brand har 

räknats in den EPD (Vattenfall AB, 2019) som genomförts för Vattenfalls 

vindkraftportfölj. Vattenfall har förebyggande och skyddande åtgärder för att 

hantera eventuell brand i vindkraftverk. 

16.2. Projektanpassningar och skyddsåtgärder 

För att undvika att oplanerade händelser, som kan ge utsläpp och påverka miljö 

och hälsa, uppstår vid anläggande samt vid drift och underhåll av vindkraftverken 

 
1 EPD står för Environmental Product Declaration  
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kommer bland annat nedanstående åtgärder att vidtas. Åtgärderna verkar i 

förebyggande, skyddande och avhjälpande syfte. 

Åtgärder för att förebygga, skydda och avhjälpa: 

• Regelbunden service av vindkraftverken och inspektion av kablar 

genomförs. 

• Vindkraftverken utrustas med system för att per automatik stoppa rotorn 

vid för höga vindhastigheter. 

• Fysiska barriärer i vindkraftverk och transformator förhindrar oljeläckage 

till vattnet genom att vara utrustade med uppsamling till 110 % av 

mängden olja i installationerna. 

• Vindkraftverken konstrueras för hög brandsäkerhet och eventuell incident 

kommer att hanteras inom ramen för den beredskaps- och räddningsplan 

som beskrivits inledningsvis i detta kapitel. 

• Turbinerna är utrustade med rökdetektorer som är direktkopplade till 

övervakningscentralen som har bevakning dygnet runt. Om larm går så 

stänger turbinerna av sig själva. Övervakningscentralerna kan kontakta 

lokal räddningstjänst. 

16.3. Konsekvenser 

Miljörisker kommer generellt att hanteras i projektet genom upprättande av 

riskprotokoll, miljöplaner och tillämpning av de förhållningsregler och 

försiktighetsmått som finns föreskrivna i miljöbalken. Med inarbetade rutiner, 

tillgång till oljeuppsamlingsutrustning, kravställning vid upphandling samt 

uppdaterad beredskaps- och räddningsplan bedöms konsekvenserna kopplade till 

en risk av utsläpp av olja eller andra kemikalier under anläggningsskedet som 

små och under driftskedet som obetydliga. 

I fall där blindgångare inte kan undvikas genom detaljprojektering kommer 

samråd att genomföras med relevanta myndigheter för att utreda på vilket sätt 

dessa kan röjas. 

Skador på omgivande miljö eller människor är sammantaget försumbar vid brand 

eller haveri till havs och med de skyddsåtgärder och rutiner som implementeras 

inom projektet bedöms konsekvensen kopplad till denna typ av incident som 

obetydlig. 

16.4. Referenser 
OSPAR, 1992. The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-
East Atlantic. https://www.ospar.org/convention/text. 

Vattenfall AB, 2019. Environmental Product Declaration EPD of Electricity from Vattenfall’s 
Wind Farms UNCPC Code 17, Group 171 – Electrical energy The International EPD 
system 
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17. Kumulativa konsekvenser 
Effekter från flera källor kan samverka och bidra till kumulativa effekter och 

konsekvenser. Metodiken för bedömning av kumulativa effekter och 

konsekvenser inom vindkraftsprojekt Kattegatt Syd har tagits fram baserat på 

Naturvårdsverkets vägledningar för att identifiera, beskriva och bedöma 

kumulativa effekter i en miljöbedömning, samt det arbete som pågår på Havs- och 

vattenmyndigheten kopplat till kumulativa effekter i marin miljö. Enligt skrivelserna 

i miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska både pågående och 

tillståndsgivna men ännu inte pågående verksamheter och åtgärder tas med i 

analysen. 

Miljökonsekvensbedömningen för Kattegatt Syd har inkluderat de skyddsåtgärder 

och projektanpassningar som beskrivits vara en del av teknikvalet och de förslag 

på villkor för ansökningar som presenteras i bilaga B till ansökan. Bedömningen 

av kumulativa effekter görs således även med hänsyn till dessa 

projektanpassningar, skyddsåtgärder och villkor. Fokus inom detta kapitel ligger 

på bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser mellan Kattegatt Syd och 

andra verksamheter. Bedömningar av kumulativa effekter inom sökt verksamhet, 

t.ex. grumling vid arbete med fundamenten och grumling vid anläggning av 

internkabelnät, redovisas och bedöms inom ramen för respektive kapitel i MKB:n 

och tas således inte upp i föreliggande kapitel. 

17.1.  Nuläge 

Havs- och vattenmyndigheten har inom projektet Symphony1 tagit fram 

information och kartor över kumulativ miljöpåverkan inom Sveriges havsområden 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Den planerade vindkraftparken Kattegatt 

Syd är belägen i Västerhavet, där yrkesfisket är den sektor som påverkar 

havsmiljön i utsjön mest (45 % av havsplaneområdet Västerhavet). Bottentrålning 

är den största bidragande påverkansfaktorn inom fisket, medan pelagiskt fiske 

och garnfiske har en förhållandevis liten påverkan. Andra betydande 

påverkanskällor är övergödning (27 %), allmän förorening (18 %) och sjöfart 

(9 %).  

Analysen av kumulativa effekter görs med antagandet att verksamheter som 

pågår idag och har funnits i havsområdet under lång tid, såsom fiske och sjöfart, 

utgör baslinjen/nuläget för miljön i Kattegatt.  

17.2.  Avgränsning  

Tidsmässig och rumslig avgränsning är en av grundfaktorerna vid bedömning av 

kumulativa effekter. Detta eftersom effekter måste förekomma på samma plats, 

vid samma tid, eller i direkt följd efter varandra, för att kunna samverka. 

Påverkansområdets storlek för kumulativa effekter beror även på den geografiska 

utbredningen och känsligheten hos de intressen som påverkas. Nedan beskrivs 

avgränsningen av vilka andra vindkraftparker samt andra verksamheter som är 

relevanta att bedöma gällande kumulativa effekter i relation till 

verksamhetsområdet Kattegatt Syd. Exportkabeln som ska förbinda Kattegatt Syd 

 
1 Symphony är en bedömningsmetod som utvecklats till stöd för statlig havsplanering. Syftet är att på en översiktlig 

nivå visa hur miljöpåverkan från mänskliga verksamheter skiljer sig mellan olika områden och hur planeringen 

påverkar denna fördelning. https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/havsplanering/om-

havsplanering/vad-ar-havsplanering/symphony---ett-planeringsverktyg-for-havsplanering.html  
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med land ingår som en del av den kumulativa analysen. Exportkabeln anläggs 

strax innan etableringen av själva vindkraftparken.  

17.2.1. Tidsmässig avgränsning 

Anläggningsskedet för Kattegatt Syd planeras ske mellan år 2028 och 2030. 

Anläggningsskedet beräknas pågå totalt 5–8 månader för fundament, ca 1–2 

månader för transformatorstation, och 5–8 månader för sjökablar samt ca 6–10 

månader för installation av vindkraftverken. En del aktiviteter kan utföras parallellt, 

medan andra är beroende av att tidigare aktiviteter är slutförda (se teknisk 

beskrivning, bilaga C till ansökan). Tidsangivelsen är exklusive tidsupphåll 

relaterat till djurlivet, såsom att pålning och grumlande aktiviteter inte kommer att 

utföras under fiskars lektid mellan januari och maj. Det förväntade driftskedet för 

Kattegatt Syd är 40 år, varefter det följer ett avvecklingsskede som förväntas 

pågå under ett par år. 

17.2.2. Avgränsning påverkansfaktorer 

De påverkansfaktorer från Kattegatt Syd (kap. 5) som bedöms vara relevanta för 

bedömning av kumulativa effekter i relation till andra verksamheter är: 

• Undervattensbuller  

• Grumling/sedimentpålagring  

• Nya habitat (undanträngning, barriäreffekt och reveffekt) 

• Elektromagnetiska fält från exportkabel och internkabelnät 

• Förändrad landskapsbild 

17.2.3. Avgränsning i relation till vindkraftparker i 

Kattegatt 

Kumulativa effekter mellan havsbaserade vindkraftparker kan uppkomma om flera 

parker anläggs samtidigt eller direkt efter varandra i samma havsområde, men 

även över tid i driftskedet och kan resultera i exempelvis ökad barriäreffekt eller 

förändrad landskapsbild. I Kattegatt finns i dagsläget en vindkraftpark i drift och 

flera nya havsbaserade parker planeras (tabell 1 och figur 1). För den kumulativa 

analysen i föreliggande kapitel läggs fokus på befintlig vindkraftpark (Anholt) samt 

vindkraftparker som har tillstånd, eller som har ansökt om ändringstillstånd (Stora 

Middelgrund och Kattegatt Offshore). Den danska vindkraftparken Hesselö är 

medtagen i analysen, baserat på att tillståndsprocessen i Danmark skiljer sig från 

hur processen ser ut för svenska vindkraftparker2 och vindkraftparken bedöms ha 

en hög sannolikhet att komma till stånd.  

Förutsättningar för ytterligare en park är under utredning i närområdet. Den 

planerade vindkraftparken Galatea-Galenes geografiska lokalisering överlappar 

med Kattegatt Syd för den del av parken som benämns Galatea. Galatea-Galene 

ses dock som en sammanhängde park, och i det fall Kattegatt Syd får 

 
2Hesselö ingår som ett av tre områden i Folketingets energiavtal från 2018. Parken är just nu i tidigt planskede och 

en strategisk miljöbedömning har tagits fram. Efter det kommer ett anbudsförfarande att genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram för det då aktuella projektet.  
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tillståndsansökan beviljad bedöms sannolikheten att Galene byggs som liten och 

parken tas därför inte med i den kumulativa analysen.  

Tabell 1. Vindkraftparker som ingår i den kumulativa analysen för Kattegatt Syd. 

Vindkraftpark 
Minsta avstånd till 
Kattegatt Syd (km) Kapacitet Projektets tidsram 

Anholt 44 
111 turbiner (399.6 
MW) 

I drift sedan 2012–2013. Beräknad 
drifttid ca 25 år (Energinet, 2010). 

Kattegatt 
Offshore 

14 

28–47 turbiner (260 
MW) 

Tillstånd gavs under 2016. Ansökt 
om ändringstillstånd 2020. Planeras 

vara i drift 2024. Beräknad drifttid ca 
25 år (Favonius, 2012). 

Stora 
Middelgrund 

3 

Maximalt 50 turbiner 
enligt 
ändringsansökan, 
dvs. färre men större 

turbiner (864 MW 
enligt det nuvarande 
tillståndet) 

Tillstånd finns. Ansökan om 
ändringstillstånd och Natura 2000-
tillstånd är inlämnat. 

Anläggningsskedet planeras till 
2028–2029, med en beräknad 
drifttid ca 40 år (Vattenfall, 2021). 

Hesselö 10 

Okänt antal turbiner 
(800 - 1200 MW) 

Annan process i Danmark än i 
Sverige, men anläggningsskedet 
bedöms ske under 2026–2027. 

Beräknad drifttid ca 35 år 
(Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, 
2021). 

 

Figur 1. Befintliga och planerade vindkraftparker i Kattegatt. 
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Utifrån nuvarande planering och övrig tillgänglig information för Kattegatt Syd, 

Stora Middelgrund, Kattegatt Offshore och Hesselö överlappar anläggningsskedet 

endast för Kattegatt Syd och Stora Middelgrund, medan Kattegatt Offshore och 

Hesselö avses anläggas tidigare (figur 2).  

Driftskedet för Kattegatt Syd, Stora Middelgrund, Kattegatt Offshore, Anholt, samt 

Hesselö överlappar tidsmässigt. Kattegatt Syd och Stora Middelgrund har en 

beräknad drifttid på 40 år, Hesselö har en beräknad drifttid på ca 35 år, medan 

den för Kattegatt Offshore och Anholt är något kortare (ca 25 år) (figur 2). Baserat 

på parkernas förväntade livslängd kommer både Kattegatt Offshore och Anholt att 

avvecklas betydligt tidigare än Kattegatt Syd. Det saknas dock i nuläget tillräcklig 

information för att göra en bedömning gällande kumulativa effekter i 

avvecklingsfasen, och därför kommer bedömningen göras närmare slutet av 

livslängden för vindkraftparken.  

17.2.4. Avgränsning i relation till andra verksamheter i 

Kattegatt 

Utöver andra befintliga och planerade vindkraftparker så pågår det andra 

aktiviteter i Kattegatt som kan bidra med kumulativ påverkan på havsmiljön. 

Aktiviteter som pågår i havsområdet idag bedöms tillhöra nuläget och har därmed 

beaktats inom ramen för den verksamhetsspecifika konsekvensbedömningen. I 

det här avsnittet ligger därför fokus på att beskriva samverkan mellan Kattegatt 

Syd och den förändring av pågående verksamheter som förväntas över tid. Andra 

verksamheter som ger upphov till liknande påverkansfaktorer som havsbaserad 

vindkraft och bedöms relevanta avseende kumulativa effekter med planerad 

verksamhet för Kattegatt Syd är endast sjöfart. 

I de nautiska analyser som genomförts inom Kattegatt Syd bedöms sjöfarten i 

området öka med 23 % fram till år 2030, baserat på en genomsnittlig historisk 

trafikökning från 2016 (bilaga E14). Godstransporterna (tonkm/år) i området 

beräknas öka över tid (24 % mellan år 2020 och 2030), vilket innebär fler, men 

även större fartyg (Trafikverket, 2020). En successiv förflyttning av trafik till den 

nya S-rutten, öster om verksamhetsområdet, förväntas också ske över de 

närmaste åren. Potentiellt kumulativa effekter mellan sjöfart och Kattegatt Syd rör 

främst påverkan på marina däggdjur från undervattensbuller och närvaro av 

fartyg.  
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Figur 2. Preliminär tidslinje för befintliga och planerade vindkraftparker i området. Anholt är inte med i tidslinjen men beräknas avvecklas kring 2038, efter en förväntad drifttid på 25 år. 
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17.2.5. Avgränsning av intressen 

De intressen som bedöms vara relevanta avseende kumulativa effekter och 

konsekvenser mellan Kattegatt Syd och andra verksamheter sammanfattas i 

tabell 2, avseende respektive påverkansfaktor.  

Tabell 2. Sammanfattande tabell över hur påverkansfaktorer från Kattegatt Syd kan samverka med 

andra verksamheter, och för vilka intressen kumulativa effekter potentiellt kan uppstå. Möjliga 

kumulativa effekter indikeras i tabellen med ”x”.  

Påverkansfaktorer,  

Kattegatt Syd 

Andra verksamheter 

Andra vindkraftparker 

Sjöfart Anholt 
Kattegatt 
Offshore 

Stora 
Middelgrund Hesselö 

A
n

lä
g

g
n

in
g

 Undervattensbuller 
(marina däggdjur, 
fisk) 

Överlappar 
ej 

tidsmässigt 

Överlappar 
ej 

tidsmässigt 
x 

Överlappar 
ej 

tidsmässigt 

Ej 
relevant 

Grumling/sediment-
pålagring 
(bottensamhälle, fisk)  

Överlappar 
ej 

tidsmässigt 

Överlappar 
ej 

tidsmässigt 
x 

Överlappar 
ej 

tidsmässigt 

Ej 
relevant 

D
ri

ft
 

Nya habitat; 
undanträngning och 
barriäreffekt (fågel, 

sjöfart, fiske), och 
reveffekt (fisk, 
bottensamhälle) 

x* x* x x 
Ej 

relevant 

Undervattensbuller 
(marina däggdjur) 

Långt 
avstånd 

Långt 
avstånd 

Långt 
avstånd 

Långt 
avstånd 

x 

Magnetiska fält från 
internkabel och 
exportkabeln 
(vandrande fisk) 

Ej relevant x x Ej relevant 
Ej 

relevant 

Förändrad 
landskapsbild  

Ej relevant x x Ej relevant 
Ej 

relevant 

*Anholt och Kattegatt Offshore avvecklas betydligt tidigare än Kattegatt Syd, se tidslinje i figur 2. 

17.3.  Kumulativa effekter och konsekvenser 

Nedan beskrivs de potentiella kumulativa effekter och konsekvenser som 

identifierats mellan Kattegatt Syd och andra vindkraftparker samt andra 

verksamheter enligt avgränsningen ovan. Sammanfattningsvis överlappar 

anläggningsskedet för Kattegatt Syd med anläggningsskedet för vindkraftparken 

Stora Middelgrund. Kattegatt Syds driftskede sammanfaller till stor del tidsmässigt 

med driftskedet för Stora Middelgrund och Hesselö, medan driftskedet för Anholt 

och Kattegatt Offshore förväntas tidigare (i början eller mitten av Kattegatt Syds 

driftskede). 

17.3.1. Bottensamhälle och fisk 

Potentiella kumulativa effekter och konsekvenser för bottensamhälle och fisk i 

relation till andra vindkraftparker och andra verksamheter bedöms främst 

uppkomma vid pålning i anläggningsskedet, vid grumling och sedimentering vid 

nedläggning av kablar, vid eventuella förberedande bottenarbeten och borrning i 

anläggningsskedet, samt genom tillkomst av habitat i driftskedet.  
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Anläggningsskede 
I det fall pålning skulle ske samtidigt inom Kattegatt Syd och Stora Middelgrund 

kan kumulativa effekter på fisk uppkomma avseende undervattensbuller. Ingen 

pålning kommer dock att ske simultant inom Kattegatt Syd och Stora Middelgrund 

(se villkorslista, bilaga B till ansökan), och därför bedöms inga kumulativa effekter 

eller konsekvenser för fisk uppkomma i relation till undervattensbuller i 

anläggningsskedet.  

Kumulativa effekter mellan olika grumlande aktiviteter inom 

verksamhetsområdena Kattegatt Syd och vindkraftsprojektet Stora Middelgrund 

kan potentiellt uppstå, särskilt i de fall grumlande aktiviteter, såsom potentiell 

borrning (som är den största bidragande faktorn till grumling), utförs samtidigt. 

Det bedöms dock inte sannolikt att borrning inom de två projekten sker simultant, 

då pålning enligt villkorslistan (bilaga B till ansökan) inte kommer ske simultant. I 

den sedimentmodellering som utförts för verksamhetsområdet görs dessutom 

antagandet att borrning sker vid 15 % av fundamenten, vilket är ett konservativt 

antagande (andelen kan bli betydligt mindre i verkligheten).  

Konsekvensen av grumling och sedimentspridning inom Kattegatt Syd bedöms bli 

obetydlig till liten för bottensamhälle och fisk (kap. 7.4 respektive 7.5). 

Majoriteten av bottenhabitaten inom verksamhetsområdet utgörs av 

mjukbottenhabitat som inte är känsliga för grumling och sedimentpålagring. Inom 

MKB:n för Stora Middelgrund bedöms konsekvensen av grumling och 

sedimentation sammanfattningsvis bli liten för bottensamhälle och liten-försumbar 

för fisk (Vattenfall, 2021). Enligt verksamheternas (Stora Middelgrund och 

Kattegatt Syd) villkorslistor kommer inga grumlande aktiviteter utföras under 

fiskars lekperioder mellan januari och maj.  

Baserat på att konsekvenserna för fisk och bottensamhälle inom respektive 

vindkraftpark bedömts som små eller obetydliga, att det inte är troligt att borrning 

utförs simultant inom de två planerade vindkraftsprojekten, att de högsta nivåerna 

av grumling och sedimentation uppkommer lokalt kring fundament och kablar 

inom respektive vindkraftpark samt att påverkan har en kort varaktighet, bedöms 

inga kumulativa konsekvenser uppstå mellan Kattegatt Syd och Stora 

Middelgrund kopplad till grumling och sedimentpålagring för bottensamhälle och 

fisk. 

Driftskede 
I driftskedet förväntas över tid en reveffekt kring fundament och erosionsskydd 

inom Kattegatt Syd, vilket även gäller för Stora Middelgrund, Hesselö och 

Kattegatt Offshore samt den redan etablerade vindkraftparken Anholt. Tillförseln 

av hårdbotten från vindkraftparkerna är mycket liten i relation till havsområdet 

Kattegatt (som till stor del utgörs av mjukbotten), men parkerna kan potentiellt öka 

konnektiviteten mellan andra hårdbottenområden i Kattegatt vilket kan få positiva 

konsekvenser för biologisk mångfald och grön infrastruktur i havet för 

hårdbottenorganismer.  

Kumulativa effekter mellan kablar för Kattegatt Syd (internkablar och 

exportkablar) och kablar relaterade till de svenska parkerna Kattegatt Offshore 

och Stora Middelgrund utgörs i driftskedet främst av potentiella effekter från 

elektromagnetiska fält (EMF). Eftersom både de interna kablarna och 

exportkablarna kommer grävas ned och det magnetiska fältet minskar snabbt 

med avstånd bedöms miljöeffekten som begränsad till kablarnas direkta 

närområde och sammantaget som försumbar relaterat till fisk och bottensamhälle 
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(kap. 7.4 och 7.5). Kablarna bedöms inte utgöra vandringshinder för fisk som 

navigerar med jordens magnetfält (t.ex. ål). Några kumulativa konsekvenser av 

betydelse bedöms därmed sammantaget inte uppkomma med andra sjökablar i 

Kattegatt. 

17.3.2. Marina däggdjur 

Potentiella kumulativa effekter och konsekvenser för marina däggdjur i relation till 

andra vindkraftparker samt andra verksamheter uppkommer främst kopplat till 

undervattensbuller vid pålning i anläggningsskedet.  

Anläggningsskede 
Anläggningsskedet för Kattegatt Syd kan komma att överlappa med 

anläggningsskedet för vindkraftsprojektet Stora Middelgrund. Den planerade 

samordningen samt de skyddsåtgärder och projektanpassningar som planeras 

mellan Kattegatt Syd och Stora Middelgrund (bl.a. ska ingen pålning ske simultant 

inom de två verksamhetsområdena), för att minska kumulativa effekter kopplade 

till framförallt undervattensbuller inom Natura 2000-området Stora Middelgrund 

och Röde Bank, innebär att inga betydande kumulativa effekter av 

undervattensbuller vid pålning kommer uppstå mellan de två parkerna. Genom de 

skyddsåtgärder och projektanpassningar som planeras hålls området för 

beteendepåverkan på tumlare inom Stora Middelgrund och Röde bank under 

Joint Nature Conservation Commitee (JNCC) riktvärde om <10 % under en 

säsong (bilaga B till ansökan och kap. 7.8) även sett till kumulativa effekter. Även 

Stora Middelgrund anger i sin MKB att projektet kommer att nyttja bästa möjliga 

bullerreducerande teknik för att hålla sig under JNCC:s riktlinjer (Vattenfall, 2021). 

Konsekvensen för marina däggdjur relaterat till undervattensbuller i 

anläggningsskedet bedöms inom de båda projekten bli små (kap. 7.8, samt 

Vattenfall, 2021). Kumulativa konsekvenser för marina däggdjur i 

anläggningsskedet bedöms utifrån ovan sammantaget bli obetydliga. 

Driftskede 
Undervattensbuller från vindkraftparker i drift bedöms inte ha några negativa 

konsekvenser för marina däggdjur (bilaga E10 och kap. 7.8), varför den 

kumulativa konsekvensen av flera parker i drift bedöms vara obetydlig. De flesta 

studier visar att även om tumlare störs tillfälligt i anläggningsskedet, så 

återkommer de till vindkraftparker i drift (kap. 7.8).  

Inga kumulativa effekter för marina däggdjur bedöms uppstå mellan driftsljud från 

Kattegatt Syd och undervattensbuller från sjöfart i driftskedet. Området för 

vindkraftparken är redan kraftigt påverkat av fartygsbuller, eftersom det ligger mitt 

emellan två vältrafikerade farleder. Undervattensbuller från närliggande farleder 

bedöms maskera undervattensbuller från vindkraftparken i drift. Det lågfrekventa 

bullret från vindkraftverken kan inte uppfattas av tumlare annat än i verkens 

absoluta närhet (<100 m). Kumulativa konsekvenser i driftskedet bedöms således 

vara obetydliga för tumlare. 

Till skillnad från tumlare hör sälar låga frekvenser bra, förutsatt att ljudet inte är 

maskerat av bakgrundsljud. Det finns dock inget underlag som indikerar att sälar 

skulle undvika vindkraftparker, och i underlagsutredningen bedöms effekter på säl 

under driftskedet som försumbara (bilaga E10). Inga kumulativa konsekvenser för 

säl bedöms således uppkomma avseende sjöfart och undervattensbuller från 

vindkraftparken i drift. 
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Den reveffekt som förväntas kring fundamenten inom Kattegatt Syd, Stora 

Middelgrund, Kattegatt Offshore, Anholt och Hesselö bedöms kunna gynna 

bottensamhälle och fisk, och potentiellt öka tillgången på föda kring fundamenten, 

vilket då eventuellt kan gynna marina däggdjur i havsområdet. 

17.3.3. Fågel 

Påverkansfaktorer som kan ge upphov till kumulativa effekter och konsekvenser 

mellan vindkraftparker på fåglar är främst förlust av habitat/undanträngning och 

risk för kollision samt barriäreffekter.  

Anläggningsskede 
Inga kumulativa effekter gällande fågel har identifierats i anläggningsskedet för 

Kattegatt Syd. 

Driftskede 
Risk för kumulativa effekter på fåglar av vindparker i Kattegatt bedöms främst 

kunna uppstå för övervintrande alkor, genom den undanträngningseffekt som 

vindkraftsparkerna kan medföra. Alkorna kan, vid ett worst case scenario, 

eventuellt påverkas av en undanträngningseffekt i upp till 1 km från 

vindkraftsparkerna.  

Risken för påverkan på populationer av fåglar av en vindpark är liten. Till exempel 

är påverkan av vindkraftpark Kattegatt Syd på övervintrande alkor, även i ett 

scenario av undanträngning upp till 1 km utanför parken, liten sett till hela den 

övervintrande populationen och långt mindre i förhållande till de europeiska 

populationerna. 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. 

I jämförelse med de europeiska populationerna som är rimliga 

referenspopulationer är risken för påverkan på alkor även sett till de kumulativa 

effekterna marginell. Både tordmule och sillgrissla är opportunistiska arter och rör 

sig över stora områden under vintersäsongen och är inte koncentrerade till 

utsjöbankar som vissa andra fågelarter. Kumulativa konsekvenser på alkorna 

bedöms därför bli små, sett till hela den övervintrande populationen av alkor i 

Kattegatt.  

Rovfågelsmigrationen under våren, mellan Djursholm på Jylland via Anholt till den 

svenska Västkusten, passerar den befintliga vindparken Anholt. Härutöver kan de 

sträckande rovfåglarna komma att passera verksamhetsområdet för Kattegatt 

Syd och den tillståndgivna vindparken Kattegatt Offshore. En 

kollisionsriskmodellering som tidigare har gjorts för Anholt Offshore indikerade 38 

förolyckade rovfåglar, eller ca 1% av de förbipasserande individerna, under en 

vårsäsong med högt antal sträckande rovfåglar genom området. Efter att dessa 

rovfåglar nått Anholt är det rimligt att anta att samma fåglar sedan även kommer 

att passera Kattegatt Syd, med samma risk att förolyckas som vid vindkraftparken 

Anholt. Med det antagandet kan den kumulativa effekten för dessa två parker 

förväntas innebära ca 75 förolyckade rovfåglar under en vårsäsong. Även 

Kattegatt Offshore berörs till viss del av rovfågelsmigrationen och kan ge ett visst 

tillskott på mortalitet av migrerande rovfåglar. De arter av rovfåglar som löper 

störst risk att påverkas är de som utnyttjar termik för sin flyttning och därför väljer 

att flytta via Anholt, där sparvhök och ormvråk utgör merparten av de sträckande 
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individerna. Då dessa är de två mest talrika rovfåglar som häckar i Skandinavien, 

bedöms kumulativa konsekvenser som obetydliga för berörda 

rovfågelspopulationer av främst ormvråk och sparvhök. 

För sträckande sjöfåglar kan vindkraftsparkerna medföra en något längre 

flygsträcka, om de väljer att flyga runt parken under sin flyttning. För sträckande 

fåglar är en flygning runt en vindpark dock trivial i förhållande till hela den sträcka 

de flyttar, varför kumulativa konsekvenser på sträckande sjöfåglar bedöms bli 

obetydliga. 

17.3.4. Fladdermöss 

Anläggningsskede 
Inga kumulativa effekter för fladdermöss har identifierats kopplat till 

anläggningsskedet för Kattegatt Syd. 

Driftskede 
Risk för effekter för fladdermöss bedöms främst gälla kollisionsrisk i 

driftskedet under varma och stilla sommarnätter när fladdermöss kan ge sig ut till 

havs för att jaga. I nuläget bedöms verksamhetsområdet inte utgöra ett 

födosöksområde för fladdermöss, men när vindkraftparken väl är på plats kan 

vindkraftverken göra att fladdermössen lockas till området. Förekomsten 

av fladdermöss inom vindkraftparken kommer att övervakas i driftskedet och 

skyddsåtgärder, som exempelvis driftstopp eller annan lämplig teknik som finns 

tillgänglig vid tidpunkten, kommer att införas om det visar sig att de negativa 

konsekvenserna för fladdermöss blir betydande (kap. 7.7). Konsekvenserna för 

fladdermöss inom Kattegatt Syd (i det fall det visar sig förekomma fladdermöss i 

driftskedet) har bedömts bli obetydliga under förutsättning att skyddsåtgärder 

såsom driftstopp införs vid behov. Således bedöms inga kumulativa 

konsekvenser för fladdermöss uppstå i mellan Kattegatt Syd och andra 

vindkraftparker i driftskedet.  

17.3.5. Natura 2000-områden 

Potentiella kumulativa effekter och konsekvenser för Natura 2000-områden utgörs 

av samverkan mellan effekter som sträcker sig in i områdena och påverkar de 

bevarandevärden (naturtyper och arter) som området avser att skydda. Den 

underlagsutredning som tagits fram för avgränsning och bedömning av påverkan 

på Natura 2000-områden i relation till Kattegatt Syd visar att projektet på ett 

betydande sätt kan påverka miljön inom ett område som överlappar geografiskt 

med begränsade delar av Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde 

bank. 

Anläggningsskede 
Baserat på tillgänglig information för vindkraftparkerna överlappar 

anläggningsskedet för Kattegatt Syd och Stora Middelgrund (belägen inom 

Natura 2000-område), vilket kan medföra kumulativa effekter på Natura 2000-

området Stora Middelgrund och Röde bank. Påverkansfaktorer som potentiellt 

skulle kunna samverka är undervattensbuller vid pålning samt grumling och 

sedimentspridning.  

Pålning kommer inte att ske simultant inom de två områdena, och 

pålningsarbeten kommer att planeras så att de områden inom Natura 2000-

området som potentiellt påverkas kumulativt av undervattensbuller i nivåer som 
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kan orsaka beteendepåverkan på tumlare är mindre än den riktlinje för störning 

som anges av JNCC, dvs. <20 % av respektive Natura 2000-områdes totala yta 

vid något givet tillfälle eller 10 % under en säsong. De skyddsåtgärder och 

projektanpassningar som planeras (se villkorslista i bilaga B till ansökan), samt 

planerad samordning mellan Kattegatt Syd och Stora Middelgrund för att minska 

kumulativa effekter kopplade till framförallt undervattensbuller, innebär att inget 

kumulativt överlapp förväntas för undervattensbuller vid pålning och således 

bedöms inga betydande kumulativa konsekvenser på tumlare inom Natura 2000-

området uppkomma. 

De kumulativa konsekvenserna för bottensamhälle och fisk bedöms bli 

obetydliga (avsnitt 17.3.1. Bottensamhälle och fisk ovan), varför inga kumulativa 

effekter heller är att förvänta för naturtyper och habitat, samt typiska arter av fisk 

inom Natura 2000-område Stora Middelgrund och Röde bank. Bedömningen 

baseras på att konsekvenserna för fisk och bottensamhälle inom respektive 

vindkraftpark som mest är små, att det inte är troligt att borrning utförs simultant 

inom de två områdena, 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. Dessutom kommer 

ingen pålning eller grumlande aktiviteter utföras under fiskars lekperioder mellan 

januari och maj. 

Driftskede 
I driftskedet bedöms potentiella kumulativa konsekvenser av relevans för Natura 

2000 främst kunna uppstå mellan Kattegatt Syd och Stora Middelgrund. Övriga 

parker bedöms ligga för långt bort för att kunna samverka med påverkansfaktorer 

från Kattegatt Syd. 

Påverkan på de fåglar som finns upptagna i bevarandeplanen gäller främst 

undanträngning av alkor i driftskedet vilket som mest bedöms leda till en 

obetydlig kumulativ konsekvens (se vidare bedömning i avsnitt 17.3.3). 

I driftskedet förväntas över tid en reveffekt kring fundament och erosionsskydd 

inom Kattegatt Syd, vilket även gäller för Stora Middelgrund. Tillförseln av 

hårdbotten inom de två parkerna skulle kunna leda till en ökad konnektivitet 

mellan Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank vilket skulle 

kunna ge positiva konsekvenser för biologisk mångfald och marin grön 

infrastruktur.  

17.3.6. Fiske 

Anläggningsskede 
Under anläggningsskedet kan hela eller delar av verksamhetsområdet för 

Kattegatt Syd och andra planerade vindkraftparker stängas för yrkesfiske under 

perioder som anläggningsarbeten utförs. I vilken utsträckning detta görs är ännu 

inte fastställt. Enligt preliminär tidslinje (figur 2) kommer anläggningsarbetet för 

Kattegatt Syd endast att ske parallellt med anläggningsarbetet för Stora 

Middelgrund. Anläggningsarbeten för Kattegatt Offshore och Hesselö sker 

tidigare. Kumulativa effekter under anläggningsskedet förväntas därför endast 

mellan Kattegatt Syd och Stora Middelgrund. Eftersom trålning (det viktigaste 

fisket i Kattegatt) sker i mycket liten utsträckning i Stora Middelgrund förväntas de 

kumulativa effekterna bli försumbara i anläggningsskedet. Därmed bedöms den 

kumulativa konsekvensen för fiske bli obetydlig.  
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Driftskede 
Kumulativa effekter på yrkesfiske kan uppstå i det fall flera vindkraftparker 

påverkar områden som används för yrkesfiske. Yrkesfiske kommer att tillåtas 

inom Kattegatt Syd i driftskedet och effekterna på trålfiske under driftskedet 

bedöms som små (kap. 7.12). Yrkesfisket i Kattegatt domineras idag av demersal 

trålning efter havskräfta. I området för Stora Middelgrund utförs mycket lite 

trålning eftersom bottenmiljön i Stora Middelgrund är olämplig för demersal 

trålning, förutom i den nordligaste delen där djup mjukbotten finns. I delar av 

området för Kattegatt Offshore som utgörs av mjukbotten kan idag demersal 

trålning efter havskräfta utföras. Tråldata (figur 2 och 3 i kap. 7.12) tyder dock på 

att trålningen mestadels sker längre ut än i området för Kattegatt Offshore. 

Bottnarna i området för den planerade parken Hesselö är av sådan typ att 

bottentrålning är möjlig i området och i den befintliga vindkraftparken Anholt finns 

områden med mjukbotten där bottentrålning varit möjlig innan trålförbud infördes i 

parkområdet. Effekten på yrkesfiske från den planerade parken Hesselö är 

osäker eftersom det ännu inte är känt om trålförbud kommer att införas i 

parkområdet eller inte. 

En eventuell kumulativ effekt mellan Kattegatt Syd och andra parker bedöms som 

liten för trålfiske (beroende på vilka förbud som eventuellt införs i andra planerade 

parker) eftersom trålning kommer att kunna fortsätta i Kattegatt Syd. För övriga 

typer av yrkesfiske förväntas inga kumulativa effekter. Därmed bedöms den 

kumulativa konsekvensen för fiske bli liten. 

17.3.7. Sjöfart 

Anläggningsskede 
Inga kumulativa effekter eller konsekvenser har identifierats för sjöfart i 

anläggningsskedet. 

Driftskede 
Förekomsten av två närliggande vindkraftparker, dvs. sökt verksamhet samt 

vindkraftsparken Stora Middelgrund söder om verksamhetsområdet, bedöms 

påverka den totala risknivån för sjöfarten i viss grad. I dagsläget går det få 

handelsfartyg i verksamhetsområdet medan fiskefartyg är mer frekventa. I 

normalfallet bedöms inte den sökta verksamheten innebära någon större 

påverkan på fartygstrafik just i området mellan de två parkerna. Dock bedöms 

den totala risknivån för sjöfart i Kattegatt höjas i och med etablering av flera 

vindkraftparker. Allisionsrisken påverkas genom att avståndet mellan parkerna är 

litet och en något begränsad framkomlighet kan möjligen påverka tiden för 

assistans vid en nödsituation. Nämnda risker och deras påverkan bedöms dock 

vara små i och med att den tvärgående trafiken (i östlig eller västlig riktning) inte 

är särskilt omfattande och att det vid fall av nöd ändå går att passera genom 

parkerna. För utförligare information samt metodbeskrivning av riskbedömningar, 

se bilaga E14.   
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17.3.8. Landskapsbild 

Anläggningsskede 
Inga kumulativa effekter eller konsekvenser har identifierats för landskapsbild i 

anläggningsskedet. 

Driftskede 
Kumulativ påverkan på landskapsbild är relevant under driftskedet. Effekterna 

består av en visuell påverkan p.g.a. att nya strukturer tillförs i form av 

vindkraftverk, vilket påverkar den samlade bilden av landskapet vid utblick mot 

havet. I den landskapsbildsanalys som utförts för Kattegatt Syd har kumulativa 

effekter tillsammans med Kattegatt Offshore och Stora Middelgrund (bilaga E12) 

redovisats för tolv representativa utsiktspunkter längs den svenska kusten och tre 

på den danska ön Anholt. Följande har antagits gälla för de båda andra planerade 

vindkraftparkerna. 

• Kattegatt Offshore omfattar en yta på ca 21 km2 utanför Falkenberg och 

ligger närmare kusten än Kattegatt Syd (ca 7-20 km). Ansökan om 

ändringstillstånd pågår för att bygga högre verk än de tillståndsgivna (upp 

till 240 m), vilket enligt bolaget som äger projektet innebär ca 20 verk. 

Kumulativa effekter bedöms utifrån det sistnämnda (vilket motsvarar ett 

s.k. worst case scenario). 

• Stora Middelgrund är belägen söder om Kattegatt Syd på ungefär samma 

avstånd från kusten. Ansökan om ändringstillstånd pågår för att bygga 

högre verk (totalhöjd 290 m) än de tillståndsgivna. Parken omfattar en yta 

på ca 60 km2 och det planeras för 50 vindkraftverk. Kumulativa effekter 

bedöms utifrån höjden i ansökan om ändringstillstånd. 

I vyer från de nordligt belägna utsiktspunkterna kring Varberg döljs Kattegatt 
Offshore oftast av fastlandet längs kusten och den planerade vindkraftparken 
Stora Middelgrund ligger så långt bort att vindparkens visuella intryck i stort blir 
försumbart. Kattegatt Syd, som ligger närmare dessa utsiktspunkter, blir här den 
mest synliga vindkraftparken (utsiktspunkt 1–3, tabell 3).  

På kuststräckan från Björkäng till Tylösand (utsiktspunkt 4–10, tabell 3) är 
intrycket av planerad vindkraftpark Kattegatt Offshore påtagligare, särskilt kring 
Falkenberg (utsiktspunkt 5-9), samtidigt som Stora Middelgrund blir tydligare ju 
längre söderut man kommer. Tillkomsten av Kattegatt Syd innebär att andelen av 
vyn som upptas av vindkraftverk vid horisonten ökar i dessa vyer från mellan 10-
30o till som mest ca 80o, sett från Morups Tånge (utsiktspunkt 5). I många fall 
hamnar Kattegatt Syd dock bakom planerad vindkraftpark Kattegatt Offshore, sett 
från kustlinjen. Kattegatt Offshore ligger betydligt närmare kusten och dominerar 
därför generellt sett intrycket av vindkraft från denna kuststräcka.   

I vyerna från utsiktspunkterna i söder (utsiktspunkt 11 och 12, tabell 3) ger 

tillkomsten av Kattegatt Syd en mycket liten förändring av den visuella påverkan. 

Detta då planerad vindkraftpark Stora Middelgrund ligger ca 14–18 km närmare 

än Kattegatt Syd sett från utsiktspunkterna på Bjärehalvön och Kullaberg och 

därmed är mest synlig. Eftersom avståndet till Kattegatt Syd blir nästan fem mil 

från dessa utsiktspunkter bedöms den kumulativa visuella effekten av Kattegatt 

Syd i dessa vyer vara försumbar. 

Från utsiktspunkter på den danska ön Anholts nordöstra och sydliga delar 

(utsiktspunkt 13 och 15, tabell 3) kommer Kattegatt Syd och Stora Middelgrund 

bidra till kumulativa effekter för landskapsbilden, medan inga kumulativa effekter 
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av vindkraftsparkerna förväntas för utsiktspunkt Flakket på öns västsida (punkt 

14, tabell 3). 

Tabell 3. Sammanställning av kumulativa effekter av vindkraft på landskapsbilden från utsiktspunkter 

längs med kusten i Halland och norra Skåne (punkt 1–12, listade från norr till söder), samt på den 

danska ön Anholt (punkt 13–15), enligt utförd landskapsbildsanalys (bilaga E12). Med andel av vyn 

avses hur många grader av den totala vyn mot havet som upptas av vindkraftverk, se vidare bilaga 

E12. För de punkter där endast en vindkraftpark ger en visuell påverkan av betydelse enligt 

genomförd utredning anges inget värde i kolumnen ”Vindkraft totalt”. 

Utsiktspunkt 

Andel av vyn Visuellt intryck 

Kattegatt 
Syd 

Vindkraft, 
totalt 

Kattegatt 
Offshore 

Stora 
Middelgrund 

Kattegatt 
Syd 

1. Gamla Varberg 10% Anges ej. - (√) √ 

2. Varbergs 
fästning 

15% Anges ej. - (√) 
√ 

3. Träslövsläge 19% Anges ej. - (√) √ 

4. Björkäng 20% Anges ej. (√) (√) √ 

5. Morups tånge 22% 45% √ √ √ 

6. Skrea strand 13% 25% √ √ √ 

7. Grimsholmen 21% 30% √ √ √ 

8. Steninge strand 25% 48% √ √ √ 

9. Skallen, 
Haverdal 

14% 30% √ √ √ 

10. Tylösand 17% 30% √ √ √ 

11. Hovs Hallar 7% 15% (√) √ (√) 

12. Kullens fyr 4% Anges ej. (√) √ (√) 

13. Anholts fyr 15% 20% (√) √ √ 

14. Flakket 10% Anges ej. (√) - √ 

15. Sønderbjerg 15% 21% (√) √ √ 

√ = synlig, (√) = försumbart visuellt intryck, - = dold 

17.4.  Referenser 
Energinet, 2010. Anholt Havmøllepark - Vurdering af virkninger på miljøet. 
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, 2021. Idéoplæg Hesselø Havvindmøllepark. 

Favonius, 2012. Kattegatt Offshore - Miljökonsekvensbeskrivning. 

Havs- och vattenmyndigheten, 2018. Integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering 
utifrån en ekosystemansats. Rapport 2018:1, Havs- och vattenmyndigheten. 

Trafikverket, 2020. Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 
2020. Trafikverket.  

Vattenfall, 2021. Stora Middelgrund - Miljökonsekvensbeskrivning avseende uppförande 
och drift av vindkraftpark. 
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18 . Gränsöverskridande 
miljökonsekvenser 

Bedömningar av miljöeffekter och konsekvenser har inte begränsats till svenskt 

territorium utan till projektets geografiska påverkansområde. Gränsöverskridande 

miljökonsekvenser ingår därmed i bedömningarna för samtliga aspekter (se 

respektive kapitel) för vilka det bedömts relevant utifrån påverkansfaktorernas 

geografiska spridning. Nedan sammanfattas konsekvenser för de aspekter som 

bedömts relevanta vid miljöbedömningen samt med anledning av de yttranden 

som inkommit under Esbosamrådet: naturmiljö (marina däggdjur, fågel och 

fladdermöss), Natura 2000, yrkesfiske, sjöfart, landskapsbild, buller och 

kumulativa effekter. Utifrån yttranden inkomna under Esbosamråd bedöms 

gränsöverskridande miljökonsekvenser endast vara relevanta att bedöma för 

Danmark. 

 Naturmiljö 

18.1.1. Marina däggdjur  

Påverkan på marina däggdjur är direkt relaterad till undervattensbuller vid 

eventuell pålning i anläggningsskedet. Individer av tumlare på den danska sidan 

kan möjligen påverkas av undervattensbuller som sprids över gränsen i 

anläggningsskedet. Arten rör sig säsongsbaserat över gränsen mellan Sverige 

och Danmark, och påverkan på individer i Sverige kan således även ha en 

indirekt effekt på arten i danska vatten. 

Enligt modellering av undervattensbuller och utredning om påverkan på marina 

däggdjur (bilaga E10) begränsas området där risk för permanent hörselskada 

(s.k. PTS, Permanent Threshold Shift) kan uppkomma hos tumlare vid pålning till 

ca 25 m från ljudkällan. Eftersom vindkraftparken ligger helt inom svensk 

ekonomisk zon och inte överlappar med danskt vatten utgörs gränsöverskridande 

påverkan hos marina däggdjur endast av risk för beteendepåverkan. 

Knubbsäl är vanligt förekommande inom Kattegatt, både på den svenska och den 

danska sidan och rör sig enligt övervakningsdata inom området för den planerade 

vindkraftparken. Populationen av gråsäl i Kattegatt är liten och det är framförallt 

den danska populationen som rör sig över Kattegatt. Individer av säl som rör sig i 

området kan potentiellt påverkas av undervattensbuller och ökad båttrafik från 

arbetsfartyg i anläggningsskedet. Inga kutskär finns i närhet till 

verksamhetsområdet och inga andra känsliga områden för vare sig gråsäl eller 

knubbsäl har identifierats. 

Tumlare är generellt känsligare för undervattensbuller än säl (med undantag för 

låga ljudfrekvenser) och därmed bedöms de skyddsåtgärder som vidtas för 

tumlare även vara tillräckliga för säl. Undervattensbuller inom låga 

frekvensintervall har potential att störa sälarnas kommunikation, framförallt under 

parningssäsongen. Eftersom närmaste parningsområde för säl ligger vid Anholt, 

utanför det område där sälarna potentiellt skulle kunna påverkas till följd av 

pålning inom Kattegatt Syd, bedöms pålningsrelaterade effekter dock bli 

försumbara.  

Gränsöverskridande konsekvenser relaterat till undervattensbuller och 

beteendepåverkan bedöms sammantaget vara obetydliga för säl och små till 

obetydliga för tumlare inom det område där det finns risk för beteendepåverkan 
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vilket också omfattar danskt vatten (se kap. 7.8 och bilaga E10 för utförligare 

beskrivning av bedömning). 

18.1.2. Fågel 

Potentiell gränsöverskridande påverkan för fågel utgörs av barriäreffekter samt 

kollisionsrisk för sträckande sjöfåglar och rovfåglar som migrerar mellan Sverige 

och Danmark. 

Enligt de omfattande inventeringar som genomförts inom projektet finns det inget 

som tyder på att det går några betydande sjöfågelsträck genom området. Det är 

därmed ett begränsat antal sjöfåglar som förväntas migrera genom parken och för 

dessa kommer den barriäreffekt som skapas endast medföra en något längre 

flyttväg och bedöms därför vara av marginell betydelse. Gränsöverskridande 

konsekvenser för migrerande sjöfågel bedöms därmed som obetydliga. 

Det finns ett rovfågelsträck på våren mellan Danmark och den Halländska kusten 

som delvis korsar området för vindkraftsparken. För rovfåglar utgör risk för 

kollision den mest relevanta påverkan kopplad till havsbaserade vindkraftsparker. 

Konsekvensen för rovfåglar på populationsnivå till följd av vindkraftparkens 

anläggning bedöms dock som obetydlig utifrån den underlagsutredning och de 

uppskattningar av mortalitet som gjorts för Kattegatt Syd (se vidare bedömning av 

effekter och konsekvenser på fåglar i kap. 7.6). 

Inom Kattegatt finns även övervintrings- och födosöksområden för sjöfågel och 

fåglarna rör sig kontinuerligt över gränsen mellan Sverige och Danmark. Risk för 

undanträngning av övervintrande sjöfågel bedöms dock främst ske upp till 1 km 

från verksamhetsområdet och berör därmed inte danskt vatten. 

18.1.3. Fladdermöss 

Relevant gränsöverskridande påverkan på fladdermöss utgörs av kollisionsrisk 

med vindkraftverken under migration och under födosökning till havs. Migration 

från svenska kusten mot Danmark under hösten ses som osannolik då det 

saknas ledstrukturer som leder fladdermössen ut genom verksamhetsområdet. 

Det saknas data för att med säkerhet säga om det finns något flyttstråk som går 

via den danska ön Anholt genom Kattegatt Syd på våren, men den låga 

flyghöjden i kombination med att vårsträcket inte går i samma koncentrerade 

korridorer som höststräcket gör att risken för att fladdermöss ska förolyckas under 

migrationen bedöms som liten. Därmed är risken för negativa konsekvenser 

främst relaterad till kollisionsrisk för fladdermöss som vid lugna och milda 

väderförhållanden sommartid skulle kunna ge sig ut över havet för att söka föda. 

I nuläget bedöms verksamhetsområdet inte utgöra ett födosöksområde för 

fladdermöss. När vindkraftparken väl är på plats kan vindkraftverken göra att 

fladdermössen lockas till området (eftersom insekter kan ansamlas kring 

vindkraftsverk under vissa specifika förhållanden). Förekomsten av fladdermöss i 

verksamhetsområdet kommer att kartläggas när vindkraftparken tagits i drift (kap. 

7.7). Om uppföljningarna visar på förekomst av fladdermöss och att 

kollisionsrisken mellan fladdermöss och vindkraftverkens rotorblad riskerar att 

medföra betydande påverkan för fladdermöss kommer skyddsåtgärder att 

implementeras. Skyddsåtgärderna kan komma att innebära s.k. stoppreglering, 

men det är också möjligt att annan lämplig skyddsteknik finns tillgänglig vid tiden 

för drift. Med dessa skyddsåtgärder bedöms miljökonsekvenserna för 
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fladdermöss bli obetydliga (se vidare i kap. 7.7, samt förslag till villkorslista i 

bilaga C till ansökan). 

 Natura 2000 

De skyddade områden utanför Sveriges gräns som ansetts kunna påverkas av 

verksamheten är framför allt de danska Natura 2000-områdena Anholt og havet 

nord for och Farvandet nord for Anholt (överlappar med varandra, ca 7 km från 

vindkraftparken), samt danska Store Middelgrund (ca 9 km från vindkraftparken), 

vilka alla har marina däggdjur och/eller fågel listade i bevarandeplanen. I den 

avgränsning av vilka Natura 2000-områden som berörs av verksamheten (bilaga 

E3) görs dock bedömningen att danska Natura 2000-områden inte kommer att 

beröras av den planerade verksamheten. Avgränsning för påverkan på 

närliggande Natura 2000-områden beskrivs närmare i bilaga E3. 

 Yrkesfiske 

Förutom svenska yrkesfiskare fiskar även danska fiskefartyg inom 

verksamhetsområdet. Liksom för det svenska fisket utgörs det danska fisket 

nästan uteslutande av fiske efter havskräfta med bottentrål. Inget fiske med 

pelagisk trål finns registrerat i danskt fiskedata från området under de senaste 

fem åren. I anläggningsskedet bedöms verksamheten preliminärt kunna medföra 

stora konsekvenser för det svenska fisket av havskräfta till följd av avlysning av 

området. Denna negativa konsekvens bedöms dock minska till liten eller måttlig 

när avlysningsområdet specificerats och beroende på avlysningsområdets slutliga 

storlek och varaktighet. Under driftskedet kommer verksamhetsområdet att vara 

öppet för fiske, och bottentrålning bedöms kunna fortgå. Verksamheten bedöms 

därmed medföra en liten effekt för yrkesfisket eftersom påverkan endast är 

relaterad till att de nya strukturerna i verksamhetsområdet (vindkraftverk och 

transformatorstation/er) delvis påverkar hur fiskare kan navigera i området. Då 

verksamhetsområdet för det danska fisket totalt sett framstår som mindre viktigt 

än för det svenska fisket (relativ fångstvolym är lägre) görs bedömningen att 

konsekvensen för det danska kräfttrålfisket till följd av parken blir liten för alla 

projektets skeden eftersom fiske kommer att tillåtas i driftskedet och eftersom de 

konsekvenser som uppkommer i anläggningsskedet är tillfälliga. Bedömningar av 

effekter på svenskt och danskt yrkesfiske görs närmare i den underlagsutredning 

som tagits fram inom projektet för att belysa påverkan på fiskenäringen i Kattegatt 

(bilaga E13) och konsekvenserna för yrkesfisket redovisas i kapitel 7.12. 

 Sjöfart 

Eftersom den planerade vindkraftparken i anläggnings- och avvecklingsskedet 

främst innebär ökad sjötrafik mellan vindkraftparken och den svenska kusten 

bedöms gränsöverskridande påverkan endast vara relevant för driftskedet.  

Den vältrafikerade T-rutten väster om vindkraftparken ligger i danskt vatten. 

Layouten på verksamhetsområdet har anpassats med ett avstånd till T-rutten som 

uppfyller internationella rekommendationer med viss marginal, vilket bedömts 

reducera riskerna för påverkan på sjöfarten till följd av etablering av 

vindkraftparken till en tolererbar nivå (bilaga E14) och konsekvensen bedöms 

som liten till obetydlig. Effekter och konsekvenser på svensk och dansk sjöfart 

bedöms vidare i kapitel 7.13. 
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 Landskapsbild 

Kattegatt Syd ligger ca 70 km från den danska kustlinjen och ca 20 km från den 

danska ön Anholt. Vindkraftparken kommer att synas från platser med fri sikt på 

Anholt. Fotomontage har tagits fram från de tre utsiktspunkter på Anholt som 

Norddjurs kommun specificerat under Esbosamråd, för att ge en bild av hur 

landskapsbilden kan komma att förändras när vindkraftparken står på plats, se 

kapitel 7.10 Landskapsbild. 

Vid utsiktspunkten Anholts fyr (för lokalisering av utkikspunkter se kap. 7.10) 

bedöms Kattegatt Syd ge en måttlig konsekvens på landskapsbilden då 

vindkraftparken upptar 15 % av horisonten. Konsekvenserna bedöms bli små för 

utsiktspunkterna Flakket och Sönderbjerg då vindkraftparken upptar en liten del 

av horisonten och vindkraftparken från dessa punkter kommer upplevas som 

liten. Gränsöverskridande konsekvenser på landskapsbilden beskrivs vidare i 

bilaga E12 och effekter och konsekvenser på landskapsbilden bedöms även i 

kapitel 7.10.  

Vad gäller påverkan från hinderbelysning under dygnets mörka timmar kan 

påverkan anses vara likartad som för vindkraftparken Anholt som ligger väster om 

ön Anholt och består av med 111 stycken drygt 140 m höga vindkraftverk. 

Avståndet till Jylland är cirka 15 km och till Anholt cirka 21 km. Avståndet är alltså 

jämförbart med avståndet till den planerade vindparken Kattegatt Syd. I bilaga 

E12 redovisas effekten av dessa genom foton av befintliga förhållanden på 

Anholt, dag och natt. De befintliga vita hinderljusen i vindkraftparken Anholt är 

synliga som små ljusa punkter. De röda ljusen på tornen är svåra att se på det 

avstånd som Anholt ligger ifrån Anholts vindpark. Underlaget visar sammantaget 

att upplevelsen av hinderljus varierar kraftigt beroende på avståndet till 

ljuskällorna, tiden på dygnet och platsen man befinner sig på, men även på sikt- 

och ljusförhållanden. I skymningen och på natten upplevs de högintensiva 

hinderljusen som små blinkande vita punkter. De lågintensiva röda ljusen syns 

mindre, särskilt vid en rödaktig skymnings-/gryningshimmel. Vid totalt mörker, mitt 

i natten och utan annan belysning från städer/tätorter som påverkar natthimlen, 

blir hinderbelysningen mer framträdande. Effekterna som uppkommer kvälls- och 

nattetid till följd av hinderbelysningen bedöms inte motsvara en högre 

konsekvensnivå än vad som anges ovan avseende dagtid. 

 Buller 

Vindkraftparken är belägen långt ifrån kusten och bedömningen är att driftljudet 

därför inte kommer att vara hörbart från land (se vidare resonemang i kap. 5). 

Den gränsöverskridande konsekvensen kopplad till buller under driftskedet 

bedöms därmed som obetydlig. 

 Kumulativa konsekvenser 

Gränsöverskridande kumulativa effekter avgränsas till påverkan på landskapsbild, 

sträckande rovfåglar och konnektivitet mellan skyddade områden i Kattegatt. 

Kattegatt Syd tillsammans med den tillståndsgivna vindkraftparken Stora 

Middelgrund kan medföra kumulativa effekter på landskapsbilden. 

Vindkraftparken Kattegatt Offshore skyms av Kattegatt Syd vid samtliga tre 

utsiktspunkter och bidrar därmed inte till några kumulativa effekter. Från 

utsiktspunkten Flakket är inte heller Stora Middelgrund synlig medan den för 

utsiktspunkterna Anholts fyr och Sönderbjerg förlänger intrycket av 
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vindkraftparken Kattegatt Syd med cirka en tredjedel. Tillsammans utgör dessa 

vindkraftparker ca 20 % av horisonten. Kumulativa konsekvenser på 

landskapsbilden bedöms sammantaget som små. 

Övriga gränsöverskridande kumulativa konsekvenser bedöms främst uppstå för 

fågel (relaterat till sträckande rovfåglar och den befintliga vindkraftparken Anholt) 

samt till viss del för konnektivitet mellan skyddade områden i Kattegatt. 

Gränsöverskridande konsekvenser för dessa intressen bedöms inte avvika från 

de kumulativa konsekvenser som bedömts inom Sverige och därmed hänvisas till 

kapitel 17 för beskrivning av dessa. 
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Kapitel 19 

Samlad bedömning  
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19. Samlad bedömning 
Kattegatt Syd kommer ha potential att producera fossilfri energi om 4,7 TWh per 

år vilket i nuläget motsvarar ca 2,5–3 % av Sveriges totala elproduktion. Projektet 

är därmed en viktig del av Sveriges och Europas omställning till förnybar 

elproduktion och strävan mot ett klimatneutralt samhälle. Projektet bedöms bidra 

med positiva effekter för Sveriges miljömål (generationsmålet samt till 

miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan) och bidrar genom produktion av 

förnybar energi till möjligheterna att uppnå dessa mål. 

För att minska risken för negativa effekter och konsekvenser har ett antal 

projektanpassningar och skyddsåtgärder implementerats inom projektet. Dessa 

omfattar bland annat anpassningar av projektområdet relaterat till sjöfart och 

närliggande Natura 2000-områden, tidsrestriktioner kopplade till känsliga fiskarter 

samt bullerreducerande åtgärder vid pålningsarbeten. Med dessa 

projektanpassningar och skyddsåtgärder är den sammanlagda bedömningen att 

potentiell påverkan av verksamheten sammantaget är liten.  

Konsekvenserna av vindkraftparken för naturmiljön bedöms som obetydliga till 

små för samtliga förekommande artgrupper och naturmiljöer. Konsekvenser för 

naturmiljön bedöms främst uppstå i anläggningsskedet utom för fåglar som 

bedöms beröras på ett relevant sätt endast under driftskedet. Verksamheten 

bedöms inte skada de livsmiljöer och arter som skyddas i närliggande Natura 

2000-områden, varken under anläggningsskedet eller driftskedet. 

Konsekvensen för det demersala yrkesfisket har preliminärt bedömts som stor i 

anläggningsskedet. Bedömningen grundar sig i en möjlig avlysning av en större 

del av verksamhetsområdet i samband med kabelnedläggningen. Den negativa 

konsekvensen bedöms begränsas till måttlig eller liten när avlysningsområdet 

väl specificerats, beroende på avlysningsområdets slutliga storlek, samt hur länge 

avstängningen pågår. Under driftskedet kommer verksamhetsområdet att vara 

öppet för fiske, och demersalt fiske (inklusive bottentrålning) bedöms kunna 

fortgå. De nya strukturerna påverkar dock hur fiskare kan navigera i området. Det 

påverkade området är litet i relation till såväl verksamhetsområdet som till 

bottentrålfiskets totala ytor i Kattegatt samt utpekade riksintressen och den 

negativa effekten på fiskets bedrivande bedöms därmed vara liten.  

En osäkerhet finns kopplad till bedömningen av påverkan på totalförsvarets 

intresse. Det är i dagsläget inte känt vad försvarets intressen består i. Vattenfall 

har inlett en dialog med Försvarsmakten avseende totalförsvarets intressen vilken 

kommer att fortsätta. Vattenfall kommer att kunna anpassa vindkraftparken 

ytterligare alternativt förse parken med t.ex. radarövervakningsutrustning. 

Vindkraftverken kommer att vara synliga från delar av den svenska västkusten 

och från den danska ön Anholt. Uppfattning om påverkan på landskapsbild är en 

subjektiv upplevelse och intresset är svårbedömt i konsekvenssammanhang, men 

två utredda miljöer har bedömts ha en större känslighet (en längs den svenska 

kusten och en på Anholt), där den negativa konsekvensen bedöms bli måttlig. 

Sammantaget bedöms dock den visuella påverkan som uppkommer motsvara en 

obetydlig till liten negativ konsekvens. 

Nedan har bedömningen av konsekvenser för samtliga aspekter som beskrivs i 

föreliggande MKB sammanställts (tabell 1), där den största bedömda 

konsekvensen för varje miljöaspekt markeras med färg. De kapitel som inte 

innehåller bedömningar av konsekvenser (kapitel 7.1 Bottenförhållanden, 7.2 
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Meteorologiska förhållanden, 7.3 Oceanografiska förhållanden, 12 

Ekosystemtjänster) har exkluderats från sammanställningen. För resonemang 

kring potentiell påverkan till följd av verksamheten kopplad till dessa aspekter 

hänvisas till respektive kapitel.  

Tabell 1. Sammanställning av bedömda konsekvenser. Bedömningen tar hänsyn till de 

projektanpassningar och skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive 

avsnitt. Den största bedömda konsekvensen för varje miljöaspekt indikeras i färgskala enligt nedan. 

Positiv 

konsekvens 

Obetydlig/ Ingen 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

MKB kapitel Sammanfattning  

Naturmiljö 
Bottensamhällen  
(kapitel 7.4) 

Potentiella effekter på bottensamhälle är främst kopplade till 
anläggningsskedet och den potentiella påverkan som 
ianspråktagande av bottenyta/habitatförlust, 
grumling/sedimentpålagring, samt förändrade och nya habitat 
orsakar. Kompletterande bottenundersökningar i form av 
infaunaprovtagning och videoundersökningar planeras för att 
validera konsekvensbedömningen.  
 
Habitatförlust i anläggningsskedet bedöms medföra en 
obetydlig konsekvens till följd av den ringa yta som påverkas 
jämfört med verksamhetsområdets sammantagna yta. 
Konsekvenserna av grumling och sedimentation på 
mjukbottenhabitat och sandbankar bedöms som obetydlig då 
habitaten inte är känsliga för grumling och sedimentation. Rev 
är generellt mer känsliga för grumling och sedimentation men 
konsekvensen bedöms bli liten till obetydlig eftersom 
naturtypen endast återfinns i områden där grumling och 
sedimentation förväntas vara begränsad. 
 
Negativa konsekvenser kopplade till driftskedet bedöms som 
obetydliga för samtliga naturtyper och habitat inom 
verksamhetsområdet. Nya habitat i driftskedet bedöms dock 
kunna medföra en positiv konsekvens för hårdbottenarter. 
 
Konsekvenser av avvecklingen är beroende av hur den slutliga 
avvecklingsplanen utformas men bedöms som obetydliga till 
små då liknande effekter som under anläggningsskedet kan 
förväntas, men på en betydligt lägre nivå. 

Naturmiljö Fisk  
(kapitel 7.5) 

Relevanta påverkansfaktorer med avseende på fisk anses 
vara; grumling och sedimentation, undervattensbuller, 
förändrat habitat och elektromagnetiska fält. Relevanta effekter 
bedöms framförallt vara kopplade till anläggningsskedet och i 
viss mån till avvecklingsskedet. Under driftskedet bedöms 
konsekvenserna på fisk bli obetydliga eller möjligtvis även 
positiva.  
 
Det är framförallt torsk som bedömts utgöra en viktig art som 
potentiellt är känslig för den planerade verksamheten. Pålning 
och grumlande arbete under den känsliga lekperioden kommer 
att undvikas helt och konsekvensen på torsk bedöms därmed 
som obetydlig. För övriga arter som kan leka i området under 
andra perioder bedöms konsekvensen i anläggningsskedet 
som liten, vilket framförallt är kopplat till bedömningen att 
verksamhetsområdet ur ett regionalt perspektiv endast bedöms 
vara av liten betydelse för dessa arter.  
 
Konsekvenser av avvecklingen är beroende av hur den slutliga 
avvecklingsplanen utformas men bedöms som obetydlig till 
liten då liknande effekter som under anläggningsskedet kan 
förväntas, men på en betydligt lägre nivå.  
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Naturmiljö Fåglar 
(kapitel 7.6) 

Fåglar kan påverkas genom kollision, undanträngning och 
habitatförlust samt av barriäreffekten som uppkommer. 
Barriäreffekten bedöms dock i sammanhanget som obetydlig 
eftersom den något längre flyktvägen som kan orsakas av 
parken är av ytterst marginell betydelse, i förhållande till den 
långa väg som fåglarna flyttar under vår- och höststräcket. 
Samtliga relevanta effekter är kopplade till verksamhetens 
driftskede.  
 
Undanträngning berör framförallt alkor, som uppehåller sig i 
verksamhetsområdet under vinterhalvåret. Undanträngning kan 
eventuellt ske upp till 1 km utanför verksamhetsområdet. 
Konsekvensen för alkorna bedöms dock bli liten då antalet 
undanträngda alkor är marginellt i förhållande till de 
populationer som övervintrar i Kattegatt och till den häckande 
europeiska populationen. För övriga sjöfåglar bedöms 
konsekvensen bli liten till obetydlig.  
 
Rovfåglar är den artgrupp som bedöms löpa störst risk att 
kollidera med vindkraftverken. Risken är som högst under 
vårsträcket då en känd sträckled från Grenå (Danmark) via 
Anholt passerar Kattegatt Syd på väg mot Hallandskusten. De 
två arter som passerar området i störst antal och löper störst 
risk att kollidera med ett vindkraftverk är ormvråk och 
sparvhök. Sett till populationernas totala storlek är dock de 
individer som potentiellt kan komma att förolyckas (i ett worst 
case scenario) mycket lågt och därmed bedöms konsekvensen 
som obetydlig för berörda populationer av rovfåglar. 

Naturmiljö 
Fladdermöss 
(kapitel 7.7) 

Potentiella effekter för fladdermöss är relaterade till 
kollisionsrisk med vindkraftsverken under driftskedet. 
Verksamhetsområdet bedöms i nuläget inte ha något värde för 
fladdermöss men skulle potentiellt kunna få det i driftskedet då 
fladdermöss skulle kunna lockas ut till parkområdet för att jaga 
insekter under ljumma och stilla sommarnätter. 
Konsekvenserna bedöms dock bli obetydliga för fladdermöss 
eftersom begränsningar av driften, eller annan lämplig 
skyddsteknik, kommer att implementeras om det visar sig att 
drift av parken medför en betydande påverkan på fladdermöss.  

Naturmiljö Marina 
däggdjur 
(kapitel 7.8) 

Den påverkansfaktor som bedöms ha störst relevans för 
marina däggdjur är undervattensbuller kopplat till potentiell 
pålning under anläggningsskedet.  
 
Med beaktande av projektanpassningar och skyddsåtgärder är 
den samlade bedömningen att anläggningen av 
vindkraftparken som mest medför en liten konsekvens för 
tumlare. Detta eftersom endast beteendestörningar förväntas 
samt i begränsad omfattning. Individer kan tillfälligt röra sig till 
andra delar av utsjöbankarna. Endast en liten del av 
populationen förväntas påverkas (och då ur en 
beteendesynpunkt). Gråsäl och knubbsäl, antas påverkas i 
samma eller mindre utsträckning som tumlare och den 
negativa konsekvensen bedöms därmed som liten för säl.  
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Kulturmiljö 
(kapitel 7.9) 

Anläggningsskedet av vindkraftsparken innebär en risk för 
skada på kulturhistoriska lämningar. Skador kan också uppstå 
vid nedläggning av kablar eller vid installation av kabelskydd. 
Marinarkeologiska objekt kommer att undvikas i möjligaste 
mån. I nuläget bedöms konsekvenserna på redan kända 
lämningar samt eventuellt ej kända fornlämningar (förutsatt att 
fornlämningar kan undvikas i sin helhet och ges ett lämpligt 
skyddsavstånd) som små eller obetydliga. Inga relevanta 
konsekvenser på kulturmiljö bedöms uppkomma under drift- 
eller avvecklingsskede, förutsatt att samma skyddsåtgärder 
som under anläggningsskedet vidtas.  

Landskapsbild 
(kapitel 7.10) 

Vindkraftverken medför effekter i form av en visuell påverkan 
och en förändrad landskapsbild. Hinderbelysningen, för såväl 
sjöfart som luftfart, medför även en visuell påverkan under 
dygnets mörka timmar. Eftersom berörd del av Västkusten till 
största delen är helt öppen utan skymmande öar och relativt 
lite sikthindrande vegetation råder i stort sett ett linjärt 
samband mellan avstånd till vindkraftsparken och synlighet. 
Längre inåt land uppkommer visuell påverkan endast vid högt 
belägna platser med fri sikt. Sammantaget bedöms den 
visuella påverkan som uppkommer motsvara en obetydlig till 
liten negativ konsekvens, med undantag för miljöer med större 
känslighet (en längs den svenska kusten och en på Anholt) där 
konsekvensen bedöms bli måttlig.  

Rekreation och 
friluftsliv 
(kapitel 7.11) 

De två rekreation- och friluftsintressen som bedöms relevanta 
för analys av påverkan är fritidsfiske och dykning. Vad gäller 
dykning finns två lokaler för vrakdykning som ligger väster om 
verksamhetsområdet. För fritidsfiske är potentiell påverkan 
kopplad till utsjöbankarna som nyttjas för fritidsfisket. Den 
gemensamma relevanta miljöeffekten kopplad till dessa två 
intressen är det undervattensbuller som alstras under 
anläggningsskedet relaterad till ett eventuellt pålningsarbete.  
 
Konsekvensen på nyttjandet av de två dykplatserna bedöms bli 
obetydlig då det endast är dykplatsen som ligger närmast 
verksamhetsområdet som kan komma att påverkas och 
påverkan är begränsad till buller vid pålning av de fundament 
som ligger närmast dykplatsen. Miljöeffekten för fritidsfisket 
utgörs av en tillfällig störning under anläggningsskedet (till följd 
av möjlig bortskrämning av fisk) och är tidsbegränsad 
(framförallt sommarhalvåret). Den negativa konsekvensen 
bedöms därmed till liten.  
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Yrkesfiske 
(kapitel 7.12) 

Verksamhetsområdet används (i de delar där så är möjligt) för 
yrkesfiske med demersal trål efter havskräfta och ingår som en 
mindre del i de stora riksintresseområden som är utpekade för 
yrkesfiske i Kattegatt. Det pelagiska fisket är mycket begränsat 
i omfattning. 
 
Med antagandet att en betydande del av parken tillfälligt 
kommer att vara otillgänglig för yrkesfiske under 
anläggningsskedet bedöms verksamheten under 
anläggningsskedet preliminärt kunna medföra måttliga effekter 
för det demersala fisket. Tillsammans med bedömt högt värde, 
baserat på fiskedata och områdets status som riksintresse, 
bedöms verksamheten preliminärt kunna ge upphov till stora 
konsekvenser för det demersala fisket under 
anläggningsskedet. Konsekvensen bedöms minska till måttlig 
eller liten när avlysningsområdet specificerats, beroende på 
avlysningsområdets slutliga storlek, samt hur länge 
avstängningen pågår.  
 
Under driftskedet kommer verksamhetsområdet att vara öppet 
för fiske och bottentrålning bedöms kunna fortgå. De nya 
strukturerna medför dock påverkan på hur fiskare kan navigera 
i området. Det påverkade området är litet i relation till såväl 
verksamhetsområdet som till bottentrålfiskets totala ytor i 
Kattegatt samt utpekade riksintressen och den negativa 
effekten på fiskets bedrivande bedöms vara liten. Kombinerat 
med ett bedömt högt värde för demersalt fiske samt ett lågt 
värde för pelagiskt fiske inom verksamhetsområdet bedöms 
den negativa konsekvensen för pelagiskt fiske som liten och 
för demersalt fiske som måttlig. Konsekvensen för 
miljöövervakning av fiskebestånd bedöms som liten då det inte 
finns några fasta stationer för miljöövervakning i området.   

Sjöfart 
(kapitel 7.13) 

De identifierade riskerna, under såväl anläggnings- som 
driftskede, handlar primärt om etableringen av vindkraftsparken 
i närheten av tät trafik, vilket potentiellt ökar risken för olyckor. 
Den riskanalys som gjorts för projektet kopplad till sjöfart visar 
dock att den något ökade risken för olyckor för sjöfarten är 
tolererbar, både för anläggnings- och driftskedet. 
 
Under anläggningsskedet bedöms konsekvensen för sjöfarten i 
farlederna kring verksamhetsområdet bli obetydlig, då värdet 
bedöms som högt men effekten som försumbar. 
Konsekvensen för sjöfarten inom verksamhetsområdet bedöms 
bli liten. Under driftskedet bedöms konsekvensen för sjöfart i 
farlederna kring verksamhetsområdet såväl som inom 
verksamhetsområdet bli obetydlig.  
 
Under avvecklingsskedet bedöms negativa konsekvenser 
kopplade till planerad verksamhet och sjöfart i farleder kring 
verksamhetsområdet som obefintliga, medan den negativa 
konsekvensen för sjöfarten inom verksamhetsområdet bedöms 
som liten.  

Övrigt näringsliv 
och infrastruktur 
(flyg, kablar etc.) 
(kapitel 7.14) 

Eftersom inga kända kablar eller annan infrastruktur berörs av 
verksamheten begränsas konsekvensbedömningarna till att 
omfatta luftfart avseende de berörda flygplatserna i Ängelholm 
och Halmstad och deras verksamhet. Etableringen av 
vindkraftsparken bedöms till följd av en obetydlig effekt på 
verksamheterna medföra en obetydlig negativ konsekvens för 
denna miljöaspekt.  
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Miljömål 
(kapitel 8) 

Projektet bedöms kunna bidra med positiva effekter för 
generationsmålet samt till miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan då vindkraftparken genom produktion av 
förnyelsebar energi kommer att bidra till möjligheterna att 
uppnå dessa mål. Sökt verksamhet bedöms inte påverka 
möjligheterna att uppnå något av de för verksamheten andra 
relevanta miljömålen (Säker strålmiljö, Hav i balans och 
levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv).  

Natura 2000 
(kapitel 9) 

Påverkansfaktorer som bedöms relevanta för omkringliggande 
Natura 2000-områden motsvaras av undervattensbuller, 
grumling och sedimentation i anläggningsfasen samt förlust av 
habitat (undanträngning för fåglar i driftskedet). Genom den 
avgränsningsanalys som utförts bedöms potentiell relevant 
påverkan begränsas till Lilla Middelgrund samt Stora 
Middelgrund och Röde bank.  
 
Verksamheten bedöms inte medföra skada på livsmiljöerna 
inom utredda Natura 2000-områden. Konsekvenserna bedöms 
bli obetydliga för de naturtyper som finns upptagna i 
bevarandeplanerna för områdena och deras typiska arter och 
bedöms inte heller inverka på bevarandemål för naturtyperna. 
Verksamheten bedöms vidare inte medföra någon skada på de 
arter av fågel som finns upptagna i bevarandeplanerna eller 
minska förutsättningarna för att Natura 2000-områdena ska 
utgöra födosöksområden för dessa. Ingen påverkan på 
arternas bevarandemål och ingen skada eller störning som 
försvårar bevarandet av arterna i Natura 2000-områdena 
bedöms uppkomma. Bullerdämpande åtgärder vid pålning 
kommer att implementeras så att beteendestörning för tumlare 
ligger väl under riktlinjerna från JNCC (störning ska inte vid 
något tillfälle överstiga 20 procent av arealen av Natura 2000-
områdena och inte överstiga mer än 10% av arealen under en 
säsong). Liksom för fågel bedöms verksamheten inte inverka 
på bevarandemålen för tumlare och ingen skada eller störning 
som försvårar bevarandet av arten i Natura 2000-områdena 
bedöms uppkomma. Verksamheten bedöms därmed inte 
orsaka skada på livsmiljöer och arter som områdena avser 
skydda.  

Riksintressen 
(kapitel 10) 

För riksintresset totalförsvaret får det tills vidare antas att den 
planerade verksamheten inverkar negativt på riksintresset i 
någon mån. Detta eftersom det i nuläget inte är möjligt att 
närmare bedöma graden av påverkan, då det inte är känt hur 
verksamheten kan förväntas inverka på värdena som ligger till 
grund för totalförsvarets riksintresseanspråk. Dialog har inletts 
med Försvarsmakten avseende totalförsvarets intressen. 
 
För övriga riksintressen är den sammantagna bedömningen att 
verksamheten inte medför påtaglig skada. Detta inkluderar 
riksintressen för yrkesfiske, naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, 
energiproduktion, kommunikationer, Natura 2000, friluftsliv (3 
kap. MB) och rörligt friluftsliv (4 kap. MB).  

Miljökvalitetsnormer 
(kapitel 11) 

Sammantaget görs bedömningen att sökt verksamhet inte 
påverkar möjligheten att nå eller upprätthålla den övergripande 
miljökvalitetsnormen god miljöstatus för Nordsjön. 
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Klimat och LCA 
(kapitel 13) 

Sammantaget bedöms verksamheten bidra till att Sveriges 
nettoutsläpp av växthusgaser minskar vilket innebär en positiv 
påverkan på klimatet. Vindkraftsverk beräknas producera ca 20 
– 100 gånger mer energi under en livslängd än vad som går åt 
under vid tillverkning, anläggning, drift, underhåll och 
avveckling. 

Yttre händelser 
(kapitel 14) 

Dimensionering av vindkraftverken kommer att anpassas 
utefter de förhållanden som finns på platsen så att det finns 
säkerhetsmarginaler mot yttre händelser såsom extrema 
väderförhållanden och jordskalv. Därmed bedöms 
konsekvenser kopplade till denna typ av händelser som 
obetydliga. Risken för fartygsdrift in i parkområdet medför att 
den summerade olyckssannolikheten ökar med ca 3 % jämfört 
med att vindkraftsparken inte byggs. Denna är dock fortfarande 
lägre än med det gamla ruttsystemet (innan juni 2020) och 
sammantaget görs bedömningen att sannolikheten för en 
olycka är tolererbar.   

Hushållning med 
naturresurser 
(kapitel 15) 

Konsekvensen med avseende på resurshållning bedöms till 
liten negativ under anläggningsskedet och som obetydlig 
under driftskedet. Den negativa konsekvensen kopplad till 
anläggningen kommer av den användning av råvaror som 
behövs för produktionen av verken. Vid avveckling av 
vindkraftsparken kommer återanvändning av vindkraftsverk 
och dess delar att eftersträvas och om det inte är möjligt sker 
återvinning. Det gör att konsekvensen kopplad till hushållning 
med resurser under avvecklingsskedet bedöms som positiv då 
material återanvänds eller återvinns.  

Risk och säkerhet 
(kapitel 16) 

Miljörisker kommer generellt att hanteras i projektet genom 
upprättande av riskprotokoll, miljöplaner och tillämpning av de 
förhållningsregler och försiktighetsmått som finns föreskrivna i 
miljöbalken. Med inarbetade rutiner, tillgång till 
oljeuppsamlingsutrustning, kravställning vid upphandling samt 
uppdaterad beredskaps- och räddningsplan bedöms 
konsekvenserna kopplade till en risk av utsläpp av olja eller 
andra kemikalier under anläggningsskedet som små och under 
driftskedet som obetydliga. 
 
I fall där blindgångare inte kan undvikas genom 
detaljprojektering kommer samråd att genomföras med 
relevanta myndigheter för att se på vilket sätt dessa kan flyttas 
eller röjas. 
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Kumulativa 
konsekvenser 
(kapitel 17) 

Verksamheter som pågår i havsområdet idag bedöms tillhöra 
nuläget och har därmed beaktats inom ramen för den 
verksamhetsspecifika konsekvensbedömningen. Den särskilda 
bedömningen av kumulativa konsekvenser begränsas därmed 
till att omfatta vindkraftparker som är i drift, som har fått 
tillstånd eller ansöker om tillstånd (i detta fall Anholt, Kattegatt 
Offshore och Stora Middelgrund). Även Hesselö har tagits med 
i analysen eftersom tillståndsprocessen i Danmark ser 
annorlunda ut jämfört med Sverige och det bedöms som 
sannolikt att parken kommer att byggas. Kumulativa effekter 
bedöms även relaterat till sjöfart.  
 
De påverkansfaktorer som bedömts relevanta för bedömning 
av kumulativa konsekvenser är: undervattensbuller, 
grumling/sedimentpålagring, nya strukturer samt 
elektromagnetiska fält. Analysen omfattar intressena 
bottensamhälle, fisk, marina däggdjur, fågel, fladdermöss, 
Natura 2000-områden, fiske, sjöfart och landskapsbild. 
 
De kumulativa konsekvenserna bedöms i många fall bli 
obetydliga, men som mest små. En potentiell positiv 
konsekvens från kumulativ påverkan är möjlig för arter som 
gynnas av hårdbottensubstrat vilka med tiden kan bilda 
artificiella rev och bidra till ökad biodiversitet och grön 
infrastruktur i havet för hårdbottenarter.  

Gränsöverskridande 
miljökonsekvenser 
(kapitel 18) 

Bedömningar av gränsöverskridande konsekvenser görs för de 
aspekter som bedömts relevanta vid miljöbedömningen samt 
med anledning av de yttranden som inkommit under Esbo-
samrådet: naturmiljö (marina däggdjur, fågel och fladdermöss), 
Natura 2000, yrkesfiske, sjöfart, landskapsbild, buller och 
kumulativa effekter. 
 
Gränsöverskridande konsekvenser bedöms bli likartade som 
för relevanta intressen inom Sverige. Konsekvenserna bedöms 
som mest bli små till obetydliga förutom för konsekvenser på 
landskapsbilden från utkikspunkten Anholts fyr där 
verksamheten bedöms få en måttlig konsekvens.  
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20. Krav på kunskap 
 

Jonas Sahlin, uppdragsansvarig, WSP 

Jonas är uppdragsansvarig i projekt Kattegatt Syd. WSP agerar strategiskt stöd 

till Vattenfall under tillståndsprocessen och är ansvariga för att ta fram handlingar 

för samråd och tillståndsansökan. 

Jonas har nära nitton års yrkeserfarenhet inom konsultverksamhet inom projekt 

som är relaterade till ytvatten och olika former av tillståndsprövning inom marina, 

limnologiska och kustnära miljöer både på nationell och internationell nivå 

(Kanada, Finland, Tyskland och Senegal).  

Jonas har en magisterexamen i biologi (SLU, Uppsala, 2002), och en M.Sc. i 

geomatik (Université Laval, Kanada). Han arbetade i Quebec (Kanada) från 2002 

fram till juli 2014 som biolog och konsult och arbetade med miljöbedömning 

(anmälningar, miljökonsekvensbeskrivningar), strandstabiliseringsprojekt 

(relaterat till kusterosion), karakteriseringar av marina och kustnära ekosystem, 

kontaminerade strandområden och sedimentundersökningar. Inom sin tjänst 

deltog han också som lokal samordnare för Quebecs första kompletta strategiska 

miljöbedömning i havsmiljö (utveckling av olja och gasfyndigheter i Saint-

Lawrence bukten). 

I augusti 2014 anslöt sig Jonas till WSP Environmental Sweden där han nu 

arbetar som gruppchef för enheten Ytvatten och marinekologi och som senior 

uppdragsledare för projekt relaterade till marina, kustnära och akvatiska miljöer. 

Bland annat har han varit biträdande uppdragsledare för den strategiska 

miljöbedömningen av Sveriges havsplaner (2016–2017) och 

teknikområdesansvarig (ytvatten/ MKN) inom trafikverkets planerade Östlig 

Förbindelse i Stockholm. Han har också ansvarat för tillståndsprocessen enligt 11 

kap. MB för Ellevios mark- och sjökabelförläggning av 400kV ledningar genom 

Mälaren och centrala Stockholm (vattendom erhållen år 2018), för Sjöfartsverkets 

farledsmuddring i Ystad hamn och relaterad dumpning av massor (vattendom 

erhållen i april 2021) samt för Haninge kommuns ansökan om anläggning av en 

dagvattendamm i anslutning till Drevviken i Stockholm (ansökan inlämnad till 

MMD i februari 2021). 

 

Alma Strandmark, biträdande uppdragsansvarig och MKB-samordnare, 

WSP 

Alma är biträdande uppdragsledare och MKB-samordnare i projekt Kattegatt Syd. 

Alma är disputerad marinbiolog med inriktning på Östersjöns strandekosystem 

och klimatförändringar i Östersjöområdet. Hon har 15 års arbetslivserfarenhet 

kopplad till ämnesområdet, bl.a. inom marin miljöövervakning, och utmärkta 

kunskaper inom marinbiologi. Alma arbetar främst med tillståndsprövningar i 

marin och limnisk miljö vilket omfattar bl.a. naturvärdesinventeringar, MKB:er och 

konsekvensanalyser. Hon har arbetat med miljökonsekvenser relaterade till 

muddring och annan grumlande verksamhet i olika farledsprojekt samt inom 

Östlig förbindelse och för utveckling av Fiskebäcks hamn. Projekten har i många 

fall även omfattat dispensansökning för dumpning av muddermassor. Hon har 
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också arbetat med påverkansanalyser på Natura 2000-områden i marina och 

limniska miljöer, bl.a. i flera projekt för Försvarsmakten, och har god kunskap om 

artskyddsfrågor. Hon var biträdande uppdragsledare och MKB-samordnare i 

projektet Ystad farledsutredning som omfattade hela tillståndsprocessen från 

samråd till erhållet tillstånd, inklusive underlagsutredningar. Hon har även arbetat 

med bl.a. havsplanering, kartering av ekosystemtjänster och eDNA-

provtagningar. 

 

Carolina Enhus, marinbiolog, WSP 

Lina är bl.a. ansvarig för underlagsutredningar och MKB-kapitel om Natura 2000, 

bottensamhälle och MKN i projekt Kattegatt Syd. 

Carolina är utbildad vid Stockholms universitet på mastersprogrammet i 

marinekologi. Carolina tog examen 2010 och har genom sina drygt tio år som 

konsult inom marinbiologi djup kunskap om den marina miljön i svenska 

havsområden. Hon har bl.a. mycket stor erfarenhet av projektledning, MKB:er, 

miljöeffekter och kontrollprogram för havsbaserad vindkraft, havsplanering, 

Natura 2000 och marint områdesskydd. Carolina arbetar mycket i GIS och har 

stor vana av arbete med olika typer av underlag inom marin planering och 

förvaltning. 

 

Anders Blomdahl, sakkunnig - fåglar, WSP 

Anders är ansvarig för de delar av MKB:n som berör fåglar i projekt Kattegatt Syd. 

Anders är utbildad miljöingenjör och har arbetat som miljökonsult vid WSP med 

miljöjuridiska ärenden i 14 år, med huvudsakliga uppdrag som 

tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar enligt 7, 9 

och 11 kap. MB. Innan dess arbetade Anders under 7 år inom tillsynsmyndighet, 

även då med miljöbalksrelaterade ärenden och tillsyn. Totalt har således Anders 

arbetat med miljöjuridiska ärenden i över 20 år och har under denna tid erhållit en 

gedigen erfarenhet och kunskap för att bedöma konsekvenser från miljöfarliga 

verksamheter. 

Anders har dessutom en bred biologisk och ornitologisk kunskap. Han är 

författare av boken Sjöfågelguiden/Flight Identification of European Seabirds och 

före detta sekreterare i SOF:s Raritetskommitté. Anders har i över 20 år varit 

reseledare för naturresor genom bl.a. fågelresebyrån AviFauna, med 

utlandserfarenheter från många områden på norra halvklotet. Anders har även 

arbetat som ringmärkare, guide och sträckräknare i södra Israel. Han har författat 

många artiklar i ornitologiska tidskrifter, samt jobbat med ringmärkning, 

sträckräkning och inventering i en lång rad olika projekt. Han har som miljökonsult 

i WSP deltagit i många olika fågelinventeringar samt utfört 

påverkansbedömningar inför vitt skilda typer av etableringar och projekt. 

 

Patrik Lindström, miljövetare, WSP 

Patrik är bl.a. ansvarig för underlagsutredningar och MKB-kapitel om 

fisksamhälle, yrkesfiske och landskapsbild i projekt Kattegatt Syd. 
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Patrik har Fil. Mag. examen inom miljövetenskap, inriktning zoologi från 

Göteborgs universitet 2004. Patrik har jobbat inom miljöområdet sedan 2003, 

både som konsult och på länsstyrelsen i Västra Götaland. Patrik har sedan 2008 

arbetat med MKB:er och tillståndsprocesser, bl.a. avseende farleder, 

havsbaserad vindkraft och andra liknande vattenverksamheter. Patrik var under 

perioden 2011–2015 ansvarig för MKB och tillstånd för vindkraftsparken Kattegatt 

Offshore i Falkenbergs kommun och har även arbetat med statusklassningar 

inom vattenförvaltning, miljöövervakning och miljöutredningar inom 

havsplanering. 

 

Anna-Karin Jonsson, granskare, WSP 

Anna-Karin är bl.a. ansvarig för MKB-kapitel om sjöfart och riksintressen i projekt 

Kattegatt Syd och har agerat granskare för ett flertal kapitel i MKB:n. 

Anna-Karin är civil Ing Lantmäteri inriktning Environmental Engineering med 

examen 1995. Anna-Karin har sedan år 2001 arbetat som konsult på WSP med 

MKB:er både till vatten- och industriverksamhet. Idag utgör prövning av 

vattenverksamhet, inklusive samråd, framtagande av prövningshandlingar samt 

miljöbedömningar en stor del av Anna-Karins arbetsområde. Anna-Karin har 

arbetat mycket som uppdragsledare för tillståndsansökningar för byggnationer i 

vatten, huvudsakligen hamnar och farleder, och även ansvarat för MKB:erna för 

dessa. Anna-Karin är även ofta anlitad som granskare för MKB:er till 

tillståndsansökningar enligt 11 kap. MB. 

 

Petra Sarközi, miljö- och hållbarhetsexpert, WSP 

Petra är bl.a. ansvarig för MKB-kapitel om klimat, yttre händelser och 

naturresurshushållning i projekt Kattegatt Syd. 

Petra är civilingenjör från KTH med inriktning Environmental Engineering och 

jobbar som gruppchef för miljö- och hållbarhetskonsulter på WSP:s 

Stockholmskontor och har mer än 20 års erfarenhet av miljöfrågor. Inom vindkraft 

har Petra jobbat med bl.a. att ta fram samrådsunderlag inför MKB, ansökan enligt 

kontinentalsockellagen och EPD:er (Environmental Product Declaration). Hon har 

också jobbat med att ta fram informationsmaterial om vindkraft och som 

kommunikationsansvarig gällande Vattenfalls FoU där vindkraft också ingick som 

ett programområde. Petra har även jobbat med MKB:er vid nätkoncessioner och 

med diverse olika miljö- och hållbarhetsfrågor som behöver hanteras vid 

infrastrukturprojekt. Hon har även initierat och drivit projekt för att värna om 

biologisk mångfald inom kraftledningsgators gräsmarker. 

 

Tove Stjärna, sakkunig - kulturmiljö, Arkea kulturmiljö AB 

Tove är ansvarig för kulturmiljö i MKB:n för projekt Kattegatt Syd. 

Tove är utbildad arkeolog med över 15 års yrkeserfarenhet. Tove har en 

bakgrund som arkeolog inom exploateringssektorn på bl.a. Stockholms läns 

museum samt som handläggare på Länsstyrelsen i Södermanland. Tove har 
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därmed mycket god kunskap om fornlämningar och fornlämningsmiljöer samt om 

kulturmiljölagen (KML) och dess tillämpningar. 

Som arkeolog har Tove projektlett flera projekt från utredning av fornlämningsbild 

till undersökning och borttagande av fornlämning. Som konsult och 

kulturmiljöspecialist har Tove arbetat inom planprocessens samtliga steg, från 

strategisk planering till byggskede. Arbetet har omfattat bl.a. strategisk rådgivning 

gällande KML, tillståndshantering, fältinventeringar, utredningar, MKB och 

konsekvensbeskrivningar. Tove har särskilda kunskaper inom kulturmiljölagens 

tillämpning och den arkeologiska processen. 

Tove har projektlett och deltagit i ett flertal linjeutredningar för bl.a. Svenska 

Kraftnät och Vattenfall. Hon har även agerat expertstöd i tillstånds- och MKB-

process inom dessa projekt. 
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21. Ordlista och förkortningar 
Tabell 1. Definitioner inom miljökonsekvensbeskrivningen för Kattegatt Syd. 

Begrepp Definition 

Verksamhetsområde 
Avser planerat område för vindkraftparken och den 
ansökta verksamheten. 

Projektområde 
Relaterar till område för Kattegatt Syd som också 
innefattar exportkablar och markkablar, alltså 
projektet i större mening. 

 

Tabell 2. Ordlista till miljökonsekvensbeskrivningen för Kattegatt Syd. 

Ord Betydelse  

Ackumulationsbottnar En botten där material tillförs och ansamlas över tid. 

Allision 

Att ett fartyg driver, kör eller seglar in i ett 
stillastående objekt, i det här fallet området för 

vindkraftsparken (verksamhetsområdet). Behöver ej 
innebära kollision. 

Avgränsningssamråd 

Samråd som hålls när betydande miljöpåverkan 
antagits, med syfte att diskutera omfattningen och 

avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Barriäreffekter 

Innebär från en ekologisk synvinkel vanligen ett 
fysiskt hinder som innebär att växter och/eller djur 
hindras att röra sig mellan olika 

habitat/levnadsområden.  

Bentiska arter Bottenlevande arter. 

Bogvåg 
Våg som uppstår på båda sidor om vindkraftverket, 
eller i ursprunglig bemärkelse om förstäven på en 
båt. 

Bubbelrev 
Undervattensformationer som består av 
kalkstrukturer. 

Bubbelridåer 
Barriär av bubblor som används som skyddsåtgärd 
för t.ex. grumling och buller i vattenmiljöer. 

Demersal Nära havsbotten. 

Epibentiska arter Arter som lever fritt i vattnet, nära botten. 

Epizoobentos  Bottenlevande djur. 

Erosionsbottnar 
En botten där bottenmaterial över tid transporteras 
bort. 

Erosionsskydd 
Skydd som gör att en struktur inte påverkas av 
erosion över tid. 

Evertebrater Ryggradslösa djur. 

Exportkabel 
Sjökablar som binder samman vindkraftparken med 
det svenska elnätet.  

Girpunkt En punkt/position där ett fartyg ändrar kurs. 

Haloklin Gräns mellan vattenmassor med olika salthalt. 
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Ord Betydelse  

Hinderbelysning 

Ljusmarkeringar som krävs för alla föremål högre än 
45 m. Gör vindkraftverken synliga även i mörker, 
vilket är viktigt för flygsäkerheten och sjöfarten. 

Infauna Djur som lever nergrävda i botten. 

Installerad effekt  
Den sammanlagda effekten som vindkraftsparken är 
konstruerad för. 

Kassun 
En sänklåda, eller sugkopp, som används för att 
förankra fackverksfundament. 

Kumulativa effekter Samverkan av effekter från flera olika källor. 

Litoral Vattenzonen närmast land. 

Livscykelanalys  
En analys för att uppskatta en verksamhets totala 
miljöpåverkan under dess livstid, från tillverkning och 
anläggning till avveckling. 

Megafauna Större djurarter inom ett område. 

Multibeamekolod 

Ett flerstråligt ekolod som används för att samla in 
underlag för att bygga upp en tredimensionell modell 

av botten. 

Nedvällning 
Ett fenomen där varmt, syrerikt vatten från ytan 
pressas ned till djupare nivåer. 

Nätfastnor  
Ställen som fiskare undviker eftersom deras nät 
brukar fastna där. 

Nätkoncession Tillstånd att bedriva elnätsverksamhet. 

Pelagisk I den fria vattenmassan. 

Permanentmagneter  
Orsakar ett konstant magnetfält oberoende av yttre 
energikällor. 

Racon Radarfyr, en transponder för identifiering av objekt. 

Reveffekten 
Artificiella strukturer/rev som skapar nya akvatiska 
habitat.  

Rotordiameter 
Längden mellan spetsarna på ett vindkraftverks 
rotorblad. 

Signifikant våghöjd  
Det vanligaste måttet på våghöjd. Medelvärdet i 
våghöjd på den högsta tredjedelen av vågorna. 

Skopmuddring Muddring med t.ex. gräv- eller miljöskopa. 

Sugmuddring 
En muddringsteknik anpassad för mjuka eller lösare 
sediment.  

Svensk ekonomisk zon  Område utanför Sveriges sjöterritorium. 

Termoklin 
Ett skikt i hav eller sjö där temperaturen ändras 
mycket snabbt inom ett litet djupintervall. 

Territorialvatten Vatten inom Sveriges sjöterritorium. 

Transgression Förändring av havsnivån.  

Transportbottnar 
En botten med oregelbunden deposition och 
borttransport av partiklar.  
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Ord Betydelse  

Uppvällning 

Ett fenomen där kallt, ofta näringsrikt, vatten från 
större djup pressas upp till ytan till följd av starka 
vindar och/eller varierad bottenmorfologi. 

Återsuspension 
Att på nytt röra upp partiklar som vilat i sedimentet i 
vattnet. 

 

Tabell 3. Förkortningar i miljökonsekvensbeskrivningen för Kattegatt Syd. 

Förkortning Betydelse  

ASCOBANS 

Agreement on the Conservation of Small Cetaceans 
of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North 
Seas, (överenskommelsen om bevarandet av 

småvalar) 

BBC Big Bubble Curtain (bubbelridå) 

CBD Konventionen om biologisk mångfald 

DBBC Double Big Bubble Curtain (dubbla bubbelridåer) 

EMF Elektromagnetiska fält 

ESCA European Subsea Cables Association 

HaV Havs- och vattenmyndigheten 

HELCOM 
The Baltic Marine Environment Protection 
Commission  

HKPO Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation 

HSD Hydro Sound Dampers 

HVMFS Havs- och vattenmyndighetens föreskrift  

IBTS International Bottom Trawl Survey  

ICES Internationella Havsforskningsrådet 

KMR Kulturmiljöregistret 

MBS Multibeam Sonar, multistråligt ekolod 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

MKN Miljökvalitetsnorm  

MPAs Marine Protected Areas 

OSPAR 
The Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the North-East Atlantic  

OXA Oexploderad ammunition, blindgångare 

PAM Passive Acoustic Montoring 

PIANC 
Världsorganisationen för vattenburen 
transportinfrastruktur 

PTS Permanent Threshold Shift, permanent hörselskada 
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Förkortning Betydelse  

ROV Fjärrstyrd undervattensrobot 

SEZ Svensk ekonomisk zon 

SSB Spawning Stock Biomass, lekbiomassa 

SSS Side-Scan Sonar, sidoseende ekolod 

TSS Trafiksepareringssystem 

UFS Underrättelse för sjöfart 

VMS 
Vessel Monitoring System, satellitbaserat 
övervakningssystem 

SGU Sveriges Geologiska Undersökning 

EMODnet 
The European Marine Observation and Data 
Network 
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