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Avgränsningssamråd Vindpark Långgrund 

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 

Svea Vind Offshore AB avser att söka tillstånd för anläggande och drift av en vindkraftspark 
inklusive dragning av kablar på havsbotten i ett område utanför Trosa, Nyköping och Oxe-
lösund. Bolaget inbjuder nu till avgränsningssamråd.  

 

SFPO:s synpunkter 

I detta yttrande förhåller vi oss till vad som avhandlas inom ramen för ett avgränsnings-
samråd och ger således synpunkter på hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas och 
utformas och vad den ska innehålla. Vårt ställningstagande för etableringens lämplighet ges 
när vi yttrar oss över den slutliga ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

SFPO deltog i ett digitalt samråd 6/2 men vill skriftligt särskilt lyfta fram att nedanstående 
punkter bör behandlas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Utredningskorridoren överlappar med riksintresse för yrkesfiske i kustområdet och angrän-
sar till riksintresse i Utsjön. Områden med riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgär-
der som påtagligt kan försvåra förutsättningarna att bedriva yrkesfiske. 

I samrådsunderlaget anges att största påverkan på̊ yrkesfisket preliminärt bedöms bli under 
anläggningsskedet, vidare anges att Vindkraftparken under drift kommer vara öppen för far-
tygstrafik, inklusive fiskefartyg, men med vissa restriktioner såsom att till exempel botten-
trålning inte får förekomma inom parken och där kablar finns.  Man menar att fiske med 
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andra metoder såsom burfiske, långrev och pelagisk trålning kommer troligen att kunna 
fortgå̊ som vanligt. I dessa fall väntas påverkan under driften vara låg till obefintlig då allt ty-
der på̊ att ingen bottentrålning bedrivs i dagsläget. 

SFPO menar att kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan bör utreda och klar-
göra hur påverkan på yrkesfisket och fiskbestånd under anläggningsskedet och drift kan mi-
nimeras. Frågan om samexistens med fiske med bottentrål bör utredas närmare. Vår erfa-
renhet från diskussioner i samband med andra vindkraftsprojekt är att bottentrålning i par-
ker och över transportkablar är möjlig om kablar plöjs eller grävs ner. 

För miljökonsekvensbeskrivningen planeras studier av data på landad fångst samt VMS-data 
från Havs- och vattenmyndigheten. Vi vill påpeka att fartyg mindre än 12 meter inte har 
VMS. För att få en uppfattning om var dessa båtar trålar krävs en dialog med berörda lokala 
fiskare. 

Strömmingens situation i Östersjöns olika delområden har varit föremål för stor uppmärk-
samhet den senaste tiden. I vissa områden är situationen bekymmersam. Orsakerna till detta 
är dock inte helt klarlagda. Projektet potentiella effekter på strömmingens lek och vand-
ringar bör utredas i den kommande miljökonsekvensutredningen. 

Under det digitala samrådet visades en bild på hur en radiomärkt säl simmar mellan olika 
vindkraftsfundament i en park. Detta togs som intäkt för positiva effekter både för säl och 
fiskbestånd. Om vindkraftsverkens fundament attraherar fisk, utan att produktionen av fisk 
ökar, skulle det observerade beteendet kunna tyda på att fundamenten blir ett ”smörgås-
bord” för sälar och därför ökar sälens effektivitet i predation på fisk och resultera i negativa 
effekter på fiskbestånd. Det är önskvärt att detta belyses i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Den kumulativa effekten av de mycket stora areella anspråken, av vindkraftsprojekt, olika 
typer av skyddade områden och andra verksamheter gör att förutsättningarna för marin lo-
kal livsmedelsproduktion riskerar att minska. Utredningen bör omfatta kumulativa effekter 
på förutsättningarna för yrkesfiskets bidrag till lokal marin livsmedelsproduktion. 

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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