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Bild på framsidan. Höstflyttande tranor i Kalmarsund (2008-10-18) passerande Utgrundens 
vindkraftverk, på avståndet 2 900 meter, bort från fyren på Utgrundet mitt i Kalmarsund, mätt till 
minst 600 meter söder om vindkraftverken samt på flyghöjden 345 meter över havet. Vindkraftverken 
är ca 110 meter höga som högst. Foto JP Fågelvind.
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Bakgrund
Grundområdet Kriegers flak är beläget i södra Östersjön, inom svensk, dansk och tysk 
ekonomisk zon. Området för Kriegers flak inom svensk ekonomisk zon är beläget cirka 30 km 
söder om Trelleborg i Skåne län. En vindkraftspark finns etablerad inom tysk ekonomisk zon 
(Baltic 2) och inom dansk ekonomisk zon planeras för närvarande för en vindkraftspark att tas 
i drift 2021 (DKF). Vattenfall Vindkraft AB1 (VVAB) innehar ett tillstånd enligt lagen om 
Sveriges ekonomisk zon till uppförande av en havsbaserad vindkraftpark inom Sveriges 
ekonomiska zon vid den svenska delen av Kriegers flak, enligt regeringsbeslut daterat 2006-
06-29. Tillståndet inom den svenska zonen är gammalt och medger inte att den senaste och 
modernaste tekniken för vindkraftverk kan användas. VVAB avser därför ansöka om ett 
ändringstillstånd för att kunna bygga högre men färre vindkraftverk. Nollalternativet2 innebär 
påverkan på fåglar av den tyska parken (Baltic 2) samt av den danska (DKF) som snart byggs 
och att ingen vindkraft byggs på den svenska sidan. Den totala fågelpåverkan vid 
nollalternativet behandlas i ett speciellt stycke i denna rapport.

Vindkraftparkens planerade utformning
Befintligt tillstånd medger vindkraftverk med en totalhöjd om 170 meter. Eftersom dagens 
teknik möjliggör betydligt högre turbiner, och därmed att det skulle erfordras färre, avser 
VVAB att ansöka om en ökad totalhöjd, upp till 280 meter. Det ska noteras att det alltjämt är 
samma tillståndsgivna område (ytan) av Kriegers flak som är aktuell att bygga vindkraftverk 
på. Turbinernas effekt kan bli av storleksordningen 8 MW till 20 MW. Slutlig storlek på de 
turbiner som installeras vid det svenska Kriegers flak (SKF) kan dock inte avgöras förrän i 
samband med upphandling. För ansökan om ändringstillstånd måste man ta höjd för att olika 
alternativ ska rymmas inom ett ändringstillstånd. Detta sker genom ett fiktivt ”worst case”. 
”Worst case” baseras på två layouter. Den ena omfattar 76 vindkraftverk med en kortare 
rotorbladsdiameter (rotorbladsdiameter 167 m och frigång 25 m innebärande en totalhöjd på 
192 m) och den andra omfattar 32 stycken vindkraftsverk med en längre rotorbladsdiameter 
(rotorbladsdiameter 250 m och frigång 30 m innebärande en totalhöjd på 280 m). 

Underlaget för att bedöma fågelpåverkan
För en ändringsansökan skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), omfattande de 
effekter och konsekvenser ändringen medför, baserat på aktuell kunskap utarbetas. Denna PM 
utgör underlag för miljökonsekvensbeskrivningen avseende effekter och konsekvenser på 
fågel. Ny kunskap finns genom den miljökonsekvensbeskrivning som nyligen utarbetats för 
danska Kriegers Flak Offshore (NIRAS m fl 2015) samt genom de studier som gjorts inför 
etableringen av den tyska delen av Kriegers Flak (IfAÖ 2004). Dessutom finns flera danska 
studier på befintliga havsbaserade vindkraftparker (Kahlert m fl 2011, Skov m fl 2009 och 
2012). Vidare finns radarstudier med uppgifter om var och hur fåglar flyger över öppet hav 
innan vindkraftparken Anholt Offshore byggdes (DHI 2009). Dessutom finns en studie hur 
ormvråkar flyttar över öppet hav (Strandberg m fl 2009). Förutom dessa finns de svenska 
studier som gjordes inför ansökan 2004 för det svenska Kriegers flak (Pettersson 2003). 
Därtill finns Kalmarsund- studierna med hjälp av radar på både sjö- som småfåglar under 
såväl dag som natt samt i dimma (Pettersson 2005 och Pettersson 2011). Det främsta och 

1 Ursprunglig innehavare av tillståndet: Sweden Offshore Wind AB
2 Nollalternativet enligt länsstyrelsen i Malmö, framfört vid samrådsmöte
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bästa underlaget för denna bedömning är dock den danska rapporten (NIRAS m fl 2015) som 
tar upp dessa vindkraftparker och dessas eventuella påverkan på fåglar och det gäller både 
flyttande och rastande fåglar på Kriegers flak.

De olika parkernas vindkraftverk 
Gällande miljötillstånd till uppförande av en havsbaserad vindkraftpark inom Sveriges 
ekonomiska zon vid Kriegers flak omfattar 128 stycken vindkraftverk, maximal totalhöjd 170 
meter och frigång minst 25 meter. Med frigång menas avståndet mellan vattenyta och 
bladspets, när bladet pekar rakt ner. I tabell 1 är sammanställt dimensionerna för de studerade 
anläggningarna för vindkraft. Det kan noteras att lägst sammanlagd sveparea föreligger vid 
den tyska anläggningen, Baltic 2, lägst sveparea per installerad effekt föreligger för 
SKF:exempellayout 1 och SKF:exempellayout 2.

Tabell 1. Verkens dimensioner för de studerade anläggningarna. 
Vindkraftpark Antal 

turbiner
Total 
effekt, 

Frigång, 
m

Rotordiameter Totalhöjd, Sammanlagd 
sveparea, km2

SKF:Gällande tillstånd 128 640 MW 25 m 145 m 170 m 2.11 km2

SKF:Exempellayout 1 76 684 MW 25 m 167 m 192 m 1.66 km2

SKF:Exempellayout 2 32 576 MW 30 m 250 m 280 m 1.57 km2

DKF 75 675 MW 25 m 195 m 220 m 2.24 km2

Baltic 2 80 288 MW 18.3 m 120 m 138.2 m 0.90 km2

I det följande benämns de olika vindkraftsparkerna enligt den benämning som framgår av 
tabell 1, kolumnen vindkraftpark.

Andelen flygningar i rotorhöjd vid de olika vindkraftparkerna
Kollisioner med vindkraftverk sker för flygande fåglar men kanske inte i den omfattning som 
ibland målas upp (Hyppop 2006, NIVAS m fl 2015). Antalet rör sig, som typiskt, om 2-5 
fåglar per år och verk (Rydell m fl 2017). Flyttningsrörelserna av sjöfåglar sker allra mest 
dagtid (70 % dagtid), i varje fall enligt mätningar i Kalmarsund, och då ser fåglarna verken 
vid de flesta olika vädersituationerna. Både de danska studierna vid deras parker och de 
svenska studierna i Kalmarsund visar att de flesta sjöfåglarna väjer för vindkraftverken i god 
tid och flyger runt dem (Skov m fl 2009, Kahlert m fl 2011, Skov m fl 2012, Pettersson 2005 
och 2011). Det är dock stor variation på flyghöjder i olika vindar vid fågelflyttningen vid 
kuster (Kryger, T. & S. Garthe 2001). Innan man byggde den tyska parken på Kriegers flak 
gjordes en studie med hjälp av radar på platsen och det noterades en fördelning att 75 % av 
sjöfågelsträcket flög under dagtid (IfAÖ 2004). För småfåglarna är det omvänt, i Kalmarsund 
flög 80 % på natten (Pettersson 2011) och den tyska studien på plats noterade att hela 85 % 
flög på natten (IfAÖ 2004). Rovfåglar flyger normalt ut över havet endast under dagtid och i 
Kalmarsunds-studien ligger de flesta större rovfåglarna på flyghöjder strax under 100 meter 
ovan havsytan. Sparvhökar, kärrhökar och de mindre falkarna kan oftare ses flyga mycket lågt 
över havet. Den danska studien inför byggandet av vindkraftverk på Kriegers Flak Offshore 
(NIRAS 2015) visar även på att det är svårt att med radar kunna följa utsträckande rovfåglar. 
Sannolikt flyger de relativt lågt och de är därför svåra att få ekon på eftersom inte radarn står 
nära föremålet. Uträkningsmodeller som gjorts i studien visar att de allra flesta rovfåglarna 
kommer ner på låga höjder (klart under 100 meter) när de flugit ca 2-3 kilometer över öppet 
hav. Om fåglarna flyger på de höjder där rotorn är lokaliserad innebär det inte att de direkt 
kolliderar men det är dessa fåglar som ligger i riskzonen för att kollidera. Också den för 
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tillfället rådande vindriktning, det vill säga rotorns orientering, påverkar exponeringen för en 
passerande fågel.

I tabell 2 visas procent-andelen flygande sjö- och småfåglar som flyger i rotorhöjd av det 
totala antalet vid de olika vindkraftparkerna enligt de uppgifter om rotorhöjder som föreligger. 
Beräkningarna utgår ifrån Kalmarsundsmaterialet (Pettersson 2011). Flyghöjdsuppgifter som 
insamlades inför att den tyska parken uppfördes på Kriegers flak var relativt osäkra men de 
visade på ett liknande senario med lågt flygande sjöfåglar dagtid och likaså flög småfåglarna 
talrikast på natten (IfAÖ 2004). Flyghöjder på natten och fördelning i den tyska studien visar 
på liknande uppgifter som de i Kalmarsundsmaterialet. I tabell 2 jämförs frekvensen av fåglar 
i nivå med rotorerna för samtliga vindkraftparker enligt tabell 1, Baltic 2, DKF, SKF:gällande  
tillstånd, SKF:exempellayout 1 och SKF:exempellayout 2. För att kunna rangordna 
kollisionsrisken vid de olika vindkraftparkerna har deras olika svepareor vägts in mot 
medelprocenten fåglar som berörs. Baltic 2 har minst kollisionsrisk och har rangordnats till nr 
1. För SKF-gällande tillstånd, SKF-exempellayout 1 och SKF:exempellayout 2 är 
kollisionsrisken av samma storleksordning. Dock bedöms fler vindkraftsverk öka 
kollisionsrisken jämfört med färre vindkraftsverk. Därför bedöms SKF:exempellayout 2 med 
få men större vindkraftverk vara bättre än SKF:gällande  tillstånd på den svenska sidan. 
Ändringsalternativen, SKF:exempellayout 1 och SKF:exempellayout 2 ger en mindre 
påverkan avseende kollisionsrisk, både gällande flyttande sjöfåglar och småfåglar. Att fåglar 
verkligen flyger in mellan verk i parker på låga höjder har visats i Danmark (Deskholm m fl 
2006 och Kahlert m fl 2011). Klart är att den danska vindkraftparken, DKF, har en större 
andel sjö- och småfåglar flygande i rotorhöjd. Den klassas därmed få ett högre värde 
angående påverkan jämfört med samtliga svenska vindkraftparker (se tabell 2). Den tyska 
parken, Baltic 2 uppvisar den minsta andelen fåglar i rotorhöjden men ger också minst 
energieffekt (se tabell 1). 

Tabell 2.  Procenten fördelningen mellan fågelgrupperna och flyttning dag och natt samt visar en 
rangordning av kollisionsrisk för sjöfåglar och småfåglar (skala 1-5 där 1 är minst kollisionsrisk) vid 
de olika vindkraftparkerna. Rankingen baseras på en beräkning av medelprocenten fåglar i rotorhöjd 
vid de olika vindkraftparkerna multiplicerat med aktuell svep-area vilken framgår av tabell 1. Vid 
rankingen av kollisionsrisk har således både andelen fåglar i rotorhöjd3 och den aktuella 
vindkraftparkens svep-area beaktats. Ett antagande är att fåglarna kan både flyga över och under rotorn 
och helt vid sidan om, som de dokumenterats gjort vid Utgrunden (Pettersson 2005 och Pettersson 
2011).

3 Siffrorna baseras på flyghöjdsmätningar över hav som gjorts i Kalmarsund (Pettersson 2011) med hjälp av en 
vertikal radar. De nattliga uppgifterna baserar sig på mätningar under förnatten då det är mest fågelaktivitet. 
Sjöfåglarna flyger lågt över havet dagtid men lite högre på natten medan småfåglarna flyger lågt på dagen och 
klart högre på natten.
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Kollisionsrisken beror, som anförts ovan, också på hur tätt eller hur många vindkraftverk som 
kommer att finns på samma yta. Avstånden mellan vindkraftsverken vid de olika 
vindkraftparkerna skiljer sig åt. DKF har de kortaste avstånden, 600-800 meter, mellan 
verken. SKF:gällande  tillstånd har något längre avstånd mellan verken, 575-900 meter. 
SKF:exempellayout 1 och SKF:exempellayout 2 har ett gemensamt avstånd mellan verken på 
850-1400 meter medan DKF kommer att ha avstånden 850-1200 meter mellan verken. 
Avstånd upp mot en kilometer mellan verken kan med säkerhet stimulera de flyttande 
fåglarna att flyga inne i vindkraftparkerna, om det är bra eller dåligt har diskuterats 
(Chamderlain m fl 2006, Fox m fl 2006). Danska studier vid deras större havsbaserade 
vindkraftparker visar på att vid nästan samtliga fall så går det bra för flockarna som flyger 
mellan verken att flyga genom vindkraftparken eller välja riktning ut ur parken. Fåglarna 
sparar då energi i ställer för att behöva flyga runt parken (Masden m fl 2010). Antalet 
tillståndsgivna vindkraftverk för SKF:gällande  tillstånd är hela 128 verk medan Baltic 2 
består av 80 vindkraftverk. De två exempellayouterna för den svenska parken SKF är på 76 
verk respektive endast 32 vindkraftverk. Sammanfattningen av detta resonemang är att ett 
ändrat tillstånd för den tillståndsgivna vindkraftsparken i den svenska ekonomiska zonen till 
större verk (och högre) men med klart färre verk ökar inte kollisionsriskerna i någon större 
omfattning utan kanske snarare minskar riskerna för kollisioner för flyttfåglarna inom 
grupperna av sjöfåglar och småfåglar. Den totala sveparean (se tabell 1)som vindkraftverken 
täcker bör vara området där kollisionsrisken finns inom vindkraftområdet. Vindkraftparkens 
totala sveparea minskar förr med större och färre verk speciellt om det blir bara 32 verk som 
uppförs.

Sammanfattningsvis kan noteras att med hänsyn till hur stor andel av olika fåglar som flyger i 
rotorernas nivå, och de studerade anläggningarnas sammanlagda sveparea, skulle lägst risk 
föreligga vid den tyska vindkraftparken Baltic 2, som även är den minsta med lägst nytta 
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(produktion). En utbyggnad enligt exempellayouterna för SKF skulle reducera risken för 
kollisioner, i förhållande till gällande svenska tillstånd.

Tran-sträcket såväl vår som höst över denna del av Östersjön är omfattande mellan rastplatser 
i Skåne respektive på Rügen i Tyskland (Swanberg 1986). Den danska studien och 
beräkningarna inför deras vindparksplaner (NIRAS 2015) visar och beräknar tranornas 
kollisionsrisk till betydande. Detta då flyghöjderna över hav för dessa fåglar faller inom 
rotorhöjderna. Beräkningen är gjord med metoden Band (Band 2012). Här har beräknas också 
hur tätt verken kommer att placeras samt även om alla vindkraftsparker i de olika ekonomiska 
zonerna på Kriegers flak byggs. Den danska studien (NIRAS 2015) slår dock fast att även om 
alla vindparkerna (gäller även om SKF: gällande) byggs kommer inte kollisionsrisken att göra 
så att dödligheten kommer i närheten av betydande storlek för hela den norska och svenska 
populationen av trana som under de senaste 30 år ökat markant (Ottosson m fl 2012).

Konklusion av studien av transträcket är att påverkan inte blir så stor att det är någon risk för 
populationsstörningar (NIRAS 2015) och man måste hålla i tanken att tranorna helst flyttar i 
bra väder och då är riskerna mycket få. Det är när transträcket tvingas in i dåligt väder som 
risken ökar men där måste man hålla isär att de ju är skickliga flygare och säkerligen kan 
undvika ökad kollisionsrisk Det är ju trots allt få tranor som konstaterats förolyckade av 
vindkraftverk i hela Europa (Dürr 2016).

Övervintrande alfåglar
Kriegers flak är en av flera viktig övervintringsplats i Östersjön för alfåglar (Durinck 1994).
Huruvida alfåglarna helt störs bort om dessa vindkraftverk byggs är dock mer osäkert. Vid 
den mindre vindparken vid Utgrunden i Kalmarsund (Pettersson 2005) kunde noteras att 
alfåglarna födosökte vid vindkraftverken men stördes av servicebåten som regelbundet var vid 
dessa verk. Vid en studie av de större havsbaserade parkerna i Danmark konstaterades en 
nedgång av rastande alfåglar efter att parken stod klar (Fox m fl 2006). Det ska då jämföras 
med några hundra rastande alfåglar i den danska studien mot några tusen vid Utgrunden samt 
på Kriegers flak där det under den senare delen av vintern kanske rör sig om tio tusen. 
DAlfåglarna på Kriegers flak är dock färre än en procent av populationen i Östersjön (Skov et 
al. 2011). Detta bör innebära att även om alfåglarna störs på Kriegers flak av att 
vindkraftverken byggs så har det också stor betydelse hur många verk det blir.

Konklusion övervintrande fåglar, och det är huvudsakligen alfåglar, blir att om det byggs färre 
men större verk kommer sannolikt större delen av hela Kriegers flak även i fortsättning utgöra 
en födoplats för dessa antal alfåglar. Baltic 2 med låg lägsta höjd för rotorn och många verk 
stör nog de rastande fåglarna mest. De nu planerade vindkraftparkerna enligt 
SKF:exempellayout 1 och 2 med färre och längre avstånd mellan verken samt en högre lägsta 
rotor-höjd bedöms inte störa bort de rastande fåglarna. Under byggnationen samt om verken 
ska servas med båt kan dock störningar ske men då avstånden mellan verken är uppåt en 
kilometer borde även den störningen bli av mindre karaktär. Höjden på vindkraftsverken 
bedöms inte ha någon betydelse för de rastande alfåglarna som flyger tätt över vattenytan och 
sällan högre upp än 20 meter (Pettersson 2005). Ju större frigången är mellan bladspetsen och 
vattenytan desto bättre är det dock för alfåglarna. 
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Kumulativ påverkan
Angående flyttfåglarna har redan nämnts att kunskapen idag är att dagflyttande sjöfåglar väjer 
för framför kommande vindkraftverk. I Kalmarsund väjde dessa fåglar redan 2-3 kilometer 
innan de nådde verken. I de danska studierna vid de större havsbaserade vindkraftverken väjer 
de allra flesta på 2 kilometers avstånd (Fox m fl 2006, Chamberlain m fl 2006). Under 
nattetid, visar studierna i Kalmarsund (Pettersson 2011), väjer de närmare verken, ca 500 
meter innan de kommer fram till det första verket. Det här beteenden att väja och flyga vid 
sidan om parkerna bedöms bli den vanligaste vägen även förbi vid Kriegers flak även om tre 
större vindkraftparker (Baltic 2, DKF och SKF) byggs. Det behöver dock inte bli en total 
väjningseffekt, både beroende på antalet vindkraftverk och på avståndet mellan dem, där de 
flyttande fåglarna kan välja att flyga in i parkens områden som är fria från verk. Inom den 
danska studien inför planerna att bygga DKF, Kriegers Flak Offshore (NIRAS 2015) gjordes 
beräkningar även vid utbyggnad av de tre vindkraftparkerna. Kollisionsrisken bedömdes inte 
bli så stor att det skulle påverka populationer av trana, alfågel eller sjöorre men det blir 
givetvis en större risk för påverkan om alla dessa tre större parker byggs. Angående 
transträcket vid detta område kanske de tar höjd över dessa verk, såsom de gör på höststräcket 
ut från Öland över Kalmarsund (ca 7 000–10 000 tranor). De tar där höjd över Öland och 
sundet samt glider eller flyger rakt över vindkraftverken på Utgrunden på en höjd av 300-450 
meters höjd. Vanligtvis väljer de dock att ligga ca en kilometer vid sidan av verken även om 
de tycks passerar över verken (Pettersson 2005). Tranorna väljer i största utsträckning att 
flyga i medvind över havet med vissa undantag då de flyger ut över hav i motvind. Vid 
motvind flyger de oftast på betydligt lägre höjder än 100 meter över havet. Det är i sådana 
lägen det blir en större risk för kollisioner vid Kriegers flak och det har den danska 
beräkningen (NIRAS 2015) vägt in. Beräkningen bygger på 220 meter medan den maximala 
totalhöjden enligt ändringsalternativet för den svenska parken är upp till 280 meter. Om 280 
meter höga verk byggs blir det dock endast 32 stycken att jämföra med 128 eller 76 stycken. 
Antalet vindkraftverk har sannolikt större betydelsen där färre verk ger en mindre påverkan 
och större möjlighet av väja för fåglarna. Det innebär att det också har stor betydelse hur långt 
det är mellan verken. Ju större avstånd mellan verken desto mindre risk för kollisioner. Och 
därför är de svenska ändringsförslagen, SKF:exempellayout 1 respektive 2, med avstånd på 
850–1 400 meter mellan verken klart bättre för de flesta flyttande fåglarna jämfört med Baltic 
2 som bara har 600–800 meters mellan verken.

Slutlig utformning och layout av SKF
Varken vindkraftsparkens slutliga layout eller vindkraftsverkens utformning har i detta skede 
av projektet fastslagits för den svenska parken, SKF.

Ovan har nämnts vilka aspekter av en vindkraftparks utformning som är av betydelse med 
avseende på påverkan på olika fåglar. Avgörande för bedömningen av påverkan är 
vindkraftverkens totalhöjd, avstånd mellan verken, total svep-area samt frigångsavstånd. I det 
här stycket ska jag ge några förtydliganden angående vad som bör beaktas för att minska 
risken för påverkan på fåglar vid utformning av den svenska parken, SKF.

Avstånd mellan vindkraftverken
Min bedömning är att för de rastande fåglarna (alfåglar) är det bättre med stora avstånd 
mellan vindkraftsverken, då vågar fåglarna födosöka i parken. Min bedömning är att uppåt en 
kilometer mellan verken behövs. För de flyttande fåglarna som bara passerar är ju det 
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vanligaste att de väjer och flyger runt parkerna. Med större avstånd (upp mot en kilometer) 
mellan verken bör flygning genom parken ske i vindkraftsparkens fria zoner och därmed 
skulle de flyttande fåglarna spara energi genom att slippa flyga runt dessa parker.

Total sveparea
För de rastande fåglarna (alfåglarna) är min bedömning att svep-areans storlek inte har någon 
betydelse eftersom de flyger lågt och undviker närkontakt med verken. För de flyttande 
fåglarna bedöms svep-arean vara av betydelse. En större svep-area riskerar orsaka större 
påverkan där fåglarna normalt flyger och risken för kollision tilltar med ökad storlek. Här har 
dock antalet verk betydelse om man tar hänsyn till vindkraftparkernas totala svep-area. 
Beträffande den sammanlagda svep-arean i en vindkraftpark är min bedömning att ett mindre 
antal verk är att föredrag för fåglarna jämfört med många verk med en mindre svep-area. 
Anledningen är att många verk också innebär att det finns många platser med risk för att 
fåglar förolyckas. Detta bedöms vara sämre jämfört med färre platser med risk att förolyckas 
på. Med färre verk blir den yta av grundet (hela Kriegers flak) som stör de rastande fåglar 
också klart mindre.

Frigångsavstånd
För de rastande fåglarna (alfåglar) tror jag att ett lägre frigångsavstånd är negativt. Det är 
sällan man ser alfåglar flyga mellan födosökningsplatserna på högre höjder än 20 meter ovan 
havet (Pettersson 2005). För de flyttande fåglarna har säkert frigångsavståndet betydelse 
eftersom många av de flyttande fåglarna så här långt ut i havet har beräknats flyga mycket 
lågt (NIRAS 2015). Vid uppemot minst 30 meters frigång under verken tror jag att många av 
de flyttande fåglarna kan flyga obehindrat under frigångsavståndet eller vid sidan om verken.

Vindkraftverkens total höjd
För de rastande fåglarna (alfågel) tror jag att det inte har någon betydelse alls hur höga verken 
är utan det är frigångsavståndet som är viktigare. För de flyttande fåglarna, speciellt för de 
nattflyttande småfåglarna som passerar är flyghöjderna upp mot 300 meter ovan havet av be-
tydelse. Det innebär att en stor andel av fåglarna kommer att beröras även om 
medelflyghöjden oftast ligger på mellan 300 och 400 meter. Småfåglarna kommer under vissa 
väderbetingelser och säsonger, upp mot 80 % av fåglarna, att kunna beröras av ökad 
kollisionsrisk just där svep-arean är som störst (vänd mot sträckets riktning). Under dagtid 
kan för sjöfåglarna som flyger lågt höjden på verken ha betydelse. Vid högre verk bör det ju 
bli lättare att se dem och då hinner fåglarna väja tidigare för dem och bestämma sig för att 
endera flyga vid sidan om dem eller runt dem.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk alls byggs på den svenska delen av Kriegers 
flak, SKF. Den tyska vindkraftsparken, Baltic 2, som redan är byggd har verk som påverkar 
rastande alfåglarna mer än både den planerade vindkraftparken i Danmark, DKF, och den i 
Sverige, SKF. Även vid en utebliven vindkraftpark inom det svenska området så är påverkan 
på fågellivet ändå relativt påtaglig då två tredjedelar av Kriegers flak kommer att bli bebyggt 
med vindkraftverk. Baltic 2 visar störst påverkan på de rastande alfåglarna och DKF näst 
störst. Det innebär att även om ingen vindkraft etableras inom det svenska området så 
motverkar det knappast risken för påverkan på alfåglar. Värt att beakta är att den högsta 
rotorhöjden enligt SKF:exempellayout 2 bedöms störa de rastande alfåglarna minst av 
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samtliga vindkraftparker. Därför är min bedömning att man inte uppnår den vinst för 
alfåglarna som motsvarar förlusten av att inte bygga vindkraftverk inom svenska Kriegers 
flak.  Fördelen för områdets alfåglar bedöms bli av mindre betydelse eftersom alfåglarna 
kommer att rasta i området i samma omfattning som nu även om de svenska verken byggs. 
Anledningen till den bedömningen är att det planeras att byggas med färre verk och med ett 
större avstånd mellan dem samt att lägsta rotor höjd blir högre. 

Gällande de flyttande fåglarna bedöms en hel del fåglar flyga in i parkerna (gäller inte Baltic 
2 där verken står tätare och rotorn snurra närmare vattenytan) mellan verken. För de flesta 
sjöfåglar och tranor kan det även utan en svensk vindkraftpark på Kriegers flak bli lika lång 
väg att flyga förbi (runt) de två parkerna, Baltic 2 och DKF. Detta då den svenska delen, SKF, 
ligger nästan mitt i mellan Baltic 2 och DKF.

Sammanfattande slutsatser
Störst chans att behålla större delen av de rastande alfåglar på Kriegers flak med 
vindkraftverk, vilket jag bedömer som viktigt för bevarande av den som födoplats, är att 
bygga så få vindkraftverk som möjligt samt ha ett så högt frigångsavstånd under rotorn som 
möjligt, minst 30 meter upp från havsytan. Det är inte troligt att nollalternativet innebär bättre 
skydd av Kriegers flak såsom födoplats för alfåglar. Bedömningen är att alfåglarna kommer 
att rasta i området även med vindkraftverk inom det svenska området. Detta eftersom 
planerad ändring för SKF, betydligt färre verk med ett större avstånd mellan dem samt högre 
lägsta rotorhöjd, innebär att de rastande alfåglarna kommer att kunna utnyttja samma områden 
för födosök. Baltic 2 som byggts samt SKF:gällande  tillstånd är enligt min bedömning totalt 
sett för de flyttande fåglarna de sämre alternativen. Vindkraftverken är många och har lågt 
frigångsavstånd vilket är negativt för sjöfåglar och sannolikt också för flyttande tranor och 
rovfåglar. Det är sannolikt färre fåglar som ser möjligheten att flyga genom parken då verken 
står tätare och rotorn snurra närmare vattenytan. För att gynna både rastande och flyttande 
fåglar anser jag att ska det byggas på denna plats bör det vara så få vindkraftverk som möjligt 
vilket talar till fördel för SKF: exempellayout 2. Det negativa med det alternativet är att 
högsta höjden på rotorn når upp i de nattflyttande småfåglarnas normala flyghöjder. Den berör 
20–40 % av de nattflyttande fåglarna medan DKF med 220 meters max höjd inte riktigt berör 
lika stor andel. Det som inte är lika bra med DKF är hela 75 vindkraftverk vilket är mer än 
dubbelt så många som för den SKF: exempellayout 2. Slutsatsen jag kommer fram till är att 
på Kriegers flak, i den svenska ekonomiska zonen, vore totalt sett bäst för att minimera risken 
för påverkan på fåglarna att bygga stora (och höga) och betydligt färre verk än den svenska 
vindkraftparken som idag har tillstånd med sina hela 128 mindre vindkraftverk.

Om Jan Pettersson och JP Fågelvind  
Jan Pettersson driver bolaget JP Fågelvind sedan 2003 och genomför årligen upp mot tio 
studier på fåglar huvudsakligen inför byggandet eller vid uppförda vindkraftverk. Han har 
årlig erfarenhet av fåglar vid vindkraftverk sedan studien i Kalmarsund startade 1999 
(Pettersson 2005) och utfördes till 2008 (Pettersson 2011). Det var en studie utförd med radar 
hur fåglar flyger vid vindkraftverken dag som natt och i dimma. Han har haft flera uppdrag 
omfattande fåglar och vindkraftverk åt Energimyndigheten och Vindval. Öster om Öland kust 
har en vindpark byggts (Kårhamn) ute i havet och där har JP Fågelvind gjort fågelstudien 
både för och efter man byggt dessa vindkraftverk (Pettersson 2013). Andra sjöfågelstudien JP 
Fågelvind utfört är bl a de fler åriga studierna med radar i Göteborgshamn på både rastande 
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som flyttande sjöfåglar (Pettersson 2012 och 2016). Jan Pettersson har lång ornitologisk 
erfarenhet och har bl.a. varit chef på Ottenby fågelstation på Öland i 18 år och drivit flera 
internationella fågelprojekt.
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