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Samrådet 
Vattenfall Vindkraft AB har tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 

till uppförandet av en havsbaserad vindkraftpark vid Kriegers flak i Södra Östersjön.1 

Tillståndet har tagits över av Vattenfall Vindkraft Sverige AB (”Sökanden”).  Sökanden 

avser att söka tillstånd till ändring av tillståndet med avseende på bl.a. förlängd 

igångsättningstid och utökad totalhöjd för vindkraftverken, av skäl som anges närmare 

nedan. Vid en tillståndsprövning enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon ska 

miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar och krav på miljökonsekvens-

beskrivning i 6 kap. miljöbalken tillämpas. 

Sökanden bedömer att betydande miljöpåverkan föreligger innebärande att något 

särskilt undersökningssamråd inte har genomförts. Ställningstagandet grundas på att 

ändringsansökan omfattar tillstånd enligt 7 kap. 28a § i miljöbalken.  

Vid betydande miljöpåverkan skall en specifik miljöbedömning göras innebärande att ett 

avgränsningssamråd skall genomföras inför att en miljökonsekvensbeskrivning för 

ansökan utarbetas.  

Detta samrådsunderlag innehåller de uppgifter som krävs inför avgränsningssamråd 

med de parter som omfattas enligt 6 kap. 30 § miljöbalken.  

Administrativa uppgifter 
Sökande Vattenfall Vindkraft Sverige AB 
Organisationsnummer 556581-4273 
Projektet Svenska Kriegers flak 
Lokalisering Svensk ekonomisk zon 
Projektledare Göran Loman 
Kontaktuppgifter +46 - (0)70 549 36 10 
 goran.loman@vattenfall.com 
Juridiskt ombud Siri Strömberg 
Kontaktuppgifter Siri.stromberg@vattenfall.com 
Delprojektledare Miljö och tillstånd och 
mottagare av samrådssvar 

Vanja Schön 

Kontaktuppgifter  +46 - (0)70 695 22 19 
 Vanja.schon@bjerking.se 

 

 

 

 

                                                           
1 Regeringsbeslut 2006-06-29. Ursprunglig innehavare av tillståndet: Sweden Offshore Wind AB. 
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Bakgrund  

Allmänt om vindkraft 
Produktion av förnybar vindkraftsel orsakar ytterst begränsade utsläpp av 

luftföroreningar och transportbehovet är litet. Vid normal drift sker i det närmaste inga 

utsläpp och behovet av transporter är begränsat. Den energi som används för att 

tillverka, transportera, installera och driva ett vindkraftverk, motsvarar den elektricitet 

som vindkraftverket producerar under mindre än ett år. Vindkraftverken har en 

teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll och i dagens moderna 

vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 % uppmätts. Vindkraftverk utvinner 

energi vid vindhastigheter mellan ca 4 m/s och 25 m/s, maximal produktion sker vid 

vindhastigheter överstigande 12 m/s (beroende på typ av verk). 

Utbyggnaden av vindkraft för elproduktion är av avgörande betydelse för att kunna 

ställa om samhället till att bli fossilfritt och nå klimatmålen. År 2050 ska Sverige inte ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläppen från 

svenska källor – inklusive transportsektorn – ska vara nära noll.  

Vindkraftsparkens lokalisering 
Det vidsträckta grundområdet Kriegers flak är beläget i södra Östersjön inom svensk, 

dansk och tysk ekonomisk zon. Den danska zonen omfattar det största området. 

Klackens area uppgår till ca 18 km (väst-öst) × 7 km (nord-syd). På de centrala delarna av 

Kriegers flak uppgår vattendjupet till mellan 16 och 17 meter och på utkanterna av 

området till mellan 20 och 25 meter, vartefter djupet snabbt ökar till över 40 meter.  

Området för Kriegers flak inom svensk ekonomisk zon är beläget cirka 30 km söder om 

Trelleborg, Skåne län. Inom detta område varierar vattendjupet mellan 16 och 42 meter 

och medelvindhastigheten på 100 meters höjd är cirka 9,7 m/s.  Botten består mest av 

lera, morän och sten men även sandpartier förekommer och växtligheten inom området 

är mycket sparsam. Närmaste tyska landområde söderut är Rügen på ett avstånd av 

cirka 40 km och närmaste danska landområde är Mön väster om Kriegers flak på ett 

avstånd av cirka 34 km. 

Miljöprövning för att få bygga vindkraft har skett inom alla ländernas ekonomiska zoner 

på Kriegers flak och tillstånd har beviljats inom alla zoner.  

Den tyska vindkraftsparken, Baltic 2, om 80 stycken 138,2 meter höga vindkraftverk är 

byggd och togs i drift 2015. Turbinerna har en effekt på 3,6 MW. Vindkraftsverken är 

förankrade med fundament av typen monopiles och jacket. Den förstnämnda typen har 

använts för de verk som finns på vattendjup som är mindre än 35 meter och den andra 

typen för de verk som är anlagda på större vattendjup.  

Etablering av vindkraft inom den danska ekonomiska zonen beviljades av Energistyrelsen 

i Danmark i december 2016 och uppdraget att bygga och driva anläggningen tilldelades 

Vattenfall Vindkraft AB. För närvarande utvecklar Vattenfall Vindkraft projektet danska 

Kriegers flak inför etableringen av en vindkraftpark inom den danska ekonomiska zonen. 

Vindkraftverken kommer bli upp till 220 m höga och de 60–75 stycken turbinerna som 

planeras kommer ha en effekt om 8,4 MW vardera. Vindkraftsparken planeras kunna tas 

i drift 2021.  



 

 
 

6 

Kriegers flak är således redan i hög grad ianspråktaget för produktion av vindkraftsel. 

Av Figur 1 framgår vindkraftsområdena inom respektive länders ekonomiska zoner. 

 
Figur 1: Översikt visande vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak i svensk ekonomisk zon och för 
danska Kriegers flak i dansk ekonomisk zon samt den tyska vindkraftsparken inom tysk ekonomisk zon.  

 

Den tyska vindkraftsparken Baltic 1 omfattande 21 stycken vindkraftverk med 

totalhöjden 113,5 meter och med 2,3 MW turbiner ligger sydöst om Kriegers flak cirka 

16 km norr om Rügen. Anläggningen togs i drift 2011. 

Gällande tillstånd och beslut 

Lag om Sveriges ekonomiska zon 
Regeringen meddelade 2006-06-29 tillstånd enligt 5§ lagen om Sveriges ekonomiska zon 

att inom område vid Kriegers flak i södra Östersjön uppföra och driva en gruppstation 

för vindkraft med högst 128 vindkraftverk och att inom området för gruppstationen 

uppföra erforderliga mätmaster och transformatorstationer. Vindkraftverkens totalhöjd 

får vara högst 170 meter. Området avgränsas av hörnpunkterna A-L vilka definieras 

genom koordinater i tillståndsbeslutet. Regeringen beslutade 2014-12-18, efter bolagets 
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ansökan, att förlänga tiden för åtgärdernas vidtagande fram till 2018-10-01. Beslutet 

omfattar även ändring av vissa villkor. 

Lag om kontinentalsockeln  
Regeringen har meddelat tillstånd att lägga ned elkablar från Sveriges territorialgräns till 

gruppstationen för vindkraft i den utsträckning som framgår av karta och till elkablar 

inom området som krävs för gruppstationens funktion. Beslutet fattades 2006-06-29 

med stöd av 15a § lagen om kontinentalsockeln. 

Ellagen 
Energimarknadsinspektionen beviljade nätkoncession för linje 2010-03-15 innebärande 

rätt att bygga och driva en 130 kV ledning för anslutning av en havsbaserad gruppstation 

för vindkraft på Kriegers flak. Beslutet vann laga kraft genom regeringens beslut  

2016-09-01. Ledningens sträckning går från svenska territorialgränsen utanför Kriegers 

flak i Södra Östersjön via en delningspunkt i Skegrie, till ställverken Arrie och Trelleborg 

Norra, i Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. 

Vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 
De kabelarbeten som planeras inom svenskt territorialvatten innebär vattenverksamhet 

enligt 11 kapitlet miljöbalken. Länsstyrelsen i Skåne beslutade 2010-03-14 med stöd av 

26 kap. 9 § miljöbalken och 23 § 2b förordningen om vattenverksamheter m.m. att 

ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs för planerade kabelarbeten i 

vatten. 

Ändringsansökan   

Ansökans omfattning 
Gällande tillstånd föreskriver ingen restriktion avseende turbinernas effekt men en 

exempellayout med 128 stycken 170 meter höga vindkraftverk med turbiner om 5 MW 

vardera presenterades i den tidigare ansökan.   

Den ändringsansökan som avses att ges in kommer att omfatta ändring av befintligt 

tillstånd i följande delar:   

1. En ökning av vindkraftverkens maximala totalhöjd från 170 meter upp till 280 

meter.  

2. Förlängd tid för när de byggnader och anläggningsåtgärder som krävs för 

verksamheten ska ha påbörjats, till 2025-12-31. 

3. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning som ska utarbetas omfattar planerade 

ändringar och de konsekvenser ändringarna kan medföra avseende miljö och hälsa samt 

därtill kopplade erforderliga skyddsåtgärder utifrån dagens kunskap. Val av plats, det vill 

säga själva lokaliseringen kommer inte att utredas för prövning på nytt.  

Motiv för ansökan om ändringstillstånd 
Vid tidpunkten för ansökans inlämnade 2006 var de tekniska förutsättningarna inom 

vindkraftsbranschen helt andra än de som föreligger idag. Under de drygt tio år som 

förflutit sedan dess har en oerhörd teknikutveckling skett, inte minst vad gäller 

vindkraftsturbiner för användning till havs.   
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I ursprunglig ansökan om tillstånd beskrevs vindkraftturbiner med en effekt om högst 

5 MW, som då inte ens var kommersiell tillgängliga, och vindkraftverkens totalhöjd 

uppgavs till maximalt 170 meter. Redan då uttalade dock bolaget följande: ”att man 

planerade att använda den vindkraftsmodell med störst effekt som finns tillgänglig på 

marknaden det år byggfasen inleds. Detta förutsätter dock att tekniken är beprövad. 

Byggfasen planeras till år 2007 och 2008 och i dagsläget är det inte sannolikt att större 

vindkraftverk än 5 MW kommer att finnas och/eller vara beprövade då. Om detta trots 

allt skulle vara fallet så ställer sig bolaget öppna för ett användande av vindkraftverk 

med större effekt än 5 MW.” Projektet har blivit senarelagt av flera skäl, bland annat på 

grund av att nätkoncessionen för linje vann laga kraft först 2016.  

Idag finns mycket större vindkraftsturbiner kommersiellt tillgängliga. För det danska 

Kriegers flak projekteras för att installera turbiner om 8,4 MW och i en nära framtid 

förväntas turbiner med en effekt på upp till 20 MW finnas att tillgå. Av flera skäl kan inte 

en ny vindkraftpark byggas med omodern teknik. Ett vindkrafts-område som tas i 

anspråk ska nyttjas på bästa sätt med skälig hänsyn till andra intressen och miljö- och 

hälsokonsekvenser. God hushållning med vindenergiresursen inom vindkraftsområdet 

innebär att bästa möjliga vindkraftturbin utifrån områdets förutsättningar bör nyttjas. 

De större och mer effektiva turbinerna har längre rotorblad innebärande att 

vindkraftsverken måste byggas med en högre totalhöjd. För möjlighet att nyttja de 

största turbinerna som finns på marknaden vid tidpunkten för upphandling kan krävas 

att vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 280 meter behöver användas.  Detta beror 

på att vid lägre totalhöjd kommer rotorbladen för nära vattenytan. Dock kommer 

antalet vindkraftverk inom området att bli väsentligt färre än de 128 som medges enligt 

gällande tillstånd. Det exakta antalet kan inte anges utan är beroende på val av 

turbinstorlek vilken slutligt kan avgöras först i samband med upphandling. 

Det tyngst vägande skälet för att förlänga tiden för åtgärdernas utförande är att det 

dröjde ända fram till september 2016 innan tillståndet till nätkoncession för linje vann 

laga kraft. För anslutning av vindkraftsparken till överliggande nät så att producerad el 

kan levereras krävs förutom linjekoncession även ledningsrätt för landkablar och 

vattendom för exportkabeln inom svenskt territorialvatten. För att underlätta 

genomförande av en ledningsrättsförrättning behöver markavtal med berörda 

markägare dessförinnan finnas.  

För vattendom för exportkabeln inom svenskt territorialvatten finns rådighet inom 

allmänt vattenområdet genom Kammarkollegiet beslut dock måste rådighet även finnas 

för enskilt vatten vilket nås genom ledningsrätt.  Det kommer således att ta ansenlig tid 

innan erforderliga beslut och tillstånd inför kabelanslutningen finns på plats. 

Sedan föregående prövning finns ny kunskap om tumlare i svenska vatten och 

regeringen har beslutat om införande av nya Natura 2000-områden för bevarande av 

bl.a. tumlare. Ett av dessa områden, Sydvästskånes utsjövatten, gränsar till 

vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak. Sökandens bedömning är att detta 

förhållande medför att ett särskilt Natura 2000-tillstånd krävs.   
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Förändringar av verksamheten till följd av ändringsansökan 
I detta avsnitt beskrivs de förändringar av planerad verksamhet som yrkade ändringar 

bedöms medföra.   

Vindkraftverk och layout 
För användning av större vindkraftsturbiner med längre rotorblad krävs högre tornhöjd. 

Därvid kommer även antalet vindkraftverk som kan etableras att reduceras väsentligt 

eftersom ett visst avstånd måste hållas mellan vindkraftsverken, med större 

rotordiameter ökar detta avstånd. Vid placering av verken måste även hänsyn tas till den 

vindskugga som verken orsakar, även från de verk som ska byggas på den danska sidan. 

Turbiner av en storlek från cirka 8 MW upp till cirka 20 MW kan bli aktuella.  

Nedan visas två exempellayouter, båda representerande alternativ med maximalt antal 

vindkraftverk som kan etableras vid olika turbinstorlek. Såväl totalhöjd som 

rotorbladsdiameter kan variera. Maximalt uppgår dock totalhöjden till 280 meter. 

Frigången, det vill säga avståndet till vattnet när rotorbladen pekar i nord-sydlig riktning 

kommer minst att vara 25 meter. Den första exempellayouten, Figur 2, visar en 

utformning med maximalt antal vindkraftverk vid användning av 8,4 MW turbiner (76 

stycken med ett avstånd mellan vindkraftverken på ca 800 m och längre). I detta fall är 

rotorbladsdiametern mindre jämfört med den andra exempellayouten, Figur 3, som 

visar en utformning med större turbiner, 20 MW, med längre rotorblad men med färre 

vindkraftverk. (32 stycken med ett avstånd mellan vindkraftverken på ca 1,3 km och 

längre) 

 
 
Figur 2: Visar exempellayout med 76 stycken vindkraftverk med turbiner med en effekt om 8,4 MW.  
Avståndet mellan vindkraftverken är ca 800 m. 
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Figur 3: Visar exempellayout med 32 stycken vindkraftverk med turbiner med en effekt om 20 MW. 
Avståndet mellan vindkraftverken är cirka 1,3 km. 

 

Vid utformning enligt ändringsalternativet kommer den totalt installerade effekten att bli av 
samma storleksordning som enligt gällande tillstånd, 640 MW. Dock blir vid ändringsalternativet 
mängden producerad förnybar el per vindkraftverk (MWh) väsentligt större. 

Fundament 
Gällande tillstånd föreskriver ingen särskild restriktion avseende varken typ av 

fundament eller dess närmare utformning. I ursprunglig ansökan uppges fundament av 

typen monopile och tripod vara troligaste teknikval men även gravitationsfundament 

med flera andra varianter nämns. I miljökonsekvensbeskrivningen2 (MKB) refereras till 

en studie som visar att ett stålrör med diametern 7 m skulle kunna vara ett bra 

alternativ vid vattendjup <25 m. Vid större vattendjup uppges användning av tripod 

mera troligt och man anger att vardera stålröret kan ha en diameter på ca 3,5 meter. Vid 

tidpunkten fanns begränsad erfarenheten av att bygga vindkraftsparker till havs av 

denna storleksordning. 

Monopilefundament består av ett stålrör som pålas ner i botten. Gravitationsfundament 

består oftast helt eller delvis av betong och kan antingen grävas ned i botten eller stå 

ovanpå den med hjälp av sin egen tyngd. Tripod består av en triangulär ram vid vilken 

tre eller flera pålar är fästa och pålas ner i botten. Fundamentstyp och slutlig design kan 

avgöras först när en komplett detaljerad geoteknisk utredning föreligger inför 

                                                           
2 2004. Vindkraftspark-Kriegers flak, Miljökonsekvensbeskrivning. Sweden offshore wind ab. 
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upphandling. Därtill påverkar även andra lokala förhållanden, kostnader, miljöhänsyn 

och typ av vindkraftverk slutligt val av fundamentstyp.  

 
Figur 4: Bilden visar i ordning från vänster till höger: Monopile, gravitationsfundament och tripod 

 

Precis som tidigare kan inte någon exakt redovisning av fundamentstyp presenteras i 

detta skede av projektet. Samma fundamentstyper som tidigare redovisats i MKB2 kan 

fortfarande bli aktuella att använda. För förankringen av de högre vindkraftverken med 

större turbiner kan dock inte uteslutas att vid pålningsalternativet kommer stålrör med 

större diameter att krävas jämfört med vad som krävs för lägre vindkraftverk med 

mindre turbiner.  

Pålningsarbete genererar höga ljudnivåer i vatten. Ju större diameter pålen har desto 

större kraft krävs för att slå ner den innebärande att även ljudnivån då ökar.   

Undervattensljudet som alstras vid pålning beror dock på flera olika faktorer förutom 

pålens diameter även lokal geologi och batymetrin.   

Det finns teknisk utrustning på marknaden för att vid behov dämpa spridningen av det 

undervattensljud som uppstår i samband med pålning. Bubbelgardiner har i detta syfte 

tillämpats i praktiken för flera off shore-projekt (exempelvis Vattenfalls projekt DanTysk 

i Nordsjön) med goda resultat så att de för projektet gällande begränsningsvärdena för 

undervattensljud klarades.  

I ursprunglig MKB2 bedömdes fundamenten ta cirka 4 270 m2 i anspråk vilket utgör ca 

0,008 % av vindkraftsparkområdets totala yta. Beräkningen grundades på förankring av 

vindkraftverken med 60 monopiles och 68 tripodfundament. Vid färre fundament 

kommer den bottenyta som behöver ianspråktas inom vindkraftsområdet att bli mindre. 

Övervakning, service och underhåll 
Vindkraftverken kommer att kontrolleras från en driftcentral på land. Vindkraftverkens 

kontrollsystem identifierar problemen tidigt och avger felmeddelanden. Flera ingrepp, 

till exempel att slå av eller på ett verk, kommer att kunna fjärrmanövreras från land. 

Informationsutbytet planeras ske genom en optokabel som integreras i huvudkabeln. Ett 

reservsystem via satellit kommer att finnas tillgängligt ifall något fel uppstår på 

optokabeln. 
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Vad gäller beskrivningarna i MKB stämmer fortfarande beskrivningarna i sak. Dock 

medger dagens teknik en bättre och mer förfinad övervakning. Omfattningen av service 

och underhåll kommer att motsvara de krav som leverantörerna av utrustningen ställer. 

Tiden för arbetenas utförande 
I ursprunglig MKB2 uppgavs att installationen sannolikt kommer att ske under 

tidsperioden mellan april och september eftersom väderförhållandena då är 

gynnsammast för etableringen. Installationen planerades att delas upp i två etapper på 

två olika år. 

Det är inte givet att arbetena varken kommer att delas upp i två etapper eller pågå 

under två olika år. Arbetena kommer att utföras så tidseffektivt som möjligt vid lämplig 

tidpunkt med hänsyn till att otillåten miljöpåverkan inte orsakas. Vid arbete till havs 

måste dock alltid hänsyn tas till väderförhållandena eftersom arbetet är riskfullt inte 

minst ur arbetsmiljösynpunkt. 

Nollalternativet 
Nollalternativet, det vill säga om ändringsansökan inte beviljas, är en vindkraftpark 

utformad enligt gällande miljötillstånd det vill säga upp till 128 stycken 170 meter höga 

vindkraftverk. Detta förutsatt att genomförandetiden beviljas vilket finns goda skäl för 

eftersom beslutet om nätkoncession vann laga kraft så sent. 

Områdesbeskrivning 
Eftersom tidigare MKB2 är mer än 10 år gammal kommer den nya MKB:n som ska 

utarbetas för ändringsansökan att uppdateras med aktuella uppgifter i de delar som 

berörs av ändringen.  

I samband med att ursprunglig ansökan ingavs utfördes för MKB:n2 omfattande 

undersökningar av områdets hydrografi, bottenförhållanden, växtlighet och 

bottenlevande djur, fisk- och fiskeriverksamhet, fågel (rastande och sträckande), 

fladdermöss, marina däggdjur, synlighet och sjöfart.  

Inledningsvis redogörs i detta kapitel för aktuella riksintresseområden och områdes-

skydd. Därefter beskrivs områdets förutsättningar i övrigt avseende de områdesfaktorer 

som i detta skede bedöms relevanta för planerad ändring. Dels beskrivs dessa 

områdesfaktorer enligt den kunskap och de förutsättningar som var kända vid 

tidpunkten för ursprunglig MKB, år 2004. Dels redovisas motsvarande beskrivningar 

enligt den miljökonsekvensbeskrivning (VVM3) som togs fram 2015 för miljöprövningen 

av vindkraftsparken inom den danska ekonomiska zonen av Kriegers flak4. För VVM har 

undersökningar och utredningar genomförts bland annat avseende marina däggdjur, 

fågel och fladdermöss. 

Även andra källor har använts för aktuella beskrivningar.  

                                                           
3 Vurderingar af Virkningen på Miljöet 
4 2015. Kriegers flak Havmöllepark. VVM-redogörelse. Energistyrelsen och Naturstyrelsen 
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Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

Vindkraft och Natura 2000  
Kriegers flak är av Energimyndigheten utpekat som ett riksintresseområde5 för vindkraft. 

Redan 2004 pekade länsstyrelsen i Skåne län ut grundet som lämpligt för vindkraft6.  

Sedan tidigare prövning har ett riksintresseområde, tillika Natura 2000, enligt art- och 

habitatdirektivet tillkommit i december 2016, Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187), 

se avsnitt Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Avgränsningen för Sydvästskånes 

utsjövatten till skydd för tumlare följer gränsen för svensk ekonomisk zon7. Regeringen 

undantog i sitt beslut8 om nya Natura 2000-områden riksintresseområdet för vindkraft 

från länsstyrelsens ursprungliga förslag på områdesavgränsning av nya Natura 2000-

området. Energimyndigheten yttrade9 med anledning av länsstyrelsens remiss avseende 

nya förslag till Natura 2000-områden att: i syfte att skydda utpekade områden av 

riksintresse för vindbruk från påtaglig skada anser Energimyndigheten att de ytor i 

länsstyrelsens förslag som överlappar områden av riksintresse för vindbruk ska utgå ur 

förslaget. Av Figur 5 framgår de områdesavgränsningar som omnämns ovan.  

 
Figur 5: Riksintresseområde för vindbruk och Natura 2000 samt vindkraftsområdet. 

                                                           
5 Objektid:624. Senaste uppdatering av riksintresseområden för vindbruk skedde 2015. 
6 yttrande den 18 mars avseende ”Vindkraft-Fördelning av nationellt planeringsmål och kriterier 
för områden av riksintresse” ER 16:2003. 
7 Lst Missiv förslag nya Natura 2000-områden 2016-06-13 
8 Regeringsbeslut 2016-12-14, M2015/02273/Nm (delvis) 
9 Sammanställning av inkomna yttranden med anledning av länsstyrelsens förslag till nya Natura 
2000-områden till skydd av tumlare och sjöfågel, 2016-06-30. Länsstyrelsen i Skåne län 
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Riksintresse Naturvård 
Riksintresseområden för naturvård och vindkraftsområdet framgår av Figur 6. 

 
Figur 6: Riksintresseområden för Naturvård och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak. 

 

Kustområdet utanför Falsterbohalvön utgörs av riksintresse för Naturvård, området 

Måkläpper–Limhamnströskeln (ID 12091). Området är beläget cirka 20 km nordväst om 

vindkraftsområdet. Naturvärdena utgörs av ålgräsängar med artrik och varierande fauna 

och området är ett viktigt produktionsområde för fisk och andra marina organismer 

samt har betydelse för många fågelarter och sälar. Strandängar som förekommer i 

området svarar för ett mycket rikt fågelliv. Inom området finns flera lokaler med 

naturbetesmark som främst utgörs av havsstrandängar men även öppen hagmark, 

björkhagar och ljunghedar. 
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Riksintresse Kulturmiljö  
Av Figur 7 framgår riksintresseområden för kulturmiljö relativt vindkraftsområdet. 

 
Figur 7: Riksintresseområden för Kulturmiljö och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak. 

 

Längs kusten från Falsterbo till Smygehamn förekommer flera områden av riksintresse 

för kulturmiljö, som delvis även omfattar en del av vattenområdet längs med kusten.  

På Falsterbohalvön, cirka 30 km nordväst om vindkraftsområdet, förekommer två 

skyddade områden med avseende på kulturmiljö. Skanörs ljung (M:K 129), utgörs av ett 

hedlandskap med fornlämningsmiljöer med förhistorisk och medeltida bosättningar. 

Området har stort vetenskapligt intresse där det förekommer betat hedlandskap och 

lämningar efter torvtäkts brytning med lång kontinuitet.  Inom området Skanör-

Falsterbo (M:K 130) finns spår av en medeltida stad, med lämningar efter en borg och 

kyrka mm. Skanörs stubbmölla från 1651 är en av Skånes äldsta. 

Längs kusten vid Trelleborg, cirka 28 km norr om vindkraftsområdet, finns området 

Fuglie–Mellan Grevie-Skåre (M:K 136) som utgörs av centralbygden Söderslätt med 

landskapsdominerande fornlämningsmiljöer, bronsgravfält och runstenar. I området 

finns medeltida kyrkor med tillhörande bebyggelse, byar med gårdsmiljöer med 

bevarade pilevallar och vägsystem.   

Vid kusten nära Smygehamn finns riksintresseområdet Östra Torp–Smygehamn (M:K 

141). Området är en industri- och hamnmiljö med talrika lämningar efter 

kalkframställning som succesivt under 1800-talet utvecklats kring fiskeläget 

Smygehamn. 
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Riksintresse Friluftsliv 
Riksintresseområden för friluftsliv visas i Figur 8. 

 
Figur 8: Riksintresseområden för Friluftsliv och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak. 

 

Majoriteten av kustremsan mellan Falsterbo i väst och Ystad i öst omfattas av 

riksintresse för rörligt friluftsliv, med undantag för en mindre sträcka i centrala 

Trelleborg.  

Kusten väster om Trelleborg omfattas av området Skanör-Falsterbohalvön med 

kuststräckan Höllviken-Trelleborg (FM 16). Området hyser höga naturvärden vilket 

medför förutsättningar för berikande natur- och kulturmiljöupplevelser. Inom området 

förekommer vidsträckta sandrevelsområde med några av landets bästa badstränder. I 

området finns värdefulla naturbetesmarker och rester av kustbeteslandskap. Fågellivet 

gynnas av förekomsten av strandängar och området utgör en viktig rastlokal för 

flyttfåglar. Falsterbohalvön är ett uppskattat utflyktsmål med populära badstränder och 

bra leder för cykel och ridning.  

Kusten öster om Trelleborg omfattas av Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-

Mälarhusen-Simrishamn (FM 17). Riksintresset sträcker sig längs kusten från Trelleborg 

till Simrishamn. Sträckan utgörs av varierande kustlandskap av långa sandstränder, 

sanddynområden, betesmark och odlingslandskap samt branta stup vid Hammars 

backar. Det finns goda möjligheter att vandra och bada. Ales stenar, som är ett populärt 

turistmål, ligger inom området.  
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Riksintresse Försvarsmakten 
Öster om Ystad ligger ett område som omfattas av riksintresse för totalförsvaret, Kabusa 

skjutfält. Ett område från skjutfältet cirka 12 km ut i havet är ett influensområde för 

riksintresset, se Figur 9.   

 
Figur 9: Riksintresseområden för Försvarsmakten och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak. 

 

Riksintresse Yrkesfiske 
Cirka 60 % av ytan för vindkraftområdet omfattas av området Kriegers flak och österut 

(område 46) som är av riksintresse för yrkesfiske. Området är ett fångstområde för 

skarpsill, strömning och torsk.  

Längre österut finns två områden som omfattas av riksintresse för yrkesfiske, området 

Kåseberga Ystads Abbekås djup (område 44) och Ystad spanska reden Haken (område 

45). Kåseberga Ystads Abbekås djup är ett fångstområde för torsk beläget cirka 26 km 

nordöst om vindkraftsområdet.  Ystad spanska reden Haken (område 45), som är 

fångstområde för torsk, flatfisk och ål, är beläget vid kusten från Ystad till Abbekås.   

Cirka 30 km norr om vindkraftsområdet ligger Trelleborgs hamn, som är en fiskehamn av 

riksintresse. Riksintresseområdena för yrkesfisket framgår av Figur 10. 
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Figur 10: Riksintresseområden för Yrkesfisket och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak 

 

Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken 

Natura 2000 
Natura 2000-området Sydvästra Skånes utsjövatten (SE0430187) omfattas av Art- och 

habitatdirektivet SCI/SAC. Det nya Natura 2000-området är inte beslutat av EU och 

någon bevarandeplan finns således inte. Områdets nordvästra del är av betydelse för 

övervintrande och rastande andfåglar. Under vinterhalvåret kan området nyttjas av 

tumlare från både Östersjö- och Bälthavspopulationen, dock rör sig bara 

Bälthavspopulationen i området under sommaren. Knubb- och gråsäl förekommer i 

området. Utsjöområdet domineras av mjuka bottnar av sand med inslag av hård botten. 

Djupet varierar mellan 10–44 meter.  

Kustområdet utanför Falsterbo och Skanör utgörs av Natura 2000-området 

Falsterbohalvön (SE0430095) enligt Art- och habitatdirektivet SCI/SAC. Området utgörs 

av ett unikt landskap med förekomst av flertalet sällsynta arter. Området är viktigt för 

sällsynta groddjur, häckande fåglar samt migrerande fåglar i nordvästra Europa, 

framförallt rovfåglar. Områdets karaktär utgörs av sandstränder och grunda bottnar. 

Området vid Falsterbohalvön är även Natura 2000-område enligt Fågeldirektivet SPA, 

Falsterbo-Foteviken (SE0430002).  Området inrymmer en mängd olika kustanknutna 

naturtyper och utgör en viktig lokal för häckande och rastande flyttfåglar, hotade 

groddjur och säl. 
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Figur 11: Natura 2000-områden och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak 

 

Naturreservat 
Förekomst av naturreservat relativt vindkraftsområdet framgår av Figur 12. 

 
Figur 12: Naturreservat och vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak 
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Området runt Falsterbohalvön omfattas av naturreservatet Falsterbohalvöns 

havsområde (NVR-ID 2001812). Syftet med naturreservatet är att låta området utvecklas 

fritt efter havsströmmarnas uppbyggande och nedbrytande krafter på sandavlagringar. 

Djur och växter ska leva och utvecklas ostört inom området. Inom området förekommer 

grunda sandbottnar som tillsammans med en stark vattenomsättning skapar 

förutsättningar för ett produktivt och rikt biologisk liv. Både höst- och vårlekande sill, 

horngädda och sjurygg leker i området. Området är även ett reproduktionsområde för 

piggvaren och en viktig uppväxtplats för torsk, plattfisk, ål, horngädda och sjurygg. 

Sälarna på Måkläppen hämtar sin föda utanför Falsterbohalvön och området är en viktig 

uppehållsplats för både gråsäl och knubbsäl. 

Inom reservatet finns flera områden med ålgräsängar som har en mycket viktig ekologisk 

betydelse då de hyser en artrik och varierad fauna samt utgör viktiga uppväxtplatser för 

fiskarter som ål, torsk och horngädda. Området är även en viktig fågellokal samt ett 

uppskattat utflyktsmål såväl för boende i regionen som för landets semesterfirare. 

Öster om naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde ligger naturreservatet 

Fredshög-Stavstensudde (NVR-ID 2044508). Området är ett marint naturreservat med 

rik förekomst av värdefulla blåstångsskogar och ålgräsängar. Syftet med reservatet är att 

bevara variationen av marina biotoper, viktiga födosöks- och uppväxtplatser för det 

marina livet inklusive fiskar, fåglar och marina däggdjur samt främja friluftslivet och 

informera om områdets naturvärden.   

Djur- och växtskyddsområde 
Inga djur- och växtskyddsområden förekommer i nära anslutning till vindkraftsparken 

bortsett från ett mindre kustområde väster om Smygehamn, cirka 30 km nordöst om 

vindkraftsområdet, se Figur 12. Området Smygehuks Hamn och Böste by (NVR-ID 

2012297) omfattar endast landområdet längs kusten och avser att skydda huggorm i 

området.  

Landskapsbild 
Kriegers flak är beläget cirka 3 mil från den svenska kusten vid Trelleborg. Avståndet från 

vindkraftsområdet till områden där människor bor och/eller vistas är således mycket 

långt. Den befintliga tyska vindkraftparken på Kriegers flak kan ses från den svenska 

kusten, beroende på väderförhållanden, och den planerade danska kommer att kunna 

ses.  

Fåglar  
Vid tidpunkten för den MKB2 som utarbetade för den ursprungliga ansökan beskrevs 

förhållandena sammanfattningsvis: Området har inte någon särskild betydelse för 

sjöfåglar. Detta beror främst på djupet men även på det långa avståndet till land. Ett 

flertal fågelsträck går igenom området, bland annat för tranor och gäss. Denna slutsats 

baserades på bland annat de undersökningar som utfördes för MKB2. Nedan redovisas 

en sammanfattning av innehållet i MKB2:  

Med undantag av alfågel saknas övervintrande musselätande sjöänder på Kriegers flak. 

Alfåglar uppehåller sig i områdena där vattendjupet understiger 30 meter under 
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månaderna november till maj. Det maximala antalet rastande alfåglar som registrerades 

vintertid vid båtinventeringarna som utfördes uppgick till 5 000. Under höst- och vår-

flyttning förekom toppar med ca 10 000 individer. Vintertid registrerades 

alfågelbeståndet vid båträkningar till 5,46–8,16 individer/km2. Under flyttsäsongen 

registrerades fågeln maximalt med en täthet av 16,5 individer/km2. Troligtvis är vattnet 

för djupt för att vara ett lämpligt födosöksområde för andra sjöänder som i vanliga fall 

endast övervintrar i områden med <20 meters djup. Under vår- och höstflyttningen 

rastar mindre bestånd av olika sjöänder i området. Ejdrar påträffas endast sporadiskt, 

vid till exempel perioder av vindstilla väder, med 1,68–2,63 individer/km2. Under vår-

flyttningen har sjöorre registrerats till 0,07–1,05 individer/km2. Svärta har endast 

undantagsvis registrerats och då med 0,03–0,06 individer/km2. 

Flyttvägarna i sydöstra Östersjön är jämförelsevis bra undersökta genom ett arbete av 

Lunds universitet. De enskilda arternas flyttider är utförligt beskrivna tack vare direkt 

övervakning och registrering på fångststationer. Även sambanden mellan flyttskeendet 

och vädret är ordentligt undersökta. Över Arkonabassängen flyttar skandinaviska 

landfåglar och även två flyttstråk för arktiska sjöfågelarter går över området. Sångfåglar 

och duvor (>> 100 000 000), rovfåglar (>> 10 000) och tranor (ca 70 000) flyttar söderut 

direkt från Sydsverige. Tranor och rovfåglar flyttar på dagtid och på de ställen där 

Östersjön är som smalast. Flera olika arter av sångfåglar flyttar oftast nattetid och flyger 

i bred front över den södra delen av Östersjön. Det finns dock sångfåglar som flyttar 

dagtid, till exempel finkar. Fågelsträcket förlöper inte jämt utan är koncentrerat till 

enskilda dagar/nätter med goda förutsättningar för fåglarnas förflyttning. 

Omfattande studier av flyttande fåglar utfördes både avseende den svenska och den 

tyska sidan av Kriegers flak och dessa redovisades i ursprunglig MKB2. Området 

undersöktes under 123 dagar mellan april 2002 och mars 2004. Studiernas syfte var dels 

att kunna artbestämma de flyttande fåglarna under såväl dagar som nätter dels att få en 

uppfattning om sträckets omfattning nattetid samt höjdfördelning under såväl dag som 

natt. Under de två undersökningsåren observerades totalt 139 fågelarter flytta genom 

området. De mest frekventa arterna var under båda undersökningsåren ejder och 

vitkindad gås. Av sammanställningen över de mest frekventa arterna framgår att under 

det första undersökningsåret registrerades 474 tranor och undersökningsåret därpå 

registrerades 905 stycken tranor. Några rovfågel-arter förekom inte bland de mest 

frekventa arterna. 

Totalt observerades 62 620 fåglar flytta genom området och av dessa var 54 971 

sjöfåglar (lom, skarvar, dykänder, måsar, tärnor och alkfåglar) och 4 203 landfåglar 

(sångfåglar och rovfåglar). 3 446 fåglar kunde inte artbestämmas. Av de totalt 139 arter 

som observerades förekom 10 arter med mer än 100 individer/år. 

Av de dagsträckande landfåglarna var de i antal mest förekommande fåglarna småfåglar. 

Likaså nattsträckande fåglar utgjordes framförallt av småfåglar. 

Tranor och vissa rovfåglar utnyttjar termik (stigande varmluft/uppvindar). Årligen flyttar  

cirka 40 000 tranor från södra Sverige till Rügen i Tyskland och tillbaka. Under vår-

flyttningen passerar tranorna i huvudsak öster om Kriegers flak på sin väg till södra 

Sverige. Då de är känsliga för sidovind kan östliga vindar medföra en lätt avdrift och i 

dessa fall skulle de kunna komma att flyga över Kriegers flak.  



 

 
 

22 

Största delen av de dagflyttande rovfåglarna flyttar längs en tänkt linje från Falsterbo 

över Östersjön. Vissa rovfåglar, som till exempel fjällvråk, flyttar dock i rakt nord/sydlig 

riktning över Östersjön och skulle därmed kunna korsa en vindkraftpark på Kriegers flak. 

Att mycket få termikflygande fåglar flyger över Kriegers flak bekräftas av de visuella 

observationerna. Följande arter och antal (första/andra året) registrerades: bivråk (2/0), 

brun kärrhök (3/3), blå kärrhök (0/1) och ormvråk (1/2). Andra mestadels icke-

termikflygande rovfåglar som observerades var (första/andra året): duvhök (7/0), 

sparvhök (15/34), fiskgjuse (6/3), tornfalk (3/4), stenfalk (1/0), lärkfalk (0/3) och 

pilgrimsfalk (1/5).  

Under höststräcket var den föredragna flyttriktningen från nord till öst och under 

vårsträcket från syd till väst.  Under de visuella observationerna som skedde flög nästan 

hälften av fåglarna på under tio meters höjd. Generellt sett uppvisar sjöfåglarna de 

lägsta flyghöjderna. Såväl säsongsbundna som artspecifika skillnader iakttogs. På våren 

flög fåglarna på högre höjd än under hösten. Gäss, bläsänder och tranor flög på högre 

höjder än 50 meter. Måsar, förutom dvärgmås, flög i nivån 10–50 meter. Lom och 

dykänder, företrädesvis ejder och sjöorre, flög lägre än 10 meter. Flyttsträcket av tranor 

den 27 mars 2004 skedde på mellan 100–200 meters höjd. Detta skiljer sig mot 

flyttsträcket av tranor den 12 till 13 september 2002, där den genomsnittliga flyghöjden 

med hjälp av radar fastställdes till 242 meter. 

Under de båda vårsträcken registrerades betydligt fler fåglar under 100 meters flyghöjd 

jämfört med höststräcket; 35 % gentemot 22 % för första undersökningsåret. Under 

hösten förskjuts sträcket uppåt, under 2002 till en mellannivå på 201–400 meter och 

under 2003 mer jämt fördelat. Den stora årstidsrelaterade variationen beror framförallt 

på förekomsten av måsfåglar. Även under vår- och höststräcken finns stora 

säsongsmässiga variationer. 

Av den danska VVM för Kriegers flak och underlagsrapporten avseende fåglar10 kan 

bland annat följande utläsas.   

Karaktäristiskt för grunda sandbankar i västra Östersjön, såsom Kriegers flak, är den 

relativt höga biomassan genom förekomst av blåmusslor vilket indikerar förekomst av 

övervintrande sjöfågel, såsom svärta, sjöorre och alfågel. Alfågeln bedömdes vara av 

störst intresse av sjöfåglarna att utreda avseende risk för påverkan. Den har visats ha 

minskat i antal med cirka 90 % vid en jämförelse mellan perioderna 1987-1993 

respektive 2004-2009. I rapporten bedömdes förhållandena på Kriegers flak vara 

desamma och förekomsten antogs ha minskat från att vara 100 fåglar/km2 under första 

perioden till 10 fåglar/ km2. Enligt den svenska rödlistan 2015 bedöms alfågeln vara 

starkt hotad (EN). Arten finns i området under november-maj. 

Alfågeln är en globalt hotad art och en av få marina arter i den svenska faunan där en 

betydande andel av världspopulationen är beroende av havsområden i svensk 

ekonomisk zon. Huvuddelen av individerna i den nordeuropeiska/västsibiriska 

populationen övervintrar i Östersjön. De viktigaste övervintringsområdena i Östersjön är 

Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken i svensk ekonomisk zon 

                                                           
10 Juni 2015. Kriegers flak Offshore Wind Farm, Birds and Bats EIA-Technical Report. Danish 
Center for Environment and Energy (DCE) på Aarhus University och DHI i samarbete med NIRAS. 
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samt Slupsk bank, Oder bank, Adler grund och Rönne bank i de polska, tyska och danska 

ekonomiska zonerna. Resultaten från den senaste heltäckande inventeringen av 

Östersjön 2016 är ännu inte publicerade. Alla hitintills genomförda inventeringar visar 

dock entydigt att de ovan nämnda bankarna i svensk ekonomisk zon alla är mycket 

viktiga övervintringsområden för alfågeln11. Kriegers flak är således inte ett av de mest 

betydande områdena för alfågelns övervintring. 

Kriegers flak ligger i ett område som berörs av fågelsträck för migrerande landfåglar 

mellan Sverige och Tyskland, varav de viktigaste fåglarna ur påverkanssynpunkt är 

rovfåglar och tranor. Eftersom bristande kunskaper förelåg, både avseende 

omfattningen av sträckande rovfåglar och tranor över Arkonabasängen vår och höst och 

även fåglarnas flyghöjd undersöktes detta närmare. Metoderna för undersökningen 

framgår av rapporten10. De flesta rovfåglar som spårades när de lämnade Sverige på 

hösten visade på migrationsvinklar som indikerade att färre än 10 % korsade 

Arkonabassängen. För vissa arter visades högre siffror såsom för röd glada (12 %), 

fiskgjuse (17 %), blå kärrhök (37 %) och tornfalk (19 %). För tranor däremot visade det 

sig att den huvudsakliga flygriktningen från Falsterbo på hösten 2013 var koncentrerad i 

sydlig riktning mot Rügen och att nästan alla tranor korsade Arkona-bassängen. Det 

uppskattades att cirka 84 000 tranor sträcker över Arkonabassängen. Vidare rapporteras 

att de flesta rovfåglar korsade centrala västra östersjön vid flyghöjder lägre än 150 

meter, även om flyghöjden varierade.  Tranorna visade likartade flygmönster dock 

visades att en högre andel av tranorna flög på över 200 meter. Generellt förefaller fåglar 

korsa Arkonabasängen på lägre flyghöjder i medvind än i motvind under hösten. 

Fladdermöss 
Vid tidpunkten för den första MKB:n2 bedömdes inga fladdermussträck genom området 

för Kriegers flak förekomma. Dock undersöktes detta inte inom det aktuella området på 

Krieger flak då det bedömdes vara osannolikt att fladdermöss skulle uppehålla sig 

permanent i området på grund av det stora avståndet till land. Bedömningen grundades 

bland annat på följande uppgifter. 

På Skånes sydkust sträcker många fladdermöss ut från Falsterbo och det förekommer 

migrerande arter längs hela kusten. Förekomsten av sträckande fladdermöss i området 

utreddes varvid slutsatsen var att endast förhållandena vid Smygehuk och dess 

omgivningar var av intresse att undersöka för att utreda huruvida utsträck förekom. Vid 

undersökningarna framkom ingenting som tydde på ett utsträck från Smygehuk och 

således ansågs inte några sträck av betydande omfattning gå över det planerade 

området. Beträffande in-sträcken fanns det inga undersökningar som visade varifrån 

dessa sker men det bedömdes sannolikt att fladdermössen sträcker från Rügen och 

Mön. Huruvida dessa sträck går över Kriegers flak var vid tidpunkten inte känt. 

För danska Kriegers flak har inom VVM förekomsten av fladdermöss undersökts10.  

Kunskapen om både deras förekomst och även hur de migrerar över Östersjön är mycket 

begränsad.  

                                                           
11 Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten. 
Rapport 2016:24. 
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Syftet med undersökningen var först och främst att registrera de arter som typiskt finns i 

området omkring Kriegers flak. Två fladdermössdetektorer fanns installerade på en 

plattform i området under perioden augusti till november 2013. Metoden för studien 

redogörs närmare för i rapporten. 

Trollpipistrell, eller trollfladdermus som den också kallas, registrerades i högre antal än 

övriga arter; större brun fladdermus, gråskimlig fladdermus och sydfladdermus. Det 

höga antalet trollfladdermöss som registrerades bedömdes kunna tyda på migrerande 

fladdermöss eftersom denna art kan migrera långa sträckor. Samtliga registrerade arter 

är allmänna och är inte klassade som hotade enligt den danska rödlistan.  

Fladdermöss sträcker två gånger om året mellan Skandinavien och det europeiska 

fastlandet. Området vid Kriegers flak är varken yngel- eller rast-område för fladdermöss.  

Marina däggdjur 
Tumlare förekommer i Västerhavet samt i Östersjön upp till Skärgårdshavet mellan 

Åland och Finland. Det finns tre kända populationer tumlare12: 

 Skagerrakpopulationen som uppehåller sig i Nordsjön, Skagerrak och norra 

Kattegatt. 

 Bälthavspopulationen som uppehåller sig i södra Kattegatt och Bälthavet. De har 

sin sydligaste gräns väster om Bornholmsdjupet. 

 Östersjöpopulationen som uppehåller sig i Östersjön och de skiljer sig något – 

både genetiskt och morfologiskt – från Västerhavets tumlare. Efter en 

omfattande, akustisk monitoring i Östersjön 2011 till 2013 beräknas 

populationen bestå av endast 500 djur.  

I Artdatabankens nationella rödlista 2015 är tumlaren som art klassad som sårbar (VU). 

Både HELCOM och IUCN särskiljer däremot Östersjöpopulationen i sin klassificering och 

bedömer dess status som akut hotad (CR). Tumlaren är skyddad genom EU:s Art- och 

habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. Då tumlaren rör sig över stora områden och över 

nationsgränser samarbetar berörda länder genom olika överenskommelser som till 

exempel ASCOBANS. Tumlaren är i svenska vatten fridlyst sedan 1973. 

Vid tidpunkten för den MKB som utarbetades för den ursprungliga ansökan 2004 

beskrevs förhållandena sammanfattningsvis: enstaka tumlare, gråsäl, knubbsäl och 

vikare tros ibland passera området men endast ett fåtal däggdjur har hittills observerats 

på platsen. Slutsatsen baserades på studier under åren 2002-2004 om havslevande 

däggdjur vid Kriegers flak. Undersökningarna utfördes på såväl tyska som danska och 

svenska delen av Kriegers flak. 

Sedan dess finns ny kunskap om tumlaren i Östersjön genom projektet SAMBAH13. 

Nyligen beslutade regeringen om nya Natura 2000-områden enligt art- och 

                                                           
12 Enligt Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Även andra benämningar såsom 
Kattegattpopulationen förekommer i litteraturen. 
13 Ett EU Life projekt som omfattar alla EU-länder runt Östersjön och som syftar till att öka 
kunskapen om tumlare i syfte att bevara arten i Östersjön. 
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habitatdirektivet till skydd för tumlare. Ett av dessa områden är Sydvästskånes 

utsjöbankar som syftar till att bevara arterna tumlare, gråsäl och knubbsäl i området.    

Förutom att kännedomen om tumlare, i synnerhet Östersjöpopulationen, ökat så finns 

uppgifter om att sälbestånden ökat. Enligt uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten14 

ökar knubbsälpopulationerna med i genomsnitt 8 % årligen och gråsälspopulationen i 

södra Östersjön ökar ännu snabbare. De senaste åren har man räknat till ca 30 000 

gråsälar i Östersjön och drygt hälften av dem återfanns i svenska farvatten. Gråsäl har 

flyttats från kategorin Nära hotad (NT) år 2000 till Livskraftig (LC) i 2015 års rödlista. 

Under vintertid (november-april) vistas framför allt tumlare från Bälthavspopulationen 

inom sydvästra Skånes utsjöbankar, men även tumlare från Östersjöpopulationen kan 

förekomma under perioden. Sommartid (maj-oktober) vistas dock endast tumlare från 

Bälthavspopulationen inom området. 

För den danska VVM modellerades data för att undersöka förekomsten av tumlare och 

sälar samt deras föredragna födosöksområden i och omkring undersökningsområdet.  

Data från 99 satellitmarkerade tumlares rörelser i de inre danska farvattnen under 

perioden 1997-2013 användes. Data från 15 individer i sydvästra östersjön användes för 

att göra en karta över lämpliga habitat för Kriegers flak och dess omgivning. Resultatet 

verifierades genom att använda data från tre C-POD-stationer15 belägna närmast 

Kriegers flak inom SAMBAH-projektet. Stationerna var utplacerade under perioden 2011 

till 2014. Dock var SAMBAH inte slutrapporterad vid tidpunkten för VVM varför 

tillförlitliga data för östersjöpopulationen inte fanns. Således kunde modellstudien inte 

presentera resultat avseende den hotade östersjöpopulationen.  Resultatet av studien 

visade på att de viktigaste habitaten för tumlare inom det studerade området var: i 

sydvästra delen av området, i vattnen mellan Mön, Falster och Tyskland samt längs 

Själlandskusten. Området norr om den planerade vindkraftsparken nyttjades mest 

intensivt under hösten medan området öster om Kriegers flak nyttjades mest frekvent 

under vintern. 

Vidare förseddes tio knubbsälar och fem gråsälar med GPS-sändare på viloplatsen i 

Falsterbo och följdes under perioden november 2012 till juni 2013 samt att data från 

fem tidigare markerade sälar vid Rödsand och en vid Ålandsöarna inkluderades i 

analysen. För knubbsäl var resultatet av studien att den mest intensivt nyttjade 

lokaliseringen var norr om planerad vindkraftpark under hösten och öster om den under 

vintern. Avseende gråsäl bedömdes området längs Sveriges och Tysklands kuster men 

även de relativt grunda vattnen i norra delen av området för vindkraftparken samt 

precis norr och öster om den nyttjas mest frekvent.  

Fisk 
Av MKB för svenska Kriegers flak kan bland annat utläsas att vid undersökningar utförda 

inom den tyska sidan av Kriegers flak, som bedömdes vara likvärdig med den svenska 

sidan, identifierades 27 olika arter i området; torsk, vitling, kolja, fyrtömmad skärlånga, 

rödspotta, skrubbskädda, sandskädda, sill, skarpsill, tånglake, sjurygg, nors, tobis, al, 

                                                           
14 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014-12-30. Sälpopulationernas tillväxt och utbredning 
samt effekterna av sälskador i fisket. 
15 Uppfångar ljud som tumlare utsänder när de söker föda och kommunicerar 
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sandstubb, svart smörbult, sjustrålig smörbult, klarbult, tejstefisk, stensnultra, ringbuk, 

tjocklappad multe, rötsimpa, ulk, gråsej, piggvar och lerskädda. Förekomsten av de 

vanligaste fiskarterna mätt i procent vid bottentrålfiske 2002 visas i Tabell 1.  

Tabell 1: Procentuell fördelning av fiskarter fångade med bottentrål år 2002  

Fiskart % av totalt antal fångade individer 

Torsk 53 

Rödspotta 15 

Skrubbskädda 15 

Vitling  8 

Sill  5 

Sandskädda  2 

Skarpsill  1 

Värdena för pelagiska arter som sill och skarpsill är dock inte representativa eftersom 

dessa i huvudsak inte lever på bottnen. 

Under våren 2004 utfördes en första omgång av provfiske på den svenska sidan för att 

studera huruvida området utgör ett födo-, lek- och/eller uppväxtområde för fisk. Under 

dessa provfisken påträffades 13 fiskarter. Provfisket på torsk påträffade i huvudsak 

bestånd i storleken 18–23 cm. Juvenil torsk under 15 cm förekom ytterst sparsamt, 

endast 3,5 % av fångsten. Lekmogen torsk överstigande minimimåttet 38 cm utgjorde 

endast 4,7 % av fångsten. Resultatet av dessa undersökningar tydde med andra ord på 

att området inte utgör ett lek- eller uppväxtområde för torsk.  

Av den danska VVM för Kriegers flak kan utläsas att vid undersökningen som utfördes 

2013 identifierades 44 olika fiskarter inom undersökningsområdet varav de mest 

betydande var torsk, vitling, skrubba, rödspätta, piggvar, sill, skarpsill, tobis och ål. En 

relativt stor förekomst av småtorsk med en längd på mellan 24-28 cm påträffades vilket 

skulle kunna betyda att Kriegers flak är ett uppväxtområde för torsk. Endast ett fåtal 

könsmogna torskar fångades dock och ingen med lekmogen rom varför detta avskrevs. 

Kriegers flak bedömdes således inte vara ett lekområde för torsk och området 

bedömdes inte heller utgöra lekområde för någon annan viktig fiskart. 

Förutsedda ändrade förutsättningar och miljöeffekter 
Jämfört med förhållandena år 2004 har Natura 2000-området Sydvästra Skånes 

utsjövatten avseende bevarande av tumlare och säl tillkommit. Likaså omfattas numera 

området för naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde av skydd enligt Natura 2000 

enligt både art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. 

Ny kunskap finns om tumlare och fladdermöss inom området för Kriegers flak. Senare 

undersökningar för danska Kriegers flak avseende fisk och fåglar bekräftar i huvudsak att 

de tidigare redovisade områdesförhållandena har sin giltighet även idag. Beträffande 

tranor har viss ny kunskap tillförts genom de danska undersökningarna. Kunskapen om 

påverkan på tumlare, säl och fisk genom undervattensljud som orsakas vid pålning är 

idag större jämfört med vad som var känt 2004.  

Planerade ändringar: verkens högre totalhöjd, längre rotorblad och färre antal verk 

bedöms medföra krav på förnyad bedömning av effekter på fåglar och fladdermöss 
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baserad på aktuell kunskap. Beträffande undervattensljud vid pålning skall förnyad 

bedömning göras avseende påverkan på tumlare, säl och fisk baserad på aktuell 

kunskap. Utifrån idag kända förhållanden skall även kumulativ påverkan beaktas. 

Likaså krävs förnyad bedömning av påverkan på landskapet både beroende på ny 

utformning av planerad vindkraftspark och beroende på kumulativ påverkan av tre 

vindkraftsparker på Kriegers flak. 

I detta skede av projektet kan förutses att miljöeffekter kopplade till följande miljö- och 

hälsoaspekter behöver utredas för den miljökonsekvensbeskrivning som skall upprättas:  

 Landskapsbild 

 Marinbiologiskt liv 

 Fåglar och fladdermöss 

 Kumulativa effekter 

Landskapsbild 
Till den visuella påverkan som orsakas av vindkraftsparkerna i dansk och tysk ekonomisk 

zon inom Kriegers flak tillkommer påverkan av vindkraftsparken i den svenska 

ekonomiska zonen. 

Visualiseringar med 128 stycken 170 meter höga vindkraftverk från utsiktspunkterna 

Trelleborg, Falsterbo och Beddingestrand, Rügen och Mön samt även en vy från 

kommandobrygga på förbipasserande fartyg redovisades i ursprunglig MKB. Det gjordes 

även kumulativa montage med den tyska vindkraftsparken, som då planerades, sett från 

Mön och Rügen. 

Nya kumulativa visualiseringar genom fotomontage från representativa utsiktspunkter 

kommer att visas i MKB för danska och tyska Kriegers flak, både tillsammans med och 

utan svenska Kriegers flak. Montage inkluderande svenska Kriegers flak kommer att tas 

fram både enligt nollalternativet och enligt ändringsalternativet (den layout som 

bedöms vara ”worst case” ur landskapsbildssynpunkt).  

Marinbiologiskt liv 
Bedömning av effekter och konsekvenser avseende tumlare, säl och fisk kommer att 

grundas på ”worst case” vilket avseende undervattensljud är fundamentstypen 

stålrörspåle.   

Etablering av en vindkraftspark till havs kan orsaka förluster av habitat och ändrade 

habitat. Under konstruktionsfasen kan undervattensljud från fartygstrafik och 

anläggningsarbeten störa djuren. I synnerhet pålningsarbeten kan orsaka skadliga 

effekter på djuren genom den ljudnivå som då alstras. 

Vid pålning kan tumlare uppvisa ett undvikande beteende upp till ett avstånd på  

20-25 km. Tumlares hörsel kan påverkas vid pålning och djuren kan orsakas både 

permanenta hörselskador (PTS) och tillfällig hörselnedsättning (TTS).  

Påverkan enligt ändringsalternativet kan orsaka högre pålningsljud vilket kan medföra 

en ökning av påverkan på tumlare genom att ljudutbredningen från pålningen blir större 
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och fler tumlare skulle kunna riskera att få permanenta (PTS) eller tillfälliga (TTS) 

hörselskador.   

Det har i flera sammanhang utarbetats såväl vägledning som riktvärden för vilka 

ljudnivåer under vatten som är acceptabla vid pålning med hänsyn till att tumlare inte 

ska orsakas otillåten skada. De tyska normerna har varit tillämpliga i flera fall. Den 

senast utarbetade internationella vägledningen i detta syfte har utarbetats av NOAA 

vars rapport redovisades i juli 201616. Inom Vindval utkom i augusti 2016 en rapport med 

rekommenderade ljudnivåer för både PTS och TTS17. 

Sälar hör bättre än tumlare men kan till skillnad från de sistnämnda ha huvuden över 

vattenytan.  

Behov och omfattning av skyddsåtgärder vid pålning, om det blir aktuellt, kommer att 

utredas i syfte att inte orsaka tumlare eller säl otillåten skada. I synnerhet 

östersjöpopulationen av tumlare har ett stort skyddsbehov.  

Det finns flera olika metoder för att dels se till att tumlare och säl inte vistas i 

påverkansområdet dels ljuddämpande teknik vid pålning.   

Fisk 
Effekten av pålning på fisk varierar. Plattfiskar som t.ex. skrubbskädda, rödspotta, 

piggvar och sandskädda skulle kunna påverkas under byggnationsfasen. Dessa arter hör 

dock dåligt då de saknar simblåsa eller annan gasfylld hålighet. Fisk med gasfylld hålighet 

såsom simblåsa hör bättre. Till dessa arter hör torsk och sill, där sill har bäst förmåga att 

registrera ljud genom ljudtryck.  

Höga ljudnivåer kan påverka både torsk och sill negativt17. I Vindvals rapport 17 föreslås 

inga ljudnivåer för att begränsa flyktbeteende eller tillfällig hörselskada (TTS) hos fisk 

eftersom tillräckligt underlag för det inte finns. Däremot föreslås ljudnivåer för när fisk 

riskerar att dödas eller få allvarliga skador på inre organ. 

Av VVM för danska Kriegers flak framgår att höga ljud från pålning av fundament av den 

storleksordning som kan bli aktuell kan uppfattas av flera fiskarter som registrerats inom 

det danska undersökningsområdet för Kriegers flak. Modelleringen av undervattensljud i 

samband med pålning visar att i omedelbar närhet (< 10 m) av pålen kan ljudet nå sådan 

nivå att den är dödlig för fisk. Irreversibla skador på hörselorganen kan förekomma på 

ett avstånd av upp till 1,6 km från pålningen. Hörseln kan påverkas på ett avstånd upp 

till ca 50 km från pålningen. Denna påverkan av hörseln är dock reversibel och hörseln 

bedöms återställas inom 18 timmar. Vid användning av skrämselmetoder såsom soft 

start vid pålning förväntas fiskarna fly från närområdet innebärande att ett fåtal fiskar 

riskerar skadas.   

Behov och omfattning av skyddsåtgärder vid pålning, om det blir aktuellt, kommer att 

utredas i syfte att inte orsaka fisk otillåten skada. De skyddsåtgärder som vid behov 

                                                           
16 NOAA. Juli 2016. Technical Guidance for Assessing the Effects of Anthropogenic 
Sound on Marine Mammal Hearing. Underwater Acoustic Thresholds for Onset of Permanent and 
Temporary Threshold Shifts.  
17 Augusti 2016. Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning. Vindval rapport 6723.  
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används för att inte orsaka skada på tumlare och säl är tillämpbara även för att skydda 

fisk. 

Berörd bottenyta 
Etablering av färre vindkraftverk enligt ändringsansökan kommer innebära att en mindre 

bottenyta behöver tas i anspråk för vindkraftparken än vad som tidigare beräknats. 

Detta har positiva effekter på bottenlevande växter och djur eftersom färre exemplar 

riskeras skada.  

Fåglar och fladdermöss 
Vindkraftsparker kan utgöra en barriär för sträckande fåglar med konsekvens att de 

tvingas till omvägar och därmed tvingas till längre flygsträckor. Vid kollision med 

vindkraftverkens rotorblad riskerar fåglarna att skadas eller dödas. Etablering av 

vindkraftsparker kan även innebära förlust av habitat för fåglar.  

Vindkraftverk gör skada på fladdermöss i första hand genom att djuren träffas av 

kraftverkens roterande vingar när de rör sig på den höjden. Fladdermöss migrerar vår 

och höst, vissa arter över långa sträckor, och även över havsområden. 

Baserat på aktuell kunskap kommer ändrade förutsättningar för miljöeffekter på fågel 

och fladdermöss att utredas. Bedömningen av effekter och konsekvenser av 

ändringsalternativet kommer att baseras på ”worst case”.    

Miljökonsekvensbeskrivning 
Av miljöbalkens 6 kap. 35 § framgår vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 

innehålla. De uppgifter som ska finnas med i en MKB ska ha den omfattning och 

detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och 

bedömningsmetoder och som behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av 

de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföras (MB 6 

kap. 37 §). 

Den MKB som skall utarbetas för ansökan om ändringstillstånd kommer att avgränsas till 

att omfatta en redogörelse för de ändrade tekniska förutsättningarna samt därtill 

kopplade aktuella områdesbeskrivningar för bedömning av miljö- och 

hälsokonsekvenser.  

Miljö- och hälsokonsekvenser av ändringsalternativet kommer att jämföras med 

motsvarande konsekvenser som orsakas av nollalternativet (gällande tillstånd). 

Konsekvenserna av påverkan kommer att beskrivas och bedömas baserat på aktuella 

uppgifter om områdets förutsättningar. Bedömningar av konsekvenser kommer att 

omfatta bygg-, drift- och avvecklingsfas. 

MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande: 

 Bakgrund och förutsättningar för ändringsansökan 

 Beskrivning av den ändring ansökan avser 

 Uppdaterad bedömning av påverkan på miljö och hälsa orsakad av ändringen: 

o Landskapsbild 

o Fågel 
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o Fladdermöss 

o Marina däggdjur 

o Fisk 

o Bottenområdet 

o Kumulativ påverkan av etablering av tre vindkraftsparker på Kriegers 

flak inom svensk, tysk och svensk ekonomisk zon 


