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Avgränsningssamråd Valgrundet 
 
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 

Valgrundet Offshore AB planerar söka tillstånd för etablering och drift av havsbaserad vind-
kraftpark jämte ledningar och annan för parken nödvändig infrastruktur i Öresund, cirka 4 
kilometer utanför Landskrona stad och inom svenskt territorialvatten. Parken benämns Val-
grundet och förväntas generera upp till 1 500 GWh per år och bestå av maximalt 15 vindkraft-
verk, med högsta totalhöjd om 300 m. Bolaget inbjuder nu till avgränsningssamråd.  

 

SFPO:s synpunkter 

I detta yttrande förhåller vi oss till vad som avhandlas inom ramen för ett avgränsningssamråd 
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 vill särskilt lyfta fram att nedanstående punkter bör behandlas i kommande miljökonse-
kvensbeskrivning.  

Utredningsområdet överlappar med riksintresse för yrkesfiske. Områden med riksintresse 
för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra förutsättningarna att 



 
 

bedriva yrkesfiske. Det behöver utredas huruvida det aktuella projektet påtagligt kan för-
svåra förutsättningarna att bedriva yrkesfiske och hur sådan påverkan kan undvikas.  
Den kumulativa effekten av de mycket stora areella anspråken, av vindkraftprojekt och olika 
typer av skyddade områden, i havsområden runt Skåne gör att förutsättningarna för marin 
lokal livsmedelsproduktion riskerar att gå förlorad. Utredningen bör omfatta kumulativa ef-
fekter på förutsättningarna för yrkesfiskets bidrag till lokal marin livsmedelsproduktion.  

Vindkraftetableringar utesluter inte samexistens med fiske. Havs- och vattenmyndigheten 
och Energimyndigheten har ett pågående regeringsuppdrag med det temat. Den för denna 
park slutliga ansökan med miljökonsekvensutredning bör omfatta en utredning om förutsätt-
ningar för samexistens med yrkesfiske. 
Vad gäller förutsättningar för samexistens bör det särskilt beaktas att strömförhållandena i 
Öresund kan försvåra möjligheterna för samexistens med garnfiske. 

Utbredningsområdet gränsar till Natura 2000-områden och naturreservat. Effekter på dessa 
områdens bevarandevärden behöver utredas. 

Utredningsområdet överlappar med ett område för torsklek i Öresund. Västra torskbeståndet 
i Östersjön har dålig status och det är av största vikt att effekter på torskens lek både under 
anläggnings- och driftsfas utreds. 

I området förekommer flera arter av vandringsfisk. Parkens och kabelkorridorernas effekter 
på dessa arters, inte minst ålens, vandringar behöver utredas. 
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