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Inspel rörande förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i 
områden med kommande vindkraftsetablering 
 

Sammanfattning 

• Naturskyddsföreningen anser att havsbaserad vindkraft bör förläggas 
där dess potentiella positiva inverkan på arter och havsmiljö 
maximeras och risken för negativa effekter på desamma minimeras. 

• Naturskyddsföreningen gör bedömningen att samexistens mellan 
havsbaserad vindkraft och naturvård kan leda till vissa positiva 
effekter för havsmiljön. 

• Två sådana effekter är återhämtning av mjukbottensamhällen och ökad 
kollagringsförmåga – dessa specifika effekter är dock beroende på om 
förbud mot bottentrålning införs och vindkraftsparker förläggs i 
tidigare trålade miljöer.  

• Etableringen av havsbaserad vindkraft kan därtill möjligen ge positiva 
reveffekter – om förvaltningen av andra aktiviteter också syftar till att 
möjliggöra detta. 

• Eventuella positiva effekter är starkt beroende på var 
vindkraftparkerna placeras, hur och när de byggs och avvecklas och 
vilka anpassningar som görs för att minimera skada på den marina 
miljön och de marina arterna, framförallt marina däggdjur och fågel.  

• Naturskyddsföreningen lyfter också ett antal punkter rörande vad som 
måste tas i beaktande inför en hållbar utbyggnad av vindkraften, som 
de kumulativa effekterna, områden som ska undvikas, uppföljning av 
de marina värdena etc. 

Bakgrund 

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har fått i uppdrag av 
regeringen att sammanställa kunskapen om förutsättningar och åtgärder för 
samexistens mellan havsbaserad vindkraft och följande sektorer/intressen: 
yrkesfiske, vattenbruk och naturvård, i områden aktuella för etablering av 
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havsbaserade vindparker. Inom ramen för detta ber nu myndigheterna om 
skriftliga inspel från de svenska vindkrafts-, yrkesfiske-, vattenbruks- och 
naturvårdsbranscherna om samexistensproblematiken, med avsikt att 
branschernas bidrag ska bidra till underlag till den sammanställning som ska 
lämnas till regeringen i februari 2023. 

I förfrågan om inspel ombeds de svarande främst besvara ett antal 
frågeställningar, vilka presenteras nedan.  

 

Generella synpunkter 

Naturskyddsföreningens svar och ståndpunkter fokuserar på samexistensen 
mellan naturvård och havsbaserad vindkraft. 

1.) Vilka är de främsta möjligheterna respektive hindren för samexistens 
mellan å ena sidan havsbaserad vindkraft och å andra sidan yrkesfiske, 
vattenbruk respektive naturvård? 

a.) Vilka möjliga synergier finns eller kan skapas vid samlokalisering av 
havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och/eller naturvård? 

Naturskyddsföreningens svar:  

Möjligheter 

Naturskyddsföreningen anser att de främsta möjligheterna för samexistens 
som kan komma att uppstå mellan naturvård och havsbaserad vindkraft är: 

1. Den möjliga återhämtning av mjukbottensamhällen och den ökade 
kollagringsförmåga som kan uppnås vid förbud mot bottentrålning om 
vindkraftsparker förläggs i tidigare trålade miljöer, och om förbud mot 
trålning införs. Detta är dock inte en självklarhet och kan endast 
användas som argument i tidigare trålade områden där nu trålförbud 
införs. I vissa länder, till exempel Danmark, tillåts trålning inom vissa 
vindkraftsparker. 

2. Tillskottet av en ny livsmiljö med hårdbottenstrukturer tillförs lokalt 
om etableringen sker i ett mjukbottenområde och kan ge potentiellt 
positiva reveffekter. Det nya hårdbotten kan öka den lokala biologiska 
mångfalden, och ge såväl livsmiljö som ökade födosöksmöjligheter för 
vissa arter och möjligen öka produktiviteten i vissa områden. Det är 
dock viktigt att notera att den ökade produktivitet som vanligen 
åberopas vid artificiella rev ofta härrör från en ansamling av fisk 
snarare än en de facto ökad produktion. En ökning i födosökande fisk 
och däggdjur, såsom säl, kräver dock också en anpassning av fisket i 
området för att kunna ge de presumtiva positiva effekterna. Om fiske 
helt förbjuds inom vindkraftparkens område kan en faktisk ökning av 
fiskbeståndet med tiden uppstå i området, vilket också kan ge så 
kallade spill-over-effekter och gynna fisket i närliggande områden. 
Därtill bör också framhållas att även om den biologiska mångfalden 
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ökar så rör det sig främst om hårdbottenarter som vanligen inte 
förekommer på mjukbottnar.  

Eventuella möjligheter 

Naturskyddsföreningen ser att det kan finnas potentiella möjligheter att 
kombinera såväl vindkraft som naturvård i dessa områden med en begränsad 
användning i form av fiske med passiva skonsamma redskap och vattenbruk 
av lågtrofiska arter, såsom musslor och alger. Som nämns ovan är det dock 
viktigt att anpassa dessa aktiviteter utifrån vilka positiva naturvårdande 
effekter man vill uppnå. I områden där fisk ansamlas kan fisket behöva 
anpassas för att inte få negativa effekter på populationerna och bifångstrisken 
för t.ex. säl behöver tas i beaktande. 

Hinder 

Naturskyddsföreningen anser att vissa områden är direkt olämpliga att placera 
vindkraft i givet att den i fel områden kan påverka hela havsmiljön och kanske 
särskilt marina däggdjur och fåglar mycket negativt. Sådana områden utgörs 
bland annat av skyddade områden, utsjöbankar med höga naturvärden, viktiga 
flyttfågelstråk och övervintringsområden för sjöfågel. Placeringen av 
vindkraftsparker är utan tvekan en av de viktigaste faktorerna för att kunna 
minimera den negativa påverkan från vindkraftsutbyggnaden på naturvärden 
och miljö. 

Föreningen anser därtill att den kumulativa påverkan av 
vindkraftsutbyggnaden är viktig att beakta. Alltför många parker kan resultera 
i svårigheter för tumlare, sjöfågel och flyttfågelsträck beroende på hur dessa 
placeras. Ett gediget kunskapsunderlag om utbredningen av arter och deras 
användning av våra havsområden under olika delar av året är a och o för att 
minimera den negativa påverkan på dessa. Inte minst finns det ett stort behov 
av bättre underlag rörande rumslig och temporal utbredning för såväl tumlare 
och sjöfågel som flyttande fåglar. Man måste också beakta kumulativa effekter 
av vindkraft tillsammans med andra hot, vilka kan variera mellan olika habitat 
och arter.  

 

2.) Vilka aktiviteter inom yrkesfiske respektive vattenbruk, och vilka 
naturvårdsintressen anser Ni ha de bästa respektive sämsta förutsättningarna 
för samexistens med havsbaserad vindkraft? 

Naturskyddsföreningens svar:  

Som framhölls under fråga 1 (eventuella möjligheter) ser 
Naturskyddsföreningen att det kan finnas potentiella möjligheter att 
kombinera såväl vindkraft som naturvård i vissa områden med en begränsad 
användning i form av fiske eller vattenbruk. Det handlar då om fiske med 
passiva skonsamma redskap och vattenbruk av lågtrofiska arter, såsom 
musslor och alger. Som föreningen tidigare påpekat är det dock viktigt att 
anpassa dessa aktiviteter utifrån vilka positiva effekter man vill uppnå inom 
naturvården. I områden där fisk ansamlas kan fisket behöva anpassas eller 
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begränsas för att inte få negativa effekter på fiskpopulationer och 
bifångstrisken för t.ex. marina däggdjur och sjöfågel behöver tas i beaktande. 

3.) Har Ni erfarenhet från andra länder av åtgärder som visats gynna 
samexistens och synergier mellan å ena sidan havsbaserad vindkraft, och å 
andra sidan yrkesfiske, vattenbruk eller naturvård? 

Naturskyddsföreningens svar:  

Som vi tar upp i Naturskyddsföreningens rapport ”Vindkraft – En del av 
framtidens energisystem” från 2021 så sker det i Nederländerna en utveckling 
av sk nature-inclusive design, där havsbaserade vindkraftsparker ska planeras 
och byggas på ett sådant sätt att de förbättrar havets ekosystem. 
Vindkraftsfundamenten ska genom sin design kunna bidra till återhämtning 
av redan degraderade miljöer i Nordsjön1. Motsvarande förslag borde tas fram 
för svenska havsförhållanden för att möjliggöra havsbaserade 
vindkraftsetableringar med så positiva ekosystemeffekter som möjligt. Det är 
viktigt att påpeka att de unika förhållandena inte minst i Östersjön gör att 
förslag som tas fram för helt marina förhållanden inte är direkt applicerbara i 
Sverige. Det är till exempel mindre troligt att man skulle få lika stark reveffekt 
med ökad produktivitet eller ansamling av organismer i Östersjön och 
Bottniska viken som man får i fullt marina havsområden. 

4.) Vilka åtgärder anser Ni behövs för att förbättra förutsättningarna för 
samexistens i Sverige? 

Naturskyddsföreningens svar:  

Nödvändiga åtgärder för bättre samexistens mellan vindkraft och naturvård 

För att uppnå en hållbar utbyggnad av den havsbaserade vindkraften och 
minimera dess negativa påverkan på naturvården i och kring våra hav finns ett 
antal saker som måste beaktas och åtgärder vidtas: 

1. De kumulativa effekterna på miljön från flera olika vindkraftsparker 
men också i samverkan med andra påverkansfaktorer – både i Sverige 
och över landsgränser – måste tas i beaktande.   

2. Placering får ej ske i formellt skyddade, skyddsvärda eller andra 
särskilt värdefulla känsliga områden, på grunda utsjöområden med 
höga naturvärden, viktiga lek- eller yngelplatser för fisk, viktiga 
områden för tumlare eller vid viktiga rast-, övervintrings- eller 
sträcklokaler för fåglar.  

3. Istället bör placering fokusera på redan exploaterade miljöer och för att 
positiva effekter i mjukbottenmiljöer och för kollagring i havsbotten 
ska uppnås så behöver förbud mot bottentrålning införas i 
vindkraftsparker. 

4. De negativa effekterna av anläggningsfasen (buller, grumling etc.) och 
driftsfasen (fågelkollisioner, buller etc.) måste minimeras och 

 
1 Hermans, A., Bos, O., & Prusina, I. (2020). Nature-inclusive design: a catalogue for 

offshore wind infrastructure. The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. 
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skyddsåtgärder vid såväl anläggning, (t.ex. bubbelgardiner), som drift 
(t.ex. nedstängning i högrisklägen för flyttande fågel) ska användas. 

5. Det är också centralt att uppföljning av påverkan på och utvecklingen 
av marina naturvärden behöver ske inom kontrollprogram med tydliga 
frågeställningar och utgående från baslinjeundersökningar. Alla 
undersökningar av biota som görs inom ramen för utbyggnaden av 
vindkraften bör tillgängliggöras i sin helhet, även om dessa utförts av 
industrin.  

6. Därtill anser också Naturskyddsföreningen att det är viktigt att en plan 
för avveckling tas fram så att avvecklingen kan genomföras samtidigt 
som potentiella naturvärden som bildats på platsen bibehålls. 

5.) Vilken roll kan Er organisation spela för att utveckla och förverkliga dessa 
åtgärder? 

Naturskyddsföreningens svar:  

Naturskyddsföreningen bidrar gärna i kunskapsinsamling och utbyte om hur 
placering och utformning av havsbaserad vindkraft kan bidra till naturvårdens 
intressen, i mån av tid och resurser. 

 

Detta remissvar har utarbetats av Stina Tano, sakkunnig marina ekosystem 
och fiske, Ida Carlén, sakkunnig hav, Erik Pihl, sakkunnig energi, vid 
rikskansliet, med hjälp av Therese Börjesson, chef för Hav, vatten och 
miljögifter på Naturskyddsföreningen. 

 

För Naturskyddsföreningen 

Stockholm dag som ovan 

 

Therese Börjesson 
chef för Hav, vatten och miljögifter 


