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Samrådet
Bakgrund
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.
Efter att ansökan om nätkoncession för linje ingavs och vann laga kraft 2016-09-01 har
ett nytt Natura 2000-område, Sydvästra Skånes utsjövatten, tillkommit i december 2016.
Anslutningskabeln kommer att sträcka inom detta område både inom svenskt
territorialvatten och inom svensk ekonomisk zon.

Syfte
Samrådet sker i ett tidigt skede av projektet i syfte att inhämta synpunkter som kan
bidra till att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning utarbetas och därmed ett bra
beslutsunderlag. En komplett beskrivning av planerade åtgärder, miljöeffekter och
erforderliga skyddsåtgärder föreligger dock inte förrän ansökan inges och därefter vid
behov kompletterats.

Omfattning
Vid en tillståndsprövning enligt både 11 kap. och 7 kap. 28 § miljöbalken ska
miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar och krav på miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap. miljöbalken tillämpas.
Sökanden bedömer att betydande miljöpåverkan föreligger innebärande att något
särskilt undersökningssamråd inte har genomförts. Ställningstagandet grundas på att
anslutningskabeln kommer att sträcka genom Natura 2000-området Sydvästra Skånes
utsjövatten vilket medför att prövning även måste ske enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.
Samrådet avser både prövning enligt 11 och 7 kap. miljöbalken. Vidare sträcker
sjökabeln genom ett naturreservat, Fredshög-Stavstensudde, som beslutats av
Trelleborgs kommun 2015 varför dispens från reservatsbestämmelserna kan krävas.
Vad gäller redovisade kabelsträckningar ligger dessa fast genom beslut om
nätkoncession och tillstånd enligt kontinentalsockellagen, se avsnitt Gällande tillstånd
och beslut. Lokaliseringsfrågan, bästa sträckningsalternativ, utreds således inte
ytterligare och omfattas inte heller av samrådet.
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.
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Administrativa uppgifter
Beslutet om nätkoncession för en 130 kV ledning för anslutning av en havsbaserad
gruppstation för vindkraft på Kriegers flak är ställt till Vattenfall Eldistribution AB:s
tidigare nätbolag YS nät AB. Detta dotterbolag har sedermera fusionerats in i Vattenfall
Eldistribution AB.
Sökande
Organisationsnummer
Projektet
Lokalisering

Vattenfall Eldistribution AB
556417-0800
Svenska Kriegers flak
Territorialvatten inom Trelleborgs
kommun och Sveriges ekonomiska zon

Projektledare
Kontaktuppgifter

Johnny Ståhlberg
+46 - (0)70 324 85 45
johnny.stahlberg@vattenfall.com

Delprojektledare Miljö och tillstånd
och mottagare av samrådssvar
Kontaktuppgifter

Anders Videnord
+46 - (0)70 639 51 19
Anders.videnord@bjerking.se

Bakgrund
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.
Det vidsträckta 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, Skåne län.
Miljöprövning för att få bygga vindkraft har skett inom alla ländernas ekonomiska zoner
på Kriegers flak och tillstånd har beviljats inom alla zoner. Regeringen meddelade 2006
tillstånd för en vindkraftspark inom Sveriges ekonomiska zon. Vattenfall ingav i
september 2018 en ansökan om ändrat tillstånd för högre vindkraftverk och förlängd
genomförandetid till regeringen för prövning.
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. Koncessionen omfattar sträckan som går från territorialvattengränsen till
landfästet och därifrån via en delningspunkt i Skegrie, till ställverken Arrie och Trelleborg
Norra, i Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner.
Sjökabeln sträcker från anslutningspunkten inom tillståndsgivet vindkraftsområde och
därifrån vidare genom Sveriges ekonomiska zon och sedan vidare inom svenskt
territorialvatten inom Trelleborg kommun fram till landfästet. Ansökan om tillstånd
enligt 11 kap. miljöbalken avser anslutningskabelns sträckning från
territorialvattengränsen till landfästet. Sjökabeln kommer att sträcka inom Natura 2000området Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187). Kabelns sträckning i de delar den
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passerar genom Natura 2000-området, både inom Sveriges ekonomiska zon och inom
svenskt territorialvatten, omfattas även av krav på tillstånd enligt 7 kap. 28a§
miljöbalken.
Kabeln sträcker även inom ett naturreservat Fredshög- Stavstensudde (NVR-ID 2044508)
som beslutades 2015, varför särskild dispens från reservatsbestämmelserna även kan
krävas.
I Figur 1 illustreras de förutsättningar som redovisas i texten ovan.

Figur 1: Visar vindkraftsområdet för Svenska Kriegers flak, anslutningskabelns sträckning och Natura 2000området Sydvästskånes utsjövatten samt naturreservatet Fredshög-Stavstensudde.

Gällande tillstånd och beslut
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.
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Vattenverksamhet enligt 11 kap. 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.

Ansökan om tillstånd enligt 11 och 7 kap. miljöbalken
Rådighet
För planerade åtgärder inom svenskt territorialvatten finns rådighet inom allmänt
vattenområdet genom Kammarkollegiet beslut ,dock måste rådighet även finnas för
enskilt vatten vilket nås genom ledningsrätt. Ledningsförrättning har initierats.

Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning
Miljökonsekvensbeskrivningen som ska utarbetas utgör underlag för både ansökan
enligt 11 kap. och enligt 7 kap. miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivningen enligt 11 kap. miljöbalken avser påverkan och
konsekvenserna på vattenmiljön i anslutning till kabelns sträckning inom svenskt
territorialvatten samt erforderliga skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen enligt
7 kap. MB omfattar påverkan och konsekvenser på bevarandevärdena längs kabelns
sträckning inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten.
Val av plats, det vill säga själva lokaliseringen kommer inte att utredas för prövning på
nytt eftersom kabelsträckningen ligger fast genom gällande koncessionsbeslut.
Påverkansområdet för planerad sjökabel bedöms inledningsvis väsentligen utgöras av
det tillståndsgivna 300 m breda kabelområdet enligt gällande koncessionsbeslut.
Räckvidden av miljöpåverkan varierar dock, både beroende på typ av miljöstörning och
på vilket skyddsobjekt som påverkas.
MKB:n omfattar anläggnings-, drift- och avvecklingsskedet.

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivningen i detta avsnitt bygger på den handlingar som bilagts ansökan om
nätkoncession. För ansökan om nätkoncession redovisade bolaget två alternativa
tekniska lösningar för anslutning till överliggande nät; trefas växelström eller tvåpolig
likström. Under prövningens gång kompletterade bolaget sin ansökan genom att ange
att anslutningen ska ske med växelström. Med trefas växelström är den troliga spänningen 130 kV. Följande beskrivning avser anslutning med växelström.

Anslutningskabeln
För anslutningen med växelström fordras fyra kabelförband vid installation av en effekt
om 640 MW. Från vindkraftparken planeras kabelförbanden att förläggas i nord-sydlig
riktning för att nå land cirka 7 km väster om Trelleborg vid Sjöhult (väster om Skåre), se
Figur 2. Kabelns längd mellan vindkraftparken och land kommer att vara cirka 30 km,
varav cirka 23 km ligger inom svenskt territorialvatten.
I havet kommer avståndet mellan de enskilda växelströmsförbanden att uppgå till cirka
50-100 meter. För fyra kabelförband blir således den sammanlagda bredden maximalt
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300 meter. Detta avstånd mellan kabelförbanden används bland annat för att minimera
risken för att mer än ett kabelförband skadas vid eventuell incident. Avståndet minskar
även risken för att man vid installation eller reparation skadar en intilliggande kabel.
Några hundra meter från land minskas avståndet mellan förbanden successivt så att de
ligger betydligt närmare varandra när de når strandlinjen.

Figur 2: Kabelsträckning från vindkraftsparken till landfästet. Källa: Ansökan om nätkoncession

För att ha möjlighet att justera en kabels detaljsträckning, exempelvis för att undvika
marinarkeologisk lämning eller ett område där kabeln inte går att nedlägga är tillståndsgivet stråk 300 meter brett inom vilket kablarna kan läggas. Ytterkoordinaterna
för detta stråk redovisas i Tabell 1. Vid territorialgränsen ansluter detta stråk för kabeln,
till motsvarande stråk för kabelns sträckning inom den ekonomiska zonen.
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Tabell 1 Ytterkoordinater för kabelstråket inom svenskt territorialvatten (UTM zon 33, WGS84).

x-koordnat (E/W)
375 798
376 090
375 206
375 506

y-koordinat (N/S)
6 138 783
6 138 597
6 115 038
6 115 029

Skarvpunkten, där sjökabeln kopplas ihop med landkabel, förläggs inom fastigheterna
Maglarp 1:6 och 1:5, på en del av strandremsan mellan havet och länsväg 511, se Figur
3.

Figur 3 Landfästet vid Skåre med platsen för landfästet schematiskt markerad.

Från de enskilda vindkraftverken överförs strömmen i ett internt nät till ett antal transformatorstationer; beroende på gruppstationens slutliga storlek. Från dessa transformatorstationer överförs strömmen sedan till land.
För en gruppstation för vindkraft om 640 MW behövs sammanlagt fyra kabelförband,
två till Arrie transformatorstation och två till stationen Trelleborg Norra. Varje
kabelförband dimensioneras för en fjärdedel av gruppstationens effekt. Skulle gruppstationen få en mindre effekt kan eventuellt anslutningen ske med färre kabelförband
för växelström.
Ett exempel på en trefasig havsbaserad växelströmskabel för 170 MW med en diameter
av cirka 20 cm visas i Figur 4. I kabeln leds strömmen i en ledare som vanligtvis är av
koppar men även aluminium kan förekomma. En blymantel används för att skydda mot
vatteninträngning. För denna typ av kabel finns inget alternativt material till bly.
Sjökablar för en växelströmsanslutning med fyra kabelförband uppskattas sammanlagt
innehålla cirka 2 700 ton koppar och 1 400 ton bly. Vid avveckling efter drifttiden, kan
dessa metaller återvinnas sedan kablarna tagits upp.
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Band

Figur 4 Typisk konstruktion av en sjökabel med tre faser för växelström

Bly används för att göra sjökablar helt vattentäta. Detta ämne har här flera goda egenskaper; blyet i sig ger en fullständig vattentätning, samtidigt har det ett gott mekaniskt
skydd och goda korrosionsegenskaper. Som framgår av figurerna finns utanför blymanteln ytterligare skyddslager, mot såväl mekanisk skada som vatteninträngning. Detta
gör att under normala förhållanden kommer blymanteln aldrig i kontakt med det omgivande vattnet; och vid en eventuell korrosion kommer korrosionsprodukterna att
stanna kvar i kabeln. Om kabeln skadas av exempelvis ett ankare, skulle blymanteln
kunna exponeras mot havsvattnet. Vid en sådan händelse skulle bly kunna frigöras, dock
i begränsad mängd eftersom kabeln kommer att repareras skyndsamt för att säkerställa
en fortsatt överföring.

Anläggningsfas
De kabelförband som förläggs i havet kommer om möjligt att spolas ned med hjälp av
särskild utrustning till ett djup på cirka 1 m i havsbottnen, alternativt kan denna
djupförläggning ske genom att använda annan metod såsom plöjning. Närmast kusten
(< ca 5 m vattendjup) planeras kabelförbanden att grävas ned, förläggningsdjupet kan
här bli något större än ute till havs. Djupförläggning av kabelförbanden sker för att
skydda dessa från mekaniska skador orsakade av fiskeredskap, ankare och is.
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Figur 5 Principskiss visande en trefaskabel i ett kabeldike

När kablarna spolas ner i havsbotten används ett moderfartyg utrustat med ett särskilt
spolaggregat, se Figur 8. Trycksatt havsvatten luckrar upp och trycker undan bottensedimenten så att kabelförbanden kan sjunka ned i schaktet av sin egen tyngd. Schaktets
bottenbredd kommer att uppgå till cirka en halvmeter medan dess bredd i sjöbottennivå
beror på materialets karaktär.
Där kabeln inte kan spolas ned i bottnen, exempelvis vid grovt bottenmaterial och vid
korsning av elkablar i drift kan kabeln behöva skyddas genom övertäckning, Figur 6.

Figur 6 Exempel på övertäckning av kabeln med betongmaterial

Vid fyra kabelförband bedömdes dessa vid tidpunkten för ansökan om nätkoncession
behöva korsa fem existerande telekablar, varav två var i drift. Inför kabelnedläggningen
kommer aktuella uppgifter att inhämtas och kablarnas exakta position att fastställas
genom inmätning. Kablar som inte är i drift klipps av och frigjord kabelsträcka vid
korsningen tas upp. Härvid kan viss grumling uppkomma. Kvarvarande kabeländar
kommer att förankras på lämpligt sätt i syfte att inte sticka upp ovan sjöbotten.
Elkablar i drift kommer att spolas fram och skyddas varefter nytt kabelförband läggs
ovan befintlig elkabel.
För ilanddragning av kablarna från förläggningsfartyget, Figur 7, som ligger för ankar
utanför stranden kommer på land att behövas ett arbetsområde för bland annat
utrustning och schaktmassor.
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Figur 7 Exempel på förläggningsfartyg.

Figur 8 Nedspolning av kabelförbanden.

Under anläggningsskedet uppkommer buller från de olika fartyg och maskiner som
används. Tidsåtgången för arbetenas utförande är kort och uppskattas till några veckor.
Efter kabelnedläggning till havs, återställs så långt som möjligt de ursprungliga
förhållandena.
Temporärt uppkommer vid arbetet med kabelförläggningen grumling. Sedimentspridningens omfattning är beroende av bottenmaterial och strömningsförhållanden. Störst
återfyllnad av kabelgravar får man vid djupförläggning i sand, nära hundra procent, och
minst vid förläggning i mjuk lera, 50–80 % 1. Närmast kusten kommer vid grävning
upptaget material att återläggas. Nedläggningen av erforderliga kabelförband kommer
inte att ske samtidigt.

Tiden för arbetenas utförande
Enligt nu gällande tidplan planeras kabelarbeten för överföring av producerad el till
ovanliggande nät kunna utföras år 2023-2024. Tidplanen styrs i hög grad av när
erforderliga tillstånd för anläggningen erhålls.

Driftsfas
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk ström. Denna ström
transformeras i varje enskilt vindkraftverk. Strömmen leds sedan via kablar till en eller
flera transformatorstationer i gruppstationen. Strömmen omvandlas där till 130 kV.

Jydsk Dykkerfirma ApS. Nedbringning af kabler eller rör i havsbunden med spulning eller
sugning. I Baltic Cable 2004. Djupförläggning av Baltic Cable, högspänd likströmskabel, HVDC,
mellan Sverige och Tyskland. Konsekvensbeskrivning för svenskt vattenområde.

1
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Därefter överförs strömmen genom sjökablarna och landkablarna till anslutningspunkterna.
Tillsyn och underhåll av kablarna sker i princip endast vid grävaktiviteter i kablarnas
närhet eller då fel indikerats. På de delar av sträckningen som sjökablarna inte kan
spolas ned kommer besiktning att ske periodvis.

Elektromagnetiska fält
Kring en elkabel finns ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält, med en samlingsterm
benämns detta ”elektromagnetiskt fält”, EMF. Magnetfältet är ett resultat av den ström
som flödar genom en ledning. Det elektriska fältet uppkommer genom spänningsskillnader mellan ledaren och omgivningarna.
Magnetiska fältstyrkor anges i enheten tesla, vanligen mikrotesla (μT). Magnetfältets
styrka varierar med strömstyrkan, som i sin tur är beroende av variationer i elproduktionen och elkonsumtionen. Ju mer ström som flödar i ledningen desto större blir
magnetfältet. Fältet avtar i styrka med ökat avstånd från källan. Kring växelströmsledningen kommer magnetfältet att växla i riktning, med samma frekvens som strömmen växlar (50 Hz).
De magnetiska fälten kring en kraftledning med flera faser påverkas också av fasernas
(ledningarnas) placering. När två eller flera faser ligger nära intill varandra och där
strömmen i dessa är fasförskjutna, kommer magnetfältet att dämpas; detta är fallet vid
en trefas växelströmsledning, så kallad triangelförläggning, se Figur 6. Magnetiska fält
kan inte skärmas av.
Elektriska fält mäts i volt per meter (V/m). Styrkan beror dels på ledningens spänning,
dels på avståndet till ledningen. Det elektriska fältet minskar kraftigt med avståndet. Ett
elektriskt fält kan skärmas av med ett metallhölje. I detta fall kommer skärmade kablar
att användas, vilket innebär att det primära elektriska fältet elimineras.
Vindkraftgruppens samlade effekt är dimensionerande för kabelanslutningens
utformning. Vid fyra växelströmskablar kommer vardera ha effekten 160 MW. Av Figur
10 framgår beräknade magnetfält vid maximal produktion för en 160 MW sjökabel
anlagd på 1 m djup under havsbotten.
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Figur 9 Magnetfältet vid bottnen respektive på olika nivåer över bottnen, från en 160 MW sjökabel med
138 kV växelström, nedgrävd en meter. Avser fullast, det vill säga vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla.

Redovisade nivåer i diagrammet ovan avser den maximala nivån, som uppkommer när
samtliga vindkraftverk producerar med maximal effekt. Det långsiktigt genomsnittliga
magnetfältet är cirka hälften av redovisade värden i Figur 9. På ett avstånd av cirka sex
meter vid sidan av kabeln, är fältstyrkan nere i en nivå kring 0,4 µT.
Beräkningar har även utförts av årligt genomsnittligt magnetfält i en fem meter bred zon
över kabeln som vid havsbottnen uppgår till 4 µT respektive till 1 µT vid nivån 1,5 meter
över havsbottnen.
Vid aktuellt avstånd mellan de enskilda kabelförbanden, cirka 50-100 meter, kommer
inte magnetfälten att samverka med varandra utan klinga av lokalt vid varje kabel.

Uppvärmning
Vid överföringen av ström uppkommer så kallade överföringsförluster, det vill säga all
elektricitet överförs inte utan en del ”går förlorad” under överföringen och ger upphov
till en uppvärmning av ledningen och omgivande material. Hur stor uppvärmningen blir,
påverkas även av omgivningens egenskap, dess värmeresistivitet (som är ett mått på
markens/sjöbottens motstånd mot att överföra värme) och värmekapacitet (som är ett
mått på hur mycket värme som måste tillföras för att temperaturen skall öka ett visst
antal grader).
ABB har beräknat omgivningens temperaturökning runt en växelströmskabel. Beräkningarna är gjorda för kablar som är nedgrävda en meter och beräkningen avser en nivå
20 cm under havsbotten.
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Figur 10 Temperaturökning 0,2 meter under havsbotten, för växelströmskabel (200 MW, 145 kV) nedgrävd
en meter.

För växelströmskabeln uppgick temperaturökningen till cirka 0,8 °C rakt över kabeln.
Det uppvärmda området är mycket smalt och redan på en meters avstånd i sidled från
kabeln, är temperaturökningen halverad.
Just vid botten kommer temperaturökningen att bli ännu lägre eftersom värmen
effektivt transporteras bort av vattnet.

Avvecklingsfas
Som villkor för beslutet om nätkoncession föreskrivs att vid avveckling ska åtgärder för
återställning vidtas genom beslut av Länsstyrelsen i Skåne län, på samma sätt som för
den del av sträckningen som meddelats av regeringen enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln: ”Åtgärder för återställning skall vidtas vid en nedläggning av
verksamheten vid gruppstationen. Verksamheten skall anses som nedlagd om verksamheten för elproduktion inte har bedrivits under en sammanhängande tid av ett år.
Länsstyrelsen i Skåne län får besluta i vilken omfattning kablar skall tas bort och vilka
övriga åtgärder som krävs för att återställa havsbottnen i så nära ursprungligt skick som
möjligt.”
Vid en borttagning av kablarna uppkommer temporär grumling av liknande
storleksordning som under anläggningsskedet.

Nollalternativet
Nollalternativet, det vill säga om ansökan inte beviljas innebär att ingen vindkraftspark
kan byggas eftersom ingen utrustning finns för att överföra förnybar el till elnätet.
En utebliven produktion av förnybar el genom att vindkraftsparken Svenska Kriegers flak
inte kommer till stånd innebär att en mycket god vindenergiresurs inom ett redan i hög
grad ianspråktaget område, Kriegers flak, inte kommer att nyttiggöras. Att cirka 2 TWh
förnybar energi som skulle kunna produceras inom den svenska ekonomiska zonen
uteblir försvårar riksdagens måluppfyllelse avseende förnybar energi.
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Områdesbeskrivning
Inledningsvis redogörs i detta avsnitt för aktuella riksintresseområden och områdesskydd. Därefter beskrivs områdets förutsättningar i övrigt avseende de områdesfaktorer
som bedöms relevanta för planerad kabelförläggning.

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Vindkraft
Kriegers flak inom Sveriges ekonomiska zon är av Energimyndigheten utpekat som ett
riksintresseområde för vindkraft 2. Redan 2004 pekade länsstyrelsen i Skåne län ut
grundet som lämpligt för vindkraft 3.
Vindkraftsområdet ligger till cirka 88 % inom område som är av riksintresse för vindbruk,
se Figur 11. Riksintresse för vindbruk avser områden som på grund av förutsättningarna
för vindbruk pekats ut som nationellt viktiga områden.

Natura 2000
Natura 2000-områden är områden av riksintresse enligt 4 kap 8 § MB. Sedan prövningen
av koncessionsansökan har Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten beslutats
2016. Av Figur 11 framgår att anslutningskabeln sträcker igenom nämnda Natura 2000område.

Figur 11: Riksintresseområde för vindbruk, Natura 2000, vindkraftsområdet och kabeln för SKF.

Objektid:624. Senaste uppdatering av riksintresseområden för vindbruk skedde 2015.
yttrande avseende ”Vindkraft-Fördelning av nationellt planeringsmål och kriterier för områden
av riksintresse” ER 16:2003.
2
3
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Naturvård
Riksintresseområden för naturvård framgår av Figur 12.

Figur 12: Riksintresseområden för Naturvård, vindkraftsområdet och anslutningskabeln för SKF.

Kustområdet utanför Falsterbohalvön utgörs av riksintresse för Naturvård, området
Måkläpper–Limhamnströskeln (ID 12091). Kabelsträckningen passerar närmast land
genom riksintresseområdet. 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.

Kulturmiljö
Av Figur 13 framgår riksintresseområden för kulturmiljö relativt vindkraftsområdet och
anslutningskabeln.
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Figur 13: Riksintresseområden för Kulturmiljö, vindkraftsområdet för SKF och anslutningskabeln.

Längs kusten från Falsterbo till Smygehamn förekommer flera områden av riksintresse
för kulturmiljö, som delvis även omfattar en del av vattenområdet längs med kusten.
Längs kusten vid Trelleborg 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.
Kabelsträckningen passerar strax väster om detta område.

Friluftsliv
Riksintresseområden för friluftsliv visas i Figur 14. Sedan koncessionsansökan har två
riksintresseområden för friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken längs kusten tillkommit.
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Figur 14: Riksintresseområden för Friluftsliv, vindkraftsområdet och anslutningskabeln för SKF.

Merparten 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 beslutades 2016 och 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. Kabeln sträcker genom detta
område vid landfästet.

Yrkesfiske och farleder
Kabeln kommer att sträcka inom riksintresseområde för yrkesfiske (område 46) samt
passera två farleder av riksintresse där de korsar varandra, sträckan Anholt-Svartgrund i
norr och Trelleborg-Gedser i väst. Området är ett fångstområde för skarpsill, strömning
och torsk.
Trelleborgs hamn är utpekad som fiskehamn av riksintresse. Riksintresseområdena för
yrkesfisket och fartygsled framgår av Figur 15.
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Figur 15: Riksintresseområden för Yrkesfisket, riksintresse farleder och vindkraftsområdet för svenska
Kriegers flak

Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken
Natura 2000
Kabeln sträcker genom Natura 2000-området Sydvästra Skånes utsjövatten (SE0430187)
som omfattas av Art- och habitatdirektivet SCI/SAC. Natura 2000-området beslutades
2016 och någon bevarandeplan finns inte än. 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 sannolikt endast
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. Naturtyper som förekommer inom området är
sandbankar (1110) och rev (1170).
Enligt uppgifter som erhållits av Länsstyrelsen i Skåne län fördelar sig naturtyperna inom
Sydvästskånes utsjövatten enligt Figur 16.
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Figur 16 Anslutningskabelns sträckning inom Natura 2000-området inom vilket de naturtyper som skyddas
för bevarande framgår

Kustområdet utanför Falsterbo och Skanör utgörs av Natura 2000-området
Falsterbohalvön (SE0430095) enligt Art- och habitatdirektivet SCI/SAC. Kabeln tas iland
cirka 2 km öster om detta område. 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 17: Natura 2000-områden, vindkraftsområdet och anslutningskabeln för svenska Kriegers flak

Naturreservat
Naturreservat relativt vindkraftsområdet och anslutningskabeln framgår av Figur 18.

Figur 18: Naturreservat, vindkraftsområdet och anslutningskabeln för svenska Kriegers flak
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Området runt Falsterbohalvön omfattas av naturreservatet Falsterbohalvöns
havsområde (NVR-ID 2001812). Kabeln tas iland cirka 2 km öster om detta område
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 biologiskt 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) som kabeln passerar igenom på en sträcka
av cirka 1,6 km närmast land. Naturreservatet bildades 2015. 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 kabelsträckningen.

Hydrografi
Från strandkanten vid landfästet och 0,5 km ut är bottenytan lätt kuperad och
vattendjupet ökar långsamt till drygt tre meter. Vid 0,5 km grundar det upp över en liten
rygg för att sedan bli djupare igen. Lutningsgraden på sluttningen är cirka 2,5 grader.
På ett avstånd från 0,6 till 1,3 km från strandkanten är bottenytan lätt ondulerande, i
möjliga ryggformationer, vattendjupet ökar till cirka åtta meter. Efter 1,3 km ökar
vattendjupet i en svag men konstant sluttning till knappt 20 meter vid 5 km, där vattendjupet sedan minskar marginellt. Efter denna terrass fortsätter den svaga sluttningen ut
till ett avstånd av 13 km från stranden. Här är vattendjupet drygt 30 meter. Från detta
avstånd ut till 17 km från strandkanten är bottnen ondulerande i svaga sluttningar, med
en djupvariation om två meter som mest. Vid 17 km från stranden minskar vattendjupet
sakta igen och djupet mäter knappt 30 meter vid ett avstånd på 23 km från stranden.
Härifrån ökar djupet igen i samma ondulerande stil. Det största vattendjupet, 38 meter,
återfinns på ett avstånd av 28 km från strandkanten. Vid 33 km grundar det upp mot
flaket.
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Bottenförhållanden
Av Figur 19 framgår att den översta meter av havsbotten i huvudsak utgörs av glacial
lera, moränlera och lerig morän samt postglacial sand, grus och finsand.

Figur 19 Bottenmaterial, den dominerande översta metern av havsbotten längs kabelsträckningen. Skala
1:250 000. Källa: SGU

Marin Mätteknik har även inför koncessionsansökan undersökt ytgeologin längs
kabelstråket och sammanställt den uppdelad i följande kategorier:
•
•
•
•
•

Silt/finsand
Mellan till grov sand
Grus och sten
Diamikton 4
Morän

Av den kartan som tagits fram kan man utläsa att ytlagren längs kabelsträckningen
alternerar mellan dels grova sediment inklusive morän med sten och block, dels finkorniga sediment som sand och silt. Vid enstaka sandpartier finns sandripplar.

Diamikton är ett samlingsnamn för blandsediment, ofta moränlikt, mestadels grovt sediment
med block och sten men kan innehålla alla fraktioner samt torv.

4
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Silt och sand
Morän
Sand, grov och grus
Diamikton
Sand, grov med lokala block
Grus och sten, fin
Silt och sand med lokala block
Silt och sand med ripplar
Sand, grov med ripplar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Andel (procent)

Figur 20 Procentuell fördelning av olika ytsediment längs kabelstråket.

Vid undersökningen filmades botten längs kabelsträckan, se Figur 21 tom. Figur 23.

Figur 21 Övertäckta mindre block. (Foto Kjell Andersson.)

Figur 22 Sandripplar. (Foto Kjell Andersson.)
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Figur 23 Stort, beväxt block. (Foto Kjell Andersson.)

Längs hela kabelsträckningen dominerar morän som underliggande lager. Moränen
tillsammans med grova sediment med block och sten, förekommer i eller nära ytan längs
cirka 65 % av sträckningen. I resterande delar överlagras dessa material av sand, silt eller
leravsättningar med varierande mäktighet av 0,5 till över 7 meter.

Marin flora och fauna
Inför koncessionsansökan utfördes en inventering av flora och fauna längs det marina
kabelstråket. Inom ramen för detta arbete har havsbottnen videofilmats vid landfästet
samt vid tio stationer längs med stråket. I samband med filmningen togs prover för
makrozoobentos (bottenlevande djur) på de tio stationerna. Området närmast land har
även videofilmats av Marin Mätteknik, också dessa filmer användes för inventeringen.
Videofilmerna och proverna har analyserats av LeCa Marin AB. Nedan redovisas en
sammanfattning av informationen i denna rapport.

Figur 24 Översiktsbild över det undersökta området. Punkterna indikerar de stationer längs kabelstråket som
videodokumenterats samt där det tagits prov på bottenfauna.

Flora
Makroalger saknar rötter och kräver fast underlag att fästa vid. De växer därför på hårdbottnar och bottnar med sten och block eller annat hårt material. Då havsbottnen längs
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det planerade kabelstråket till stor del utgörs av mjukbotten med grov till fin sand,
återfinns dessa alger endast inom vissa områden. Algerna är även beroende av ljus.
Algerna är således begränsade av både tillgång på substrat och ljus. I södra Östersjön
återfinns dessa alger normalt ned till cirka 20−25 meters djup. Den rikaste algfloran
återfinns längs de första kilometrarna ut från land där bottnen delvis är täckt med sten
och block i varierande storlek och antal. På djupare avsnitt längs kabelsträckningen
växer alger endast sporadiskt på enstaka stenar och musslor.
Tabell 2 Makroalgtaxa påträffade längs kabelstråket

Makroalgtaxa (latin)
Rhodophyceae
Callithamnion corymbosum
Ceramium tenuicorne
Ceramium virgatum
Coccotylus truncatus
Furcellaria lumbricalis
Hildenbrandia rubra
Polysiphonia fibrillosa
Polysiphonia fucoides
Rhodomela confervoides
Chlorophyceae
Cladophora rupestris
Cladophora sp
Phaeophyceae
Chorda filum
Ectocarpus siliculosus
Elachista fucicola
Fucus serratus
Fucus vesiculosus
Laminaria saccharina
Petroderma maculiforme
Pylaiella littoralis
Sphacelaria plumigera

Makroalgtaxa (svenska)
Rödalger
Gaffeldun,
Ullsläke
Grovsläke
Kilrödblad
Kräkel
Havsstenhinna
Violettslick
Fjäderslick
Rödris
Grönalger
Bergborsting
Grönslick
Brunalger
Sudare
Molnslick
Tångludd
Sågtång
Blåstång
Skräppe-tare
Klippfläck
Trådslick
Smal fjädertofs

Rödlista 2015
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)
Livskaftig (LC)

Sammanlagt påträffades vid inventeringen 20 algtaxa 5, fördelat på nio rödalgstaxa, nio
brunalgstaxa och två grönalgstaxa, se Tabell 2. Rödalger dominerade således, framförallt
arten fjäderslick (Polysiphonia fucoides). Denna art är vanligt förekommande längs den
skånska sydkusten. Ingen av de algarter som påträffades fanns med i ”Rödlistade arter i
Sverige 2005” 6 och inte heller i Rödlistan 2015. Undersökningarna kunde inte heller visa
att området är av särintresse med avseende på för den svenska sydkusten sällsynta
makroalger.

Med taxon [pluralis taxa] avses en taxonomiskt definierad grupp av växter eller djur, exempelvis
en art (varg), en familj (hunddjur) eller en ordning (rovdjur).
6
Rödlistade arter är arter som är akut och starkt hotade, sårbara och missgynnade samt arter för
vilka det råder kunskapsbrist.
5
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Figur 25 Havsbotten täckt av rödalger, augusti 2005. (Foto Kjell Andersson.)

Bottenfauna
Totalt noterades 27 arter och högre taxa av fauna, se Tabell 3. Blåmussla (Mytilus edulis)
dominerade epifaunan och täckte större delen av hårda bottnar men förekom även som
lösa musselaggregat på mjukbottnar. Blåmusslor utgjorde också substrat för bryozoerna
(mossdjur) Electra crustulenta och E. pilosa samt för havstulpanerna Balanus crenatus
och B. improvisus, vilka noterades på de flesta lokalerna.
I proverna av bottenfauna påträffades totalt 13 arter eller högre taxa. Makrobottenfaunan i området karakteriseras av ett fåtal dominanta arter. Blåmussla utgjorde i
genomsnitt 51 % av den totala abundansen (individtäthet) och återfanns på samtliga
stationer. Den rörbyggande havsborstmasken Pygospio elegans återfanns på nio av de
tio stationerna och utgjorde 22 % av den totala abundansen. Släktet Oligochaeta
påträffades också på de flesta stationerna men i lägre antal. Övriga arter förekom mer
sporadiskt.
Undersökningarna visade inte att det aktuella området är av särskilt intresse med
avseende på för sydkusten sällsynta faunaarter.
Tabell 3 Högre faunataxa, exklusive fisk, påträffade längs kabelstråket.

Faunataxa (vetenskapligt)
Annelida,
Polychaeta
Arenicola marina
Bylgides sarsi
Hediste diversicolor
Nephtys indet
Pygospio elegans
Terebellides stroemi
Travisia forbesii
Oligochaeta
Oligochaeta indet
Mollusca
Cerastoderma lamarcki
Macoma baltica

Faunataxa (svenska)
Ringmaskar

Rödlistan 2015

Sandmask
Hissfjällmask
Bakborstig rovmask
Havsborstmask
Havsborstmask
-

Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Flera arter
Ej bedömd (NE)
Livskraftig (LC)
Ej bedömd (NE)

Blötdjur
Skev hjärtmussla
Östersjömussla

Ingen uppgift
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Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)

Faunataxa (vetenskapligt)
Mya arenaria
Mytilus edulis
Theodoxus fluviatilis
Arthropoda
Balanus crenatus
Balanus improvisus
Crangon crangon
Diastylis rathkei
Gammarus indet
Idothea balthica
Jaera albifrons
Neomysis integer
Cnidaria
Aurelia aurita
Bryozoa
Electra crustulenta
Electra pilosa

Faunataxa (svenska)
Sandmussla
Blåmussla
Båtsnäcka
Leddjur
Kölad havstulpan
Slät havstulpan
Hästräka
−
−
−
−
−
Nässeldjur
Öronmanet
Mossdjur
Tångbark
Taggig tångbark

Rödlistan 2015
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)
Livskraftig (LC)
Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Ej bedömd (NE)
Ingen uppgift
Ingen uppgift

Arternas kategorisering enligt rödlistan 2015 redovisas i Tabell 3.

Fisk
I samband med att miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan om ändrat tillstånd
upprättades så utreddes bland annat aktuella förhållanden avseende fisk i sydvästra
Östersjön 7. Följande uppgifter är hämtade från miljökonsekvensbeskrivningen för
ändringsansökan och nämnda rapport.
Förekomsten av fisk i Östersjön avgörs huvudsakligen av salthalten. I Kattegatt och
västra Östersjön finns 97 marina fiskarter registrerade. Antalet arter i Östersjön
reduceras från väst till öst och från syd till nord. Generellt finns lite kunskap om arternas
fördelning, krav på habitat, genetisk variation, ekologi och populationsstatus i västra
Östersjön, i synnerhet gäller detta icke kommersiella fiskarter.
Förekomsten av fisk är dock närmare undersökt inom grundområdet Kriegers flak i
samband med att ansökan om tillstånd för vindkraftsetablering skett inom alla de
ekonomiska zoner som berörs av detta grund. Totalt har 44 fiskarter registrerats i
området kring Kriegers flak och av dessa förekommer 29 arter regelbundet.
Fiskbestånden i Östersjön kan generellt delas in i två kategorier beroende på
levnadssätt: pelagisk fisk lever i vattenkolumnen (t.ex. östersjösill (Clupea harengus
membras), skarpsill (Sprattus sprattus), atlantlax (Salmo salar), forell (Salmot trutta),
staksill (Alosa fallax), horngäddor (Belone belone) och sandål (Ammodytes ssp.) och
demersala fiskarter som lever på eller nära sjöbotten (t.ex. östersjötorsk (Gadus
morhua), plattfiskar, europeisk ål (Anguilla Anguilla), havssimpor och många arter av
smörbult).

7
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Sill (Clupea harengus membras) och östersjötorsk (Gadus morhua) är de mest abundanta
och signifikanta fiskarterna med beaktande av både ekosystem och fisket i Östersjön.
Dessa bestånd har sedan länge övervakats, avseende torsk ända sedan mitten av 1940talet.
I egentliga Östersjön finns två reproducerande bestånd av torsk: östra och västra. För
det östra beståndet är det idag huvudsakligen endast djupområdet öster om Bornholm
som fungerar som lekområde. Det västra beståndet har lekområden i Bälthavet
(Mecklenburger-bukten, Kielbukten, Bälten) och Öresund, och viss lek sker även i
Arkona-djupet. Avseende det västra beståndet förefaller förekomsten i Öresund vara
stabil. Utvecklingen i övriga delar av sydvästra Östersjön har varit positiv de senaste 15
åren, men jämfört med 1970-talet har beståndet minskat. Sammantaget är biomassan i
dag kraftigt reducerad och ligger långt under vad som anses vara en biologiskt hållbar
nivå. Torsken är klassad som sårbar enligt 2015 års rödlista. Beståndet i östra Östersjön
utgör cirka 75 % av det samlade torskbeståndet runt Sveriges kuster, och vid en
sammanvägd bedömning är det därför utvecklingen i det östra beståndet som har störst
påverkan på rödlistebedömningen 8.
Sedan 1980-talet har överlevnaden för torsk minskat betydligt på grund av
klimatförändringar som orsakat att tillgången på reproduktiva vattenvolymer, t.ex.
mängden vatten med gynnsamma förhållanden (syre och salthalt) för framgångsrik
kläckning av torskägg. Ett därtill väldigt högt fisketryck resulterade i mycket låga
torskbestånd under 1990-talet och en lägsta nivå nåddes under 2004-2005. Därefter
ökade torskbestånden igen. Torskbeståndet i västra Östersjön är biologiskt annorlunda
jämfört med det östra torskbeståndet. Inom området för Arkonabassängen öster om
planerad sträckning för anslutningskabeln blandas dock bestånden. Det västra
torskbeståndet karaktäriseras av ett mycket produktivt, i hög grad fluktuerande,
bestånd. Efter att ha nått en historisk låg nivå 1992 så har beståndet sedan dess ökat till
en hållbar nivå7.
Både den västra och den östra torskpopulationen migrerar för att leka. Vanligt för båda
populationerna är att de söker sig till djupare delar av Östersjön (>40 meter) när
lekperioden närmar sig.
Torsk leker i Östersjön under en period av 6-7 månader men leken är koncentrerad till
en period om en till två månader. Leken börjar i Bälthavet/Öresund och i västra
Östersjön i januari-februari och avslutas i östra Östersjön i juli-augusti.
Det råder förbud mot att fiska torsk i västra Östersjön under februari-mars eftersom
denna period antas vara den viktigaste lekperioden. Av Figur 26 kan utläsas att
anslutningskabeln inte kommer att passera inom torskens lekområde inom
Arkonabassängen.

8
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Figur 26 Lekområden för torsk i den sydvästra delen av Östersjön.

Den pelagiska östersjösillen (Clupea harengus membras) är en underart till atlantsillen
(Clupea harengus). Minst två subpopulationer av sill finns i Östersjön och lek under
hösten sker i den sydvästra delen av Östersjön medan lek under våren sker inom ett
större område, från västra Östersjön till Bottniska viken. Utbredningen av de två
subpopulationerna överlappar dock varandra i stor omfattning. Den höstlekande sillen
leker i september-oktober och den vårlekande sillen leker i mars-maj. Den vårlekande
sillen använder de grunda kustområdena som lekområde medan den höstlekande sillen
använder områden längre ut till havs. Den höstlekande östersjösillen har bedömts vara
hotad (HELCOM, 2007).
Båda subpopulationerna, den höstlekande och den vårlekande sillen, migrerar från
lekområdena i västra Östersjön till Bälthavet och Kattegatt för föda. Det har uppskattats
att cirka 80 % av den lekande sillen äldre än två år passerar genom Öresund två gånger
varje år, sommar och vår. Således passerar båda sillpopulationerna sannolikt Kriegers
flak och även delar av kabelområdet vid migrationen till de grunda lekområdena i syd
och väst vid den tyska kusten och längre in i Östersjön. De flesta juvenila sillarna antas
stanna i de västra delarna av Östersjön under sina två första levnadsår. Av Figur 27 kan
utläsas att anslutningskabeln inte kommer att anläggas inom viktigt lekområde för den
västra sillpopulationen.
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Figur 27 Kvalitativ schematisk översikt av förväntade migrationsvägar, uppväxtområden och större
lekområden, både vår- och höstlek, för den västra östersjöpopulationen sill.

I samband med anläggning av elektriska sjökablar uppkommer ofta frågan om huruvida
dessa skulle kunna påverka ålen i dess vandring. All europeisk ål leker i Sargassohavet
som är beläget mellan Bermuda och de västindiska öarna. Larverna driver över Atlanten
med Golfströmmen och den Nordatlantiska strömmen och når Europas kuster, de
benämns då glasål. Ålarna går upp i sötvatten och lever där i tjugo år tills de är
könsmogna och blivit så kallade blankålar. Då vandrar de tillbaka till Sargassohavet för
att leka, därefter dör de.
Även om Sverige historiskt har haft mycket ål i vår del av Europa, så ligger kärnområdet
för den europeiska ålen i sydvästra Europa (Frankrike, Spanien, Portugal och de Brittiska
öarna). Runt Biscayabukten har tillgången på glasål varit smått fantastisk långt in på
1970-talet 9.
Ål och ålfiske är av mycket stor betydelse för det småskaliga kust- och insjöfisket i de
allra flesta av de stater där arten förekommer någorlunda frekvent. Ålodling är en annan
sektor som har stor ekonomisk betydelse, och som kräver en stabil tillgång till
naturfångad glasål som startmaterial. Det är bl.a. därför som den drastiskt minskande
rekryteringen av ål till Europas kuster är så allvarlig.
I början av 2000-talet uppskattades mängden rekryterande ålar, uttryckt som det antal
glasålar som når våra kuster varje år, uppgå till endast ca 1 % av vad som vandrade in för
ca 25 år sedan. Med tanke på ålens långa generationscykel, på våra breddgrader mellan
15 och 25 år för en honål, så har vi ännu bara sett inledningen till en alarmerande
nedgång i beståndet av uppväxande ål i Europa. Ingen vet med säkerhet varför
9

Artfakta Ål, Artdatabanken
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rekryteringen av ål från Sargassohavet till Europa och Nordafrika gått tillbaka så
drastiskt. Tänkbara orsaker bedöms vara: alltför hårt fiske på alla stadier av ål,
vandringshinder för såväl upp-, som nedströmsvandrande ålar, minskande tillgängliga
uppväxtarealer, förändrade havsströmmar i Nordostatlanten, sjukdomar och parasiter
samt hög belastning av fettlösliga miljögifter.
Enligt 2015 års rödlista är ålen (Anguilla anguilla) klassad som akut hotad.

Marina däggdjur
Jämfört med tidpunkten för koncessionsansökan finns ny kunskap, både avseende
förekomst av marina däggdjur, populationsindelning och hur dessa kan påverkas genom
störningar, inte minst av undervattensbuller.
Det finns för tumlare ingen entydig definition avseende hur grupper av individer från
olika områden ska klassas för att tillhöra olika populationer och subpopulationer.
Publicerade studier av tumlare som förekommer i svenska vatten pekar dock på att
tumlarna utgörs av tre populationer; Skageraks-, Bälthavs- respektive Östersjöpopulationen 10. Östersjöpopulationen skiljer sig, både genetiskt och morfologiskt, från
Västerhavets tumlare.
Inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten som anslutningskabeln kommer
att passera utpekas arterna gråsäl, knubbsäl och tumlare för bevarande.
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. Enligt 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.
Enligt uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten 11 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. Östersjöpopulationen knubbsäl har flyttats
från kategorin Starkt hotad (EN) 2005 till kategorin Sårbar (VU) i 2015 års rödlista.

Miljökvalitetsnormer
Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och
produktiva och då marina ekosystem skyddas och bevaras, samtidigt som människans
behov av resurser tillgodoses. Definitionen av vad som avses vara god miljöstatus för
Östersjön regleras genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18,
Skyddsvärda områden för tumlare i svenska vatten. AquaBiota rapport 2016:04
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014-12-30. Sälpopulationernas tillväxt och utbredning
samt effekterna av sälskador i fisket.
10
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om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer
för Nordsjön och Östersjön, bilaga 2 del A och del B.
De miljöeffekter som planerad anslutningskabel kan orsaka kommer att bedömas
relativt relevanta definitioner för god miljöstatus.

Marinarkeologi
Baserat på befintlig litteratur och de batymetriska och geofysiska undersökningar som
Marin Mätteknik utfört 12, har i samband med koncessionsansökan en marinarkeologisk
utredning längs sträckningen för kabeldragningen utförts 13 14. Därtill gjordes
kompletterade studier av området närmast kusten genom dykningar.
Malmö museer som genomförde undersökningen konstaterade: att utifrån den faktiska
bottentopografin och den allmänna kunskap som finns idag genom marinarkeologiska
undersökningar i huvudsak kan förväntas två typer av fornlämningar inom området för
kabelsträckningen. Dessa är historiska skeppsvrak och submarina stenåldersboplatser.
Marin Mättekniks undersökning gav inga indikationer på skeppsvrak eller stenåldersboplatser längst kabelsträckningen. Det går dock inte, med befintligt underlag, att
helt utesluta förekomst av submarina stenålderslämningar. Detta då den undersökningsmetod som använts, sidtittande sonar, registrerar uppstickande föremål på
havsbottnen men inte överlagrade boplatslämningar. Malmö kulturmiljös bedömning är
dock att sannolikheten för att påträffa förhistoriska lämningar är liten eftersom
havsbottnen i det aktuella området under lång tid varit utsatt för erosion.
Inte heller kunde några fornlämningar påvisas vid den kompletterade arkeologiska
utredningen som utfördes närmast kusten. Länsstyrelsen konstaterade vid den aktuella
tidpunkten att några ytterligare arkeologiska insatser inte var nödvändiga.

Andra projekt
Hansa PowerBridge
Svenska kraftnät (SvK) planerar för en ny elförbindelse, Hansa PowerBridge, mellan
Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Man har tidigare utrett två
huvudkorridorer. Den nu aktuella korridoren har landfäste vid Ystad och kommer att
passera öster om Kriegers flak innebärande att någon konflikt med anslutningskabeln
inte uppkommer. Enligt de uppgifter som framgår av projektets hemsida 15 planeras
byggstart ske 2023/2024 och ledningen planeras att tas i drift 2026. Projektet befinner
sig i samrådsfas inför ansökan om koncession.

Baltic Pipe
Baltic Pipe Project syftar till att skapa en ny förbindelse för gasleveranser på den
europeiska marknaden. Projektet är enligt EU kommissionen av “Common Interest”
(PCI) på grund av dess strategiska betydelse. Projektet innebär en gasledning från Norge
2004. Kriegers flak, marin bottenundersökning. Marin Mätteknik AB.
2006. Marinarkeologisk utredning, vattenområdet väst Skåre. Malmö Kulturmiljö. Enheten för
arkeologi.
14
2006. Marinarkeologisk utredning, etablering av havsbaserad vindkraft, grundområdet Kriegers
flak, sydvästra Östersjön. Malmö Kulturmiljö. Enheten för arkeologi.
12
13

15

https://www.svk.se
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till Danmark och Polen samt till slutanvändare i grannländerna. Gas avses även levereras
från Polen till de danska och svenska marknaderna. Tre utredningskorridorer varav en
berör svensk ekonomisk zon har utretts. Av samrådsunderlag 16 för Natura 2000prövning för gasledningen framgår att denna utredningskorridor tangerar området för
SKF i norr. Samråd har resulterat i att en sträckning inom svensk ekonomisk zon kommer
att utredas vidare. Ledningen kommer att korsa kabeln för anslutning av Svenska
Kriegers flak till elnätet. Enligt de uppgifter som framgår av projektets hemsida 17
planeras investeringsbeslut tas 2018 och bygg- och anläggningsfas till 2020-2022.
Samrådfasen inleddes under 2018.

Förutsedda miljöeffekter
Relativt den MKB som togs fram för ansökan om nätkoncession och som låg till grund för
lokaliseringsprövningen har följande ändrade förutsättningar identifierats:
•
•
•
•
•
•

Natura 2000-området sydvästkustens utsjövatten
Naturreservatet Fredshög-Stavstensudde
Ny kunskap om tumlare och säl i Östersjön
Miljökvalitetsnormer för hav
Aktuell kunskap om påverkan på fisk
Nya projekt planeras i området

I detta skede av projektet kan förutses att miljöeffekter kopplade till följande
miljöaspekter behöver beskrivas för den miljökonsekvensbeskrivning som skall
upprättas:
•
•
•
•
•

Grumling och sedimentspridning
Bevarandevärdena inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten
Värden inom naturreservatet Fredshög-Stavstensudde
Bullrande aktiviteter
Elektromagnetiska fält och uppvärmning vid drift av växelströmskablar

Även kumulativ påverkan behöver utredas.

Områdesskydd
Kabeln sträcker cirka 26 km inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten. De
skyddade arterna, säl och tumlare kan påverkas under anläggningsfasen och
avvecklingsfasen genom det buller som då alstras och även indirekt genom den
sedimentspridning som uppkommer när kabelarbeten utförs i botten. Den indirekta
effekten avser eventuell minskad födotillgång. Resultat från kontroller av påverkan av
kabelarbeten till havs visar på att sedimentspridningen är lokal och kortvarig
Kabeln kommer att påverka skyddade naturtyper när den förläggs. En konservativ
beräkning utifrån att kabelområdet är 300 m brett ger att den bottenyta som kan
komma att beröras vid kabelförläggningen inom Natura 2000-området är maximalt cirka
7,8 km2. Arean skall sättas i relation till Natura 2000-områdets totala area på 1151 km2
(115 127 hektar). Den bottenyta som kan beröras utgör således maximalt cirka 0,7 % av
16
17

Baltic pipe project-svenska delen av Östersjön, samrådsunderlag Natura 2000, april 2018
https://www.baltic-pipe.eu/se/
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Natura 2000-områdets bottenarea. Räknat på endast kabelgravens bredd,
uppskattningsvis 3-5 meter, blir berörd bottenyta väsentligt mindre. Endast naturtypen
sublittorala sandbankar (1113) påverkas.
I samband med sedimentspridning som orsakas vid kabelarbeten på botten kommer den
yta som påverkas bli större än det område som direkt tas i anspråk för kabeln. Även
detta påverkansområde bedöms dock vara förhållandevis litet. Sådan sedimentspridning
kan påverka de för naturtypen karaktäristiska arterna.

Marin flora och fauna
Kabelsträckan mellan vindkraftparken och land kommer att vara cirka 30 km, varav cirka
23 km ligger inom svenskt territorialvatten. De kabelförband som planeras för
anslutningen med växelström kommer att förläggas inom ett 300 m brett område. Det
innebär att inom svenskt territorialvatten kommer en yta om ca 7 km2 inom
territorialvatten respektive ca 2 km2 inom ekonomisk zon att kunna påverkas av
planerade arbeten. De ytor som direkt kommer att påverkas av kabelgravar inom dessa
områden blir dock väsentligen mindre.
Den marina floran består av alger. Sammanlagt har påträffats nio rödalgstaxa, nio brunalgstaxa och två grönalgstaxa. Eftersom havsbottnen längs det planerade kabelstråket
till stor del utgörs av mjukbotten med grov till fin sand, återfinns dessa alger främst
inom begränsade områden, cirka 20 % av sträckningen, och då normalt ned till ett
vattendjup av cirka 20−25 meter.
Blåmusslor är den dominerande bottenfaunan, därtill har bland annat påträffats
havstulpaner, havsborstmask och mossdjur. Undersökningarna visade inte att det
aktuella området är av särintresse med avseende på för sydkusten sällsynta faunaarter.
Under anläggningsskedet kan påverkan på den marina floran uppkomma dels direkt
genom att den skadas till följd av spolning och grävning, dels indirekt till följd av
sedimentspridning. Vid nedspolningen kan bottenfloran några meter kring kabeln, dö
och/eller ryckas loss och driva iväg. Spolningen medför även sedimentspridning. Denna
kan resultera i att individer täcks och därmed skadas eller dör. Endast mycket lokalt, och
temporärt, kommer halterna i sedimentplymerna vara så höga att de skulle kunna
påverka fisk och vegetation. Även sedimenteringen är begränsad, närmast intill
arbetsområdet är depositionen så stor att den påverkar den befintliga bottenfasta vegetationen, primärt har detta störst betydelse i grundare områden. I dessa grunda områden sker dock en sekundär omlagring av material, som kan ta bort det sedimenterade
materialet, vilket begränsar konsekvenserna. Därtill kommer att i dessa områden ske en
naturlig omlagring av sediment till följd av vågrörelser och strömmar, som den befintliga
vegetationen är anpassad för.
Studier av effekter på bottenfloran längs kabeln från Yttre Stengrunds vindkraftpark
utanför östra Blekinge har endast visat på temporära effekter. Längs halva
kabelsträckningen för den vindkraftsparken finns mjukbottnar vilka delvis dominerades
av blomväxter, nate (Potamogeton pectinatus) och ålgräs (Zostera marina). Resterande
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sträckning utgörs av hårdbotten med rödalger som dominerande flora. 18 En tydlig, men
temporär, påverkan noterades på vegetationen vid de mjuka bottnarna där kabeln
spolades ner och ett vegetationsfritt tre meter brett spår observerades ett halvår efter
anläggningen. Efter två och ett halvt år hade området i stort sett vuxit igen. Stenar som
lagts över kabeln på hårda bottnar var överväxta av rödalger liksom även kabeln själv
där den låg exponerat på botten.
Under anläggningsskedet kan vid nedspolningen de bottenlevande djur som finns i
direkt anslutning till kabelstråket komma att skadas eller dö. Återkolonisering väntas
dock ske relativt snabbt, normalt inom några veckor till månader. Bottenlevande djur
som inte dör kommer att friläggas och kan eventuellt förflytta sig till nya platser. Sedimentationen förväntas inte medföra någon bestående påverkan. När det gäller
påverkan på havsbottnen under driftskedet så orsakar bottenströmmar och vågrörelser
en naturlig variation av bottnens struktur. Denna bedöms vara av samma storleksordning som den variation i strukturen som kabelförläggningen medför. Under driftskedet förväntas ingen särskild påverkan uppkomma. Avvecklingsskedet medför liknande påverkan som under anläggningsskedet för bottenlevande djur.
Den begränsade uppvärmning som sker bedöms inte orsaka effekter av betydelse för
ekosystemet, även om det skulle kunna gå att spåra en förändrad artsammansättning
just över kabeln. Erfarenheter från andra kabelprojekt, har inte visast på någon
förändrad flora och fauna till följd av uppvärmning.
Studier av tidigare nedlagda kablar på havsbottnen har visat att risker för olägenheter
för växtlighet och djurlivet till havs är mycket begränsade. Några särskilda åtgärder,
utöver att kablarna grävs ned, planeras därför inte. En uppföljning av eventuell påverkan
kommer dock att ske.
Bottenströmmar och vågrörelser orsakar en naturlig variation av bottnens struktur som
är av samma storleksordning som den variation som kabelförläggningen medför.
Påverkan på havsbottnen och bottenförhållandena väntas bli liten och mycket lokal.
För den marina floran visar tidigare studier från nedspolade sjökablar, att växtligheten
återkommit inom cirka tre år sedan kabeln lagts ned. Då sedimentationen till följd av
nedspolning av kabel både blir liten, lokal och temporär väntas liten påverkan på den
marina floran under anläggningsskedet. Driftskedet bedöms inte påverka den marina
floran i någon praktisk omfattning. Under ett framtida avvecklingsskede kan liknande
påverkan som under anläggningsskedet förväntas. Då nedspolningen vid anläggningsskedet endast berör en begränsad yta och då återkolonisering sker, väntas
konsekvenserna bli obetydliga för bottenlevande djur.

Fisk
Den påverkan på fisk som skulle kunna uppkomma under anläggnings- och
avvecklingsskedet består av grumling och buller/vibrationer. Ägg riskeras att bli
övertäckta medan juvenila och adulta individer 19 med största sannolikhet kommer att
Malm, 2005. Kraftverkskonstruktioner i havet – en metod för att lokalt öka den biologiska
mångfalden i Östersjön. Vindforsk, FOI/STEM. Rapport.
19
Med juvenila avses ”unga” individer och med adulta avses ”vuxna” indivier.
18
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förflytta sig från närområdet. Fiskar kommer att söka föda bland frilagda organismer.
Under driftskedet kan det elektromagnetiska fältet påverka vissa fiskarter.

Sedimentspridning
Den sedimentspridning som uppkommer under anläggningsfasen är både kortvarig och
av lokal karaktär. Kabeln sträcker inte inom lekområde för varken torsk eller sill.
Då relativt liten och endast temporär grumling uppstår under anläggnings- och avvecklingsskedet kommer detta inte att påverka fiskbeståndet på ett bestående sätt. Fisk kan
temporärt fly arbetsområdet, på grund av tillfälliga störningar såsom buller och
grumling, för att sedan återvända till området.

Elektromagnetiska fält
Enligt Fiskeriverket utgör havsnejonöga, flodnejonöga och stör de Östersjöarter som har
organ som kan förnimma elektriska fält. Ingen av dessa tre fiskarter har dock sitt
normala utbredningsområde i berörda områden. 20
Under driftskedet kan de magnetfält som uppkommer av växelströmskablar påverka ål i
närheten av kabeln. Inverkan från magnetiska fält kan störa fiskars orienteringsförmåga
vid vandring, till exempel hos ål.
Genom resultat från hittillsvarande studier på migrerande ål har klarställts att
vindkraftsparker och kablar inte utgör något definitivt hinder för ål.
De studier som gjorts vid vindkraftparken Lillgrund, kunde inte påvisa någon signifikant
effekt på varken antalet ålar som passerade genom vindkraftsparken eller hastigheten
varmed de gjorde det (Bergström et al. 2013). Det enda för bolaget bekanta fallet där
man har funnit en effekt avser vandringshastigheten, vilken fördröjdes med cirka 40
minuter vid passage av et 130 kV växelströmströmskabel. Denna tidsfördröjning skall ses
i ljuset av att ålens vandringstid som uppgår till flera månader och omfattar tusentals
vandringskilometrar. Nya forskningsrön ifrågasätter huruvida ålen alltid företar en snabb
och direkt vandring från Europa till lekområdet i Sargassohavet, och att ål som
ankommer senare av det ena eller andra skälet skulle misslyckas med sin lek. Följande
framgår av Righton et al. (2016): “although some eels may be capable of a rapid
migration to the Sargasso Sea to spawn in early spring, it seems likely that many eels
undertake a slower-paced migration that enables them to arrive in the Sargasso
spawning area before spawning begins again the following December”.
En mindre tidsfördröjning orsakad av ålens passage över aktuell kabel bedöms inte
påverka ålens migration med konsekvenser som kan hota artens överlevnad.

Marina däggdjur
Marina däggdjur kan komma att störas av buller från fartygstrafik med mera under anläggningsskedet och avvecklingsskedet. Det buller som väntas uppkomma är begränsat i
tid och djuren som eventuellt finns i området förväntas fly området tillfälligt. Driftskedet
bedöms inte medföra någon störning för marina däggdjur i havet. Sedimentspridning
skulle kunna medföra att marina däggdjur i närområdet för anläggningsarbetena kan
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orsakas nedsatt syn- och känselförmåga med påverkan för djurens orienterings- och
födosöksförmåga.
De främsta hoten mot tumlaren har identifierats vara oavsiktliga fångster vid fiske,
miljögifter, undervattensbuller, minskad födotillgång och andra förändringar i
ekosystemet.

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 tillstånd enligt 11 kap. och 7 kap.
miljöbalken kommer att avgränsas till att omfatta den påverkan inom vattenområdet
som planerad verksamhet enligt worst case, i huvudsak som den beskrivs i
koncessionsansökan och i denna handling, kan medföra.
Miljö- och hälsokonsekvenser av planerad verksamhet kommer att jämföras med
motsvarande konsekvenser som orsakas av nollalternativet. Konsekvenserna av
påverkan kommer att beskrivas och bedömas baserat på aktuella uppgifter om
områdets förutsättningar. Bedömningar av konsekvenser kommer att omfatta
anläggnings-, drift- och avvecklingsfas.
MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande:
•
•
•

Bakgrund och förutsättningar för ansökan
Beskrivning av den verksamhet ansökan avser
Bedömning av påverkan på miljö och hälsa:
o Områdesskydd inkl. bevarandevärden inom berört Natura 2000-område
o Bottenområdet
o Marin flora och fauna
o Fisk
o Marina däggdjur
o Kumulativ påverkan
o Miljökvalitetsnormer
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