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Avgränsningssamråd, anslutning Triton 
 
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 

Tritonia nät AB (OX2) planerar söka tillstånd för framtida kraftledningar för anslutning av den 
planerade havsbaserade vindparken Triton utanför Skånes sydkust. 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 vill särskilt lyfta fram att nedanstående punkter bör behandlas i kommande miljökon-
sekvensbeskrivning.  

Utredningskorridoren överlappar med riksintresse för yrkesfiske. Områden med riksintresse 
för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra förutsättningarna att be-
driva yrkesfiske. 

http://www.sfpo.se/


 

 

I samrådsunderlaget anges att anläggningsskedet kan innebära temporära störningar för yr-
kesfisket och fiskbestånd. Eftersom kablarna grävs ner förväntas det under driftskedet inte 
vara någon påverkan på yrkesfisket, även bottentrålning ska kunna utföras. 

Kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan bör utreda och klargöra hur påverkan 
på yrkesfisket och fiskbestånd under anläggningsskedet kan minimeras samt hur påverkan 
under driftskedet kan elimineras. 

I området förekommer flera arter av vandringsfisk. Kabelkorridorernas effekter på dessa ar-
ters, främst ålens, vandringar behöver utredas. 

 
Den kumulativa effekten av de mycket stora areella anspråken, av vindkraftsprojekt och 
olika typer av skyddade områden, i havsområden runt Skåne 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 livsmedelsprodukt-
ion. 
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