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Synpunkter på ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon 
för vindparken Galatea-Galene, dnr 500-1229-2022 
 
  
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 Koster till Kalix. SFPO 
står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar 
om selektivitet, skonsamhet och kvalité. 

Galatea-Galene Vindpark AB ansöker om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att 
uppföra och driva en vindpark inom två delområden i Kattegatt utanför Hallands kust inom 
Sveriges ekonomiska zon. Delområdet Galatea är cirka 173 km2 stort och ligger cirka 24 km 
väster om Falkenberg. Delområdet Galene är cirka 42 km2 stort och ligger cirka 21 km väster 
om Varberg. Vindkraftverken kopplas samman med en eller flera transformator- eller omrik-
tarstationer genom undervattenskablar inom det interna kabelnätet. Elen överförs från vind-
parken via anslutningskablar till en anslutningspunkt på land, förmodligen i närheten av kärn-
kraftverket Ringhals, norr om Varberg. 

Inom vindparkens båda delområden finns det områden som är utpekade som riksintresse för 
yrkesfiske. Området är ett synnerligen viktigt fångstområde för havskräfta och således viktigt 
för livsmedelsförsörjningen. Områden med riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgär-
der som påtagligt kan försvåra förutsättningarna att bedriva yrkesfiske. Dessa omständigheter 
gör att SFPO i grunden motsätter sig vindkraftsetableringar i det aktuella området och i andra 
områden med riksintresse för yrkesfisket. 

Sökanden anför att under anläggnings- och avvecklingsfasen förväntas båttrafiken att öka vil-
ket potentiellt kan påverka fisket genom att arbetsområdet inte blir tillgängligt för yrkesfiske. 
Vidare menar man att, under driftsfasen, kommer bottentrålning sannolikt att minska inom 
verksamhetsområdet. Detta kommer framför allt att påverka möjligheterna till att bedriva 
havskräftfiske med bottentrålning inom Verksamhetsområdet. Påverkan på yrkesfisket, till 
följd av anläggandet av Galatea-Galene, bedöms vara liten negativ. Detta då ytor som används 



 
 

för fisket tas i anspråk och möjligheterna till fiske begränsas där, samtidigt som det finns goda 
möjligheter till omfördelning av fisket till andra platser. 

SFPO menar att i beaktande av de kumulativa effekterna på fiske av vindkraftparker och fiske-
regleringarna i de skyddade områden som finns i Kattegatt underskattar sökanden kraftigt 
svårigheterna med att omfördela fisket. Det är ju fisket i alla planerade parker och för fiske 
reglerade skyddade områden som ska omfördelas, inte bara fisket i det föreliggande området. 
Sammantaget kan ungefär en fjärdedel av den idag fiskbara ytan inom Kattegatt i framtiden 
vara begränsad till följd av etableringen av planerade vindparker och regleringar i Natura 
2000-områden. Den totala effekten av parker och skyddade områden riskerar att slå undan 
förutsättningarna för det välfungerande och långsiktigt hållbara fiske som bedrivs i Kattegatt.   

Sökanden skriver att man i samråd med de lokala yrkesfiskarna avser att komma överens om 
en anpassning av vissa delar av vindparken som är särskilt värdefulla för yrkesfisket, till exem-
pel genom ett större avstånd mellan fundament och att undervattenskablar förläggs i vissa 
områden på ett djup som möjliggör trålningsbara ytor. Sökanden säger sig också föra dialog 
med yrkesfiskarna om ekonomisk kompensation. Man menar att genom att möjliggöra viss 
fortsatt bottentrålning och/eller kompensation kan konsekvenserna för yrkesfisket mildras, 
och bedömer att en samexistens mellan intressena för energiutvinning och fisket är möjlig.  

SFPO ser positivt på initiativen att söka former för samexistens och ekonomiskkompensation. 
Förutsättningarna för samexistens är dock svåra att bedöma. Ska samexistens bli möjlig krävs 
förutsättningslös samverkan mellan fisket och bolag om att hitta lösningar för enskilda objekt. 
Resultatet av en sådan process måste också påverka tillståndsgivningen och återspeglas i vill-
koren för utbyggnad. SFPO har hittills inte uppfattat någon form av vilja till diskussion om frågor 
om samexistens från sökanden. 

Oavsett graden av samexistens så är frågan om ekonomisk ersättning för påverkan på enskilda 
fiskares verksamhet central för SFPO. Denna fråga är inte är en fråga för tillståndsprövningen, 
utan en fråga som får utredas i samverkan med berörda fiskeorganisationer och deras med-
lemmar. 

Sammanfattningsvis vill vi göra tydligt av SFPO generellt sett är emot vindkraftsetableringar i 
områden av riksintresse för yrkesfisket. Om tillstånd ändå ges för den aktuella etableringen är 
det av största vikt att frågor om samverkan och samexistens mellan vindkraftsetableringen 
och yrkesfiske regleras i tillståndet. 
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