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Synpunkter på ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindpark vid Stora 

Middelgrund, dnr 521-3406-2021 

  
  
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 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.   

Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB, och Vattenfall Vindnät Sverige AB ansöker om Natura 
2000-tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftpark. Området som är föremål för an-
sökan skyddas i Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank respektive Nord-
västra Skåne Utsjövatten. Ansökan gäller även Natura 2000-tillstånd för utläggande och bibe-
hållande av för vindkraftparken erforderliga kablar och ledningar. 

Synpunkterna nedan rör ansökan om Natura 2000-tillstånd. SFPO har tidigare gett ett bre-
dare spektrum av synpunkter i ärendet med dnr 500-5573-2021. 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden. I dessa förekommer arter eller na-
turtyper som i ett europeiskt perspektiv anses vara särskilt skyddsvärda. Generellt anser 
SFPO att verksamheter kan bedrivas i sådana områden så länge dessa verksamheter inte 
äventyrar syftet med skyddet i Natura 2000-områdena. Verksamheter som däremot äventy-
rar syftet med skyddet bör inte medges tillstånd. 

Föreliggande MKB tycks dra den övergripande slutsatsen att den aktuella vindkraftparken 
inte har några märkbara effekter på de bevarandevärden som N2000-området är satt att 
skydda. Det är emellertid viktigt att notera att befintlig internationell kunskap om vind-
kraftsparkers effekter baseras på studier på vindparker som är små, på förhållandevis grunt 
vatten nära kust, och med få turbiner och låg produktionskapacitet. De parker som nu är ak-
tuella har en helt annan karaktär. Mycket få studier av dessa studier omfattar flera påver-
kansfaktorer eller ekosystem komponenter samtidigt. Det är uppenbart att kumulativ påver-
kan och ekosystemeffekter är svåra att bedöma. De snabbt ökande areella anspråken på ha-
ven gör det troligt att kumulativ långsiktig påverkan kommer att öka. SFPO anser att det 
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finns en betydande risk att den stora expansionen av vindkraft till havs kan komma att ha be-
tydande miljöpåverkan. 

I föreliggande MKB sägs att ”analysen visar på att etablering av vindkraft på Stora Middel-
grund bidrar till en minskad kumulativ påverkan över Stora Middelgrund. Eftersom det inte 
finns vindkraft i området i dagsläget sker självklart en viss ökning i påverkan från de belast-
ningar som är kopplade till vindkraft. Däremot försvinner ett flertal belastningar från områ-
det när vindkraftsparken är etablerad. Det kommer då att ske ett minskat yrkesfiske inom de 
få ytor där fiske idag är tillåtet.” 
Med tanke på de regleringar av fisket som nu gäller i området ifrågasätter SFPO relevansen i 
detta resonemang. Regleringarna är utformade så N2000-området området får ett tillräckligt 
skydd med avseende på fiske. Eftersom effekter av fiske är hanterat med dessa regleringar 
bör alltså en ”viss ökning i påverkan från de belastningar som är kopplade till vindkraft” vara 
de effekter som kvarstå i analysen av kumulativ påverkan. 

För analyser av kumulativa effekter har programvaran Symphony används. Resultatet av ana-
lysen uttrycks mycket precist: ”… större delen av parkområdet för Stora Middelgrund kom-
mer få en reducerad kumulativ påverkan med upp till 4 %. Andra delar av området kommer 
att få en starkare reducering av den negativa påverkan med en minskning av kumulativ på-
verkan på upp mot 6–8 %, troligen till följd av högt fisketryck inom dessa pixlar… Men trots 
denna ökning så kommer den totala kumulativa påverkan bli lägre och över Stora Middel-
grund blir summan av den kumulativa påverkan reducerad med ca 18 % efter att vindkraft-
sparken är satt i drift.”  

I sin rapport om Symphony skriver Havs- och vattenmyndigheten: ”Tolkning av resultat från 
Symphony måste generellt göras med försiktighet och resultaten är en grov bedömning av en 
komplex verklighet. Inom Symphony tas inte hänsyn till interaktioner mellan olika delar av 
ekosystemet, t. ex. vilken effekt påverkan på̊ en ekosystemkomponent medför på̊ en annan 
relaterad ekosystemkomponent. ” SFPO får intrycket att föreliggande ansökan inte hanterar 
dessa osäkerheter på ett tillfredsställande sätt. 

Sammantaget kan inte SFPO anse att en marin vindkraftspark, utifrån rådande kunskapsläge, 
inte äventyrar syftet med det aktuella området. En etablering av vindkraft på det aktuella 
området 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 ytterli-
gare problem för de fiskbestånd som förekommer i Kattegatt anser SFPO att sökt tillstånd 
inte ska medges. 
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