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Synpunkter på ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindparken Galatea-Ga-
lene från Galatea-Galene Vindpark AB, dnr 551-8121-2021 
  
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 Natura 2000-tillstånd för 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. Vindkraft-
verken kopplas samman med en eller flera transformator- eller omriktarstationer genom un-
dervattenskablar inom det interna kabelnätet. Elen överförs från vindparken via anslutnings-
kablar till en anslutningspunkt på land, förmodligen i närheten av kärnkraftverket Ringhals, 
norr om Varberg. 

De i ansökan aktuella delområdena ligger inpassade mellan Natura 2000-områdena: Fladen, 
Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Rödebank. Synpunkterna nedan rör huruvida an-
läggning och drift av den aktuella vindkraftparken kan påverka syftena med dessa Natura 
2000-områden.  

Föreliggande MKB tycks dra den övergripande slutsatsen att den aktuella vindkraftparken 
inte har några märkbara effekter på de bevarandevärden som de angränsande N 2000-områ-
dena är satta att skydda. Det är emellertid viktigt att notera att befintlig internationell kun-
skap om vindkraftsparkers effekter baseras på studier på vindparker som är små, på förhål-
landevis grunt vatten nära kust, och med få turbiner och låg produktionskapacitet. De parker 
som nu är aktuella har en helt annan karaktär. Mycket få studier av dessa studier omfattar 
flera påverkansfaktorer eller ekosystemkomponenter samtidigt. Det är uppenbart att kumu-
lativ påverkan och ekosystemeffekter är svåra att bedöma. De snabbt ökande areella 



 
 

anspråken på haven gör det troligt att kumulativ långsiktig påverkan kommer att öka. SFPO 
anser att det finns en betydande risk att den stora expansionen av vindkraft i Kattegatt kan 
komma att ha betydande miljöpåverkan och således påverka bevarandevärden i berörda Na-
tura 2000-områden. 

Sammantaget kan inte SFPO anse att en marin vindkraftspark, utifrån rådande kunskapsläge, 
inte äventyrar syftet med angränsande Natura 2000-områden. En etablering av vindkraft på 
de aktuella områdena riskerar att leda till skador och störningar för de livsmiljöer och arter 
som skyddas. Utifrån ett intresse av att bevara den biologiska mångfalden och för att inte 
tillskapa ytterligare problem för de fiskbestånd som förekommer i Kattegatt anser SFPO att 
sökt tillstånd inte ska medges. 
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