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Behov av kompletteringar i ansökan om tillstånd för uppförande 
och drift av en havsbaserad vindpark (Vindpark Aurora), 
dnr 531-5716-2022 
 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det de-
mersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. 
SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det 
handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité.   

 
Ärendet 

AUR Energipark AB ansöker om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska 
zon att i Egentliga Östersjön, inom Sveriges ekonomiska zon, uppföra och driva en vindpark 
med tillhörande transformator- och omriktarstationer, plattformar och mätmaster. 

Länsstyrelsen ger remissinstanserna tillfälle att yttra sig i frågan om kompletteringsbehov för 
bifogad ansökan och tillhörande underlag. 

 

SFPO:s synpunkter 

 
SFPO ser nedanstående kompletteringsbehov för bifogad ansökan och tillhörande underlag. 

 
Effekter på yrkesfisket 
Vad gäller fångster av torsk görs i miljökonsekvensbeskrivningen en redogörelse för fångster 
i ICES-delområde 27.3.d.27 åren 2015 – 2019, samt inom Aurora åren 1999 – 2020. Man drar 
slutsatsen att effekterna på yrkesfisket efter torsk blir försumbara. 
 



 
 

Situationen för torsken är i östra beståndet är för närvarande mycket dålig och har också för-
anlett regleringar av fisket som begränsar fisket i området. Detta är dock inte en situation 
som nödvändigtvis råder för evigt – torsken kan mycket väl återhämta sig. 
I ansökan anges att den sammanlagda tiden för anläggningsfasen och driftsfasen uppgår till 
som mest 60 år. Miljökonsekvensbeskrivningen bör alltså blicka framåt över en period på 60 
år. Gör man motsvarande utblick bakåt i tiden till 1963 omfattas en period av mycket goda 
fångster av torsk. Utredningen av konsekvenser för torskfisket bör därför reflektera perioder 
bakåt i tid då torskens beståndsstatus var bättre. 
 
Samexistens 
SFPO ser med tillfredsställelse på att bolaget arbetar för att skapa möjlighet till en dialog 
med berörda fiskeorganisationer. Vi menar dock att samrådsunderlagets syn på samexistens 
är något konservativ. I flera aktuella fall av vindkraftsprojekt diskuteras möjligheter till 
samexistens med fiske och då även bottentrålning eftersom kablar kan grävas ner och skyd-
das också i en park. Ansökan med miljökonsekvensutredning bör kompletteras med en dju-
pare utredning om förutsättningar för samexistens med fiske.  
 
Kumulativa effekter 
I föreliggande MKB framgår att kumulativa effekter inte bedöms uppstå med befintliga havs-
baserade vindparker, varken under anläggningsfasen eller under driftsfasen. De kumulativa 
effekter som uppstår med sjöfarten och yrkesfisket bedöms vara försumbara, för såväl an-
läggningsfasen som driftsfasen. 
 
Med tanke på den planerade stora expansionen av vindkraft, både svensk och den i angrän-
sande länder, i det aktuella havsområdet är det viktigt att kumulativa effekter beaktas nog-
samt i miljökonsekvensbeskrivningen. MKB:ns analys av kumulativa effekter framstår mest 
som ett relativt löst resonemang. SFPO anser att MKB:n bör kompletteras med en mer for-
mell analys av sådana effekter. 
 
Ersättningsfrågan 
Om miljökonsekvensbeskrivningen kommer fram till att anläggning eller drift av vindparken 
kommer att medföra en förlust av fiskeplatser eller försvårar fiske för fiskare som är bero-
ende av området förutsätter SFPO att bolaget i sådant fall ska ersätta dessa fiskare så att de 
hålls skadeslösa under den tid de påverkas.    
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