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Samråd Pleione 
 
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 

OX2 AB planerar en etablering av en energipark som omfattar en vindpark och vätgaspro-
duktion i Sveriges ekonomiska zon ca 30 km utanför Gotlands östra kust i Egentliga Östersjö. 

 

SFPO:s synpunkter 

SFPO deltog i ett samråd i form av ett Teams-möte den 28 februari och ytterligare ett sam-
rådsmöte med SFPO utlovades. SFPO vill dock skriftligt påpeka följande. 

 
Situationen för torsken är i östra beståndet är för närvarande mycket dålig och har också för-
anlett regleringar av fisket som begränsar fisket i området. Detta är dock inte en situation 
som nödvändigtvis råder för evigt – torsken kan mycket väl återhämta sig. 
 



 
 

Uppskattningsvis torde den sammanlagda tiden för anläggningsfasen och driftsfasen uppgår 
till ca 50 år. Miljökonsekvensbeskrivningen bör alltså blicka framåt över en period på 50 år. 
Gör man motsvarande utblick bakåt i tiden omfattas en period av mycket goda fångster av 
torsk. Utredningen av konsekvenser för yrkesfisket bör därför reflektera perioden bakåt i tid 
då torskens beståndsstatus var bättre. 
 
Projektområdet överlappar med ett område av riksintresse för yrkesfiske. Områden med 
riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra förutsättningarna att 
bedriva yrkesfiske. Anläggning och drift av vindparken kommer att medföra en förlust av fis-
keplatser och försvåra fiske för fiskare som är beroende av området. SFPO förutsätter att bo-
laget ersätter fiskare som har fiskerättigheter i området så att de hålls skadeslösa. Samtalet 
om ersättning bör initieras i ett tidigt skede. 
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