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Yttrande i anledning av avgränsningssamråd för 

Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd 
 

 
 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma 

inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. 

Vi tackar Vattenfall Vindkraft AB för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat 

avgränsningssamråd.  

SFPO avstyrker såväl bifall till ansökan om undersökningstillstånd som projektet i sin 

helhet redan nu och vår bedömning är att det är synnerligen olämpligt att anlägga en 

vindkraftspark i området.  

Utifrån en genomläsning kan enkelt konstateras att projektet i sin helhet medför en synnerligen negativ 

miljöpåverkan för ett särskilt viktigt havsområde.  

Vi konstaterar vidare att samrådsmaterialet är i sann gammal Vattenfallsanda. Det verkar som man 

utan hänsyn till annat och andra bara vill driva igenom projektet. Det förevarande samrådsunderlagets 
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förslag i sin helhet innebär ingenting annat än en synnerligen allvarlig negativ miljöpåverkan på ett hårt 

prövat havsområde.  

I de nyligen framtagna havsplanerna är stora delar av undersökningsområdet utpekat som av intresse 

för yrkesfisket. I samrådsmaterialet refereras till en skrivning om att etablering av vindkraftsparker 

bedöms kunna samexistera med riksintresset för yrkesfisket om verksamheterna anpassas till varandra. 

Från SFPO vill här fastslås att skrivningen som det refereras till inte är generell, utan hänvisar till ett 

specifikt utpekat område för vindkraft nära Falkenberg.  

Vi noterar särskilt att inga kontakter med fisket initierats från Vattenfalls sida över huvud taget innan 

samrådsunderlaget översändes för synpunkter, vilket för oss uppfattas som en tydlig signal med 

avseende på Vattenfalls intentioner och tankar kring samexistens. Förslaget kan liknas vid att fortsätta 

bedriva jordbruk på en åker med stolpar uppsatta var femte meter.  

Åtskilliga är de åtgärder som redan har genomförts och är på gång att genomföras för att tillförsäkra 

tumlare en fungerande livsmiljö. Om förevarande planerade vindkraftspark etableras kan endast 

konstateras att de åtgärderna har varit och är totalt meningslösa. SFPO kan inte bedöma annat än att 

undervattensljud från undersökningar etcetera, om dessa tillåts, kommer att verka negativt för tumlare 

som är känsliga för oljud.  

Den nuvarande situationen i det aktuella området i Kattegatt med avseende på helheten är inte 

sådan att förevarande projekt är något att fundera vidare på enligt vår uppfattning. Det som är 

skyddsvärt behöver skyddas, tumlare har en besvärlig situation och torskbeståndet i Kattegatts situation 

med mera, är sådant att något undersökningstillstånd inte bör medges. Särskilt torsksituationen i 

Kattegatt är för oss problematiskt och det torde i vart fall med säkerhet kunna sägas att förutsättningarna 

för torsken inte förbättras på något sätt genom upprättandet av storskaliga marina vindkraftsparker.  

Det yrkesfiske som bedrivs i aktuellt område har i stora viktiga delar pekats ut som av riksintresse för 

yrkesfisket. Fisket i Kattegatt är viktigt utifrån många aspekter och betydelsen av det nu och i 

framtiden är sådan att det rimligen inte borde ens ha övervägts att anlägga en vindkraftspark såsom 

anges i samrådsmaterialet. Själva undersökningsområdet överlappar med tre områden av riksintresse, 

något som enligt vår syn på saken tydligt indikerar att något undersökningstillstånd ej bör medges.  

Med avseende på förslag till innehållsförteckning i MKB kan konstateras att fiskbestånd och yrkesfiske 

inte omnämns explicit bland rubrikerna.  

Svenska och danska fiskare har fiskat i området sedan urminnes tider. Fisket är viktigt inte bara för att 

det finns utan också för besöksnäringen och relaterade verksamheter. Om en vindkraftspark etableras 

såsom Vattenfall Vindkraft AB önskar kommer fisket i området att slåss ut för all framtid.  
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Om undersökningstillstånd mot allt förnuft ändå medges önskar SFPO fullständig information om de 

åtgärder ni vidtar.   

 

SVERIGES FISKARES PO 

 

Peter Ronelöv Olsson   Fredrik Lindberg 
Ordförande    Ombudsman 


