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Avgränsningssamråd Kustvind 
 
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. 

Ärendet 

Kustvind AB (Kustvind) planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för en vind-
kraftspark i territorialhavet i Trelleborgs och Skurups kommuner. Vindkraftsparken kommer 
att omfatta upp till 33 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 270 meter eller 25 vind-
kraftverk med en totalhöjd på maximalt 304 meter. Ett första avgränsningssamråd genom-
fördes i maj 2021 ett i enlighet med 6 kapitlet 29–31 §§ miljöbalken gällande den planerade 
verksamheten. Kustvind genomför nu fortsatt avgränsningssamråd där val av exportkabel-
korridor motiveras, beskrivning av ett nytt fundamentalternativ redovisas, hantering av 
muddermassor beskrivs samt översiktliga resultat från genomförda utredningar presenteras. 

SFPO:s synpunkter 

SFPO gav 30 augusti 2022 synpunkter på detta projekt i ett första avgränsnings samråd. Vi 
ger nu synpunkter på det som tillförts sedan detta tidigare samråd.  I yttrandet förhåller vi 
oss till vad som avhandlas inom ramen för ett avgränsningssamråd och ger således syn-
punkter på vad som behöver utredas i kommande ansökan och miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Vårt ställningstagande för etableringens lämplighet ges när vi yttrar oss över den 
slutliga ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

I tillägg till våra synpunkter i det första samrådet vill vi särskilt påpeka vikten av att följande 
utreds i kommande ansökan och MKB. 

 



 
 

Både området för den planerade parken och exportkabelkorridoren överlappar med områ-
den av riksintresse för yrkesfiske. Områden med riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra förutsättningarna att bedriva yrkesfiske. Det behöver ut-
redas huruvida det aktuella projektet påtagligt kan försvåra förutsättningarna att bedriva yr-
kesfiske och hur sådan påverkan kan undvikas. 

Samrådsunderlaget berör i stort sett inte frågan om samexistens mellan fiske och de plane-
rade installationerna. Vi vill påpeka flera aktuella fall av vindkraftsprojekt diskuteras möjlig-
heter till samexistens med fiske och då även bottentrålning eftersom kablar kan grävas ner 
och skyddas i såväl park som exportkabel korridorer. Havs- och vattenmyndigheten och 
Energimyndigheten har ett pågående regeringsuppdrag på temat samexistens. Den för 
denna park slutliga ansökan med miljökonsekvensutredning bör omfatta en djupare utred-
ning om förutsättningar för samexistens med fiske. För att underlätta samexistens med fiske 
och minska andra skadliga effekter bör både kablar i park samt transportkablar plöjas ned 
och skyddas. 

Den kumulativa effekten av de mycket stora areella anspråken, av vindkraftsprojekt och 
olika typer av skyddade områden, i det aktuella havsområdet gör att förutsättningarna för 
marin lokal livsmedelsproduktion riskerar att gå förlorad. Utredningen bör omfatta kumula-
tiva effekter på förutsättningarna för yrkesfiskets bidrag till lokal marin livsmedelsproduktion 

I samrådsunderlaget redogörs för det fiske som pågår inom området för Kustvind och man 
menar att relativt lite fiske pågår inom området. Underlaget stöder sig då på data från 2016–
2021. Eftersom fisket areella utsträckning förändras över tid menar SFPO att underlaget 
måste omfatta en betydligt längre tidsperiod exv. 20 år. Situationen för torsken i Östersjön 
beståndet är för närvarande mycket dålig och har också föranlett regleringar av fisket som 
begränsar fisket. Detta är dock inte en situation som nödvändigtvis råder för evigt; torsken 
kan mycket väl återhämta sig. Analyser av fiske inom området bör därför också inkludera pe-
rioder då torskens beståndsstatus var bättre, dvs. från ca 1990 och bakåt i tid. Detta gäller 
särskilt bottentrålning.  

Samrådsunderlaget berör översiktligt förekomsten av fisk och lekområden för olika arter. 
Dessa aspekter bör utredas på ett mer kvantitativt sätt. 

SFPO vidhåller uppfattningen att det aktuella området inte är lämpligt för etablering av vind-
kraft.  
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