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Avgränsningssamråd Vindpark Bothnia Offshore Omega 

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 

Njordr Offshore Wind AB planerar en ansökan för vindpark samt internkabelläggning i Sveri-
ges ekonomiska zon i Bottenviken - Bothnia Offshore Omega. Bolaget inbjuder nu till av-
gränsningssamråd 

 

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. 

Utbredningsområdet överlappar inte med område av riksintresse för yrkesfisket. Dock kan 
fiske efter strömming förekomma i området. Miljökonsekvensutredningen bör omfatta en 
utredning av förekomst av sådant fiske och potentiella effekter på sådant fiske på grund av 
anläggning och drift av vindparken. Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan bör utreda och 

klargöra hur eventuell påverkan på yrkesfisket och fiskbestånd under anläggningsskedet kan 

minimeras samt hur påverkan under driftskedet kan elimineras. 

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 
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är dock inte helt klarlagda. Möjlig förekomst av lek av strömming samt potentiella effekter 
på den bör utredas. 

Den planerade vindkraftparken ligger i ett område där vandring av vild laxen vandringar till 
svenska älvar och gränsälven Torne älv kan förekomma. Dessa nordliga älvar är av oerhört 
stor vikt för vildlaxen i Östersjön. Potentiella effekter på laxens vandringar måste därför ut-
redas noga. 

Med tanke på den planerade stora expansionen av vindkraft, både svensk och finsk, i det ak-

tuella havsområdet är det viktigt att kumulativa effekter beaktas nogsamt i miljökonsekvens-

beskrivningen. Nu planerad vindkraft i området skapar en skärm utanför norrbottenskusten.  

 

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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