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Sammanfattning 

Vattenfall Vindkraft AB planerar en havsbaserad vindkraftpark vid Kriegers flak, 

beläget i södra Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg. Medins Havs och Vat-

tenkonsulter AB har fått i uppdrag att utreda påverkan från grumling och sedi-

mentpålagring på de aktuella Natura 2000 - naturtyperna och deras associerade 

arter samt områdets fisksamhälle. I uppdraget ingår även att utreda hur de 

elektromagnetiska fälten från kablar påverkar de för området relevanta arterna. 

Utöver detta syftar rapporten även till att beskriva några typer av övrig påverkan, 

fundamenttypernas betydelse för påverkan samt yrkesfiske. 

Denna rapport bygger på en litteraturstudie, tidigare framtaget material samt 

två fältundersökningar av områdets naturtyper utförda under 2020. Två Natura 

2000-naturtyper är aktuella: sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170). Re-

sultatet visade att de aktuella arterna inom grupperna makrofyter, bottenfauna 

och fisk inte bedöms påverkas negativt av de modellerade grumlingshalterna el-

ler sedimentpålagringarna. Inte heller naturtypen sublittorala sandbankar be-

döms påverkas negativt av denna påverkan. Naturtypen rev bedöms som mer 

känslig för påverkan av sedimentpålagringar och en viss risk för negativ påver-

kan föreligger. Sedimentpålagringarna bedöms dock som små utifrån modelle-

rade värden, och i kombination med skyddsåtgärder med flexibel placering inom 

Natura 2000-området bedöms påverkan som försumbar på naturtypen rev inom 

Natura 2000 området. EMF från kablarna bedöms inte ge någon effekt på popu-

lationsnivå för de arter som kan förväntas exponeras för detta. 

Sammantaget bedöms Natura 2000-naturtyperna sublittorala sandbankar och 

rev som helhet samt deras associerade arter inte påverkas negativt, varken kort- 

eller långsiktigt, av grumling, sedimentpålagring och EMF från planerade åtgär-

der. 

För fundamenten gäller att större men färre verk bidrar till en lägre procentuell 

täckning av botten. Fundamenten inom Natura 2000-området kommer som 

mest (WCS) att uppta 0,0047 % av Natura 2000-området, d.v.s. en mycket liten 

del av Natura 2000-området. Långsiktig eller permanent negativ påverkan från 

fundament och erosionsskydd på aktuella naturtypers utbredning inom Natura 

2000-området bedöms därför som försumbar. Kablarnas påverkan på de aktu-

ella Natura 2000-naturtypernas utbredning bedöms som mycket små. 

Yrkesfisket i området kan påverkas olika beroende på vilka fiskemetoder som 

används i dagsläget. Oavsett exakt hur detta kommer att se ut bedöms föränd-

ringar i fisket antingen inte medföra några förändringar för fiskfaunan gentemot 

dagens förhållanden, eller medföra positiva effekter för den lokala fiskfaunan om 

projektet medför att yrkesfisket i området totalt sett minskar.  
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Inledning 

Vattenfall Vindkraft AB planerar en havsbaserad vindkraftpark vid Kriegers flak, 

beläget i södra Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg (Figur 1). En mindre del 

av den planerade vindkraftparken samt dess kabeldragning är lokaliserad i Na-

tura - 2000 området Sydvästskånes utsjövatten SE0430187. Medins Havs och 

Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag att utreda påverkan från grumling och se-

dimentpålagring på de aktuella Natura – 2000 naturtyperna och dess associe-

rade arter samt områdets fisksamhällen. I uppdraget ingår även att utreda hur 

de elektromagnetiska fälten från kablar påverkar de för området relevanta ar-

terna. Utöver detta syftar rapporten även till att beskriva några typer av övrig 

påverkan, fundamenttypernas betydelse för påverkan samt fiske. Undersök-

ningsområdet utgörs av hela vindkraftparkens område samt kabeldragningen 

inom aktuellt Natura 2000-område (Figur 1). Aktuellt undersökningsområde är 

ca 17–40 meter djupt. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta över planerad vindkraftpark och kabelkorridor vid Kriegers flak i syd-
västra Östersjön. På kartan syns även de närliggande Natura 2000-områden Falsterbohalvön, 
Falsterbo-Foteviken samt Sydvästskånes utsjövatten. 
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Metodik  

Denna rapport bygger på en litteraturstudie, tidigare framtaget material samt 

två fältundersökningar av områdets naturtyper utförda under 2020 (Medins 

Havs och Vattenkonsulter 2020; Länsstyrelsen Skåne 2020). Bedömningen av 

påverkan av sedimentpålagring och grumling utgår även från en ny modellering 

(december 2019) av ”worst-case scenario” (WCS) genomförd för undersöknings-

området (Niras 2019). Delar av bedömningen av hur de olika naturtyperna på-

verkas av en vindkraftsetablering bygger på information från den webbaserade 

svenska kunskapsöversikten Marbipp samt den brittiska kunskapsöversikten 

MarLIN, Marine Life Information Network. MarLIN tar fram bedömningar gäl-

lande olika arter och habitats känslighet, resistans och resiliens för olika stör-

ningar baserat på vetenskapligt publicerade artiklar.  

Naturtyper och associerade arter i aktuellt område finns beskrivet i olika omfatt-

ning i undersökningar utförda i området (Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

2020; Länsstyrelsen Skåne 2020; IfAÖ 2004a, b, c; Marin Mätteknik AB 2004; 

LeCaMarin 2005; BioApp & Krog Consult 2015) samt utbredningskartor av na-

tura 2000-naturtyper i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten 

(Medins Havs och Vattenkonsulter AB 2020; Länsstyrelsen Skåne 2020).  

Det har i denna rapport inte bara tagits med bedömningar för de sedan tidigare 

noterade associerade arterna för aktuella Natura 2000-naturtyper, utan även för 

ytterligare de arter som utifrån en biologisk bedömning med stor sannolikhet 

uppehåller sig i området i hela eller delar av sina livsstadier. Arter som förekom-

mer sporadiskt eller vid enstaka tillfällen i aktuellt område behandlas ej inom 

denna rapport.  

Bakgrund 

Områdets makrofytsamhälle, bottenfauna och 
fiskfauna 

I vindparksområdet samt i kabelkorridoren som går inom aktuellt Natura 2000-
område noterades vid tidigare undersökningar ett art- och individfattigt makro-
fytsamhälle. Arternas utbredning bedömdes begränsas främst på grund av ljus-
tillgången (IfAÖ 2004; LeCaMarin 2005) med ett siktdjup på max 10 m (Medins 
Havs och Vattenkonsulter AB 2020). Den heterogena bottenstrukturen med-
förde att det finns flera olika typer av habitat för bottenfauna (IfAÖ 2004; LeCa-
Marin 2005). Författarna bedömde faunan (makrozoobentos) av medelstor be-
tydelse för vindparksområdet (IfAÖ 2004a). 
 
I området vid Kriegers flak finns fiskfaunan dokumenterad i både fiskeunder-
sökningar samt fångstdata (IfAÖ 2004b, c; BioApp & Krog Consult 2015). Totalt 
har 44 olika fiskarter registrerats, varav 29 regelbundet bedöms befinna sig i 
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området. Frekvent förekommande arter vid undersökningarna var torsk, vitling, 
skrubbskädda, rödspätta, sandskädda, sill och skarpsill. Totalt sett visade under-
sökningar 2002–2004 på att torsk både hade störst abundans (ind/ha) och bio-
massa inom undersökningsområdena (IfAÖ 2004b, c). I de danska undersök-
ningarna 2013 var torsk den mest frekvent vanliga arten som fångades (BioApp 
& Krog Consult 2015). De mest intressanta arterna ur ett biologisk och fiskeri-
mässigt perspektiv bedömdes vara torsk, vitling, skrubbskädda, rödspätta, pigg-
var, sill, skarpsill och ål. Av dessa är torsk, sill och skarpsill de fiskerimässigt 
viktigaste arterna i Östersjön (BioApp & Krog Consult 2015). I BioApps utred-
ning om fisk 2018 valdes torsk och sill ut som de två viktigaste fiskarterna i om-
rådet på grund av deras betydelse i ekosystemet såväl som för fiskerinäringen 
(BioApp 2018).  
 
Området vid Kriegers flak bedömdes inte som ett lämpligt lekområde för torsk 
utifrån utifrån fångst och fångststorlekar, men området bedömdes dock ha bety-
delse som uppväxtområde för torsk (BioApp & Krog Consult 2015). Inga andra 
av de ur bevarandeperspektiv eller med kommersiellt värde viktiga arterna har 
heller dokumenterats nyttja Kriegers flak som lekområde (BioApp & Krog Con-
sult 2015). Sillen är endast vid lek knuten till ett specifikt bottenhabitat. För sil-
len utgör området för planerad vindkraftpark inget lekområde, däremot passerar 
arten vid migration. Planerad vindkraftspark är även lokaliserad i ett område 
som kan utgöra ett möjligt uppväxtområde för sillen (BioApp 2018). För WCS 
(worst case scenario) i hur stor del planerad vindkraftsparks fundament samt 
erosionsskydd upptar (gravitationsfundament 128 st 5MW) i den möjliga upp-
växtytan för sillen (6000–6500 km2 enligt BioApp 2018) upptar planerad vind-
kraftspark en högst försumbar del av denna yta (ca 0,006 %). För mer detalje-
rade beskrivningar av områdets fiskfauna samt dess påverkan av ljud hänvisas 
till IfAÖ 2004b, c, BioApp & Krog Consult 2015 samt BioApp 2018. 
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Aktuella Natura 2000-naturtyper och deras 
associerade arter 

Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten är utpekat för Natura 2000-

naturtyperna sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170). Naturtypen sublitt-

orala sandbankar dominerar (> 38 % av området) och rev utgör endast en 

mindre del av Natura 2000-området (> 0,2 % av området). Ingen bevarandeplan 

finns i nuläget (maj 2020) framtagen för området (Naturvårdsverket 2020).  

Kortfattat kan Natura 2000-naturtypen sandbankar (1110) beskrivas som en na-

turtyp där ett sandigt bottensubstrat dominerar. Det kan även finnas inslag av 

andra substrattyper såsom exempelvis lera, grus eller sten. Naturtypen är per-

manent täckt av vatten och finns oftast på djup grundare än 30 meter. Topogra-

fin gör att naturtypen skiljs mot närliggande områden. Två av de tre svenska un-

dertyperna till naturtypen bedöms finnas i området: ”sandbankar nästan utan 

vegetation med stor rörlighet i sediment”, även kallad ”sublittorala sandbankar 

fri från vegetation” (Naturvårdsverket 2011a) samt ”musselbankar med en täck-

ningsgrad under 10 %”. ”Biogent rev (1171)” följt av ” Sublittorala sandbankar fri 

från vegetation” (1119) är angiven som det dominerande i Länsstyrelsen Skånes 

karta över Sydvästskånes utsjövattens Natura 2000-naturtyper (Länsstyrelsen i 

Skåne 2020). Medins resultat från 2020 (Figur 2-3) visar på en lägre förekomst 

av biogena rev inom de undersökta områdena (Medins Havs och Vattenkonsul-

ter 2020). Då Medins undersökning innefattade en högre upplösning av tran-

sekter väger dessa resultatet tyngre inom de avgränsade områden som omfattas 

av Medins rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översiktskarta över naturtyper enligt Natura 2000 vid planerad vindkraftpark vid Kri-

egers flak.  
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Figur 3. Översiktskarta över naturtyper enligt Natura 2000 i planerad kabelkorridor från Krie-
gers flak mot Natura 2000 områdets norra gräns. 

 

Natura 2000-naturtypen rev (1170) kan kortfattat beskrivas som en naturtyp där 

ett hårt bottensubstrat är höjt över havsbotten jämfört med omkringliggande 

botten. Revet kan vara antingen biogent (levande) och/eller bestå av abiotiskt 

material (icke-levande). För att räknas som ett rev ska naturtypen utgöra mer än 

50 % av täckningsgraden i området. Överstiger musselbankar en täckningsgrad 

på 10 % räknas dessa till naturtypen. Sju undertyper finns angivna för naturty-

pen, och översiktligt beskrivet kan dessa delas in i de tre grupperna 1 ”biogent 

rev”, 2 ”geogent rev” och 3 ”rev med dominans av ålgräs/marina kärlväxter eller 

makroalgsvegetation” (Naturvårdsverket 2011b; Naturvårdsverket 2016). Av 

dessa påträffades geogent rev samt biogent rev inom området. I Länsstyrelsen 

Skånes karta över Sydvästskånes utsjövattens Natura 2000-naturtyper finns bi-

ogena rev (1171) utpekade i stora delar av Natura 2000 området. Även inom om-

rådet för kabelkorridoren finns biogena rev utpekade (Länsstyrelsen i Skåne 

2020). Medins undersökning visade även den på förekomst av biogena rev inom 

kabelkorridoren, dock inte i samma utsträckning (Figur 3) (Medins Havs och 

Vattenkonsulter 2020). 

Bottenstrukturen i undersökningsområdet (vindkraftparken och kabelkorrido-

ren) beskrivs i flera undersökningar som variabel, det finns områden med finare 

substrat såsom silt och finsand såväl som områden med grövre sandarter, grus 

och sten samt morän där blockfrekvensen är hög. Även områden med ytlig före-

komst av sten och block finns noterade (Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

2020; IfAÖ 2004a; Marin Mätteknik AB 2004). I kabelkorridoren dominerade 

sandiga mjukbottnar med eller utan inslag av enstaka stenar (Medins Havs och 

Vattenkonsulter AB 2020; LeCaMarin 2005). I videotransekterna från 2002–

2003 i den planerade vindkraftparken noterades flera områden med 
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täckningsgrad av sten som låg över 50 % (IfAÖ 2004a). Dessa områden skulle 

därmed kunna klassas som Natura 2000-naturtypen geogent rev (1174–1175). 

Dessa tidigare resultat stöds av undersökningen 2020, där geogena rev påträffa-

des med en förekomst främst i vindparksområdets sydöstra del samt i mindre 

utsträckning i centrum av området (Medins Havs och Vattenkonsulter AB 2020) 

Även flera områden där täckningsgraden med blåmussla i vindkraftparken över-

stiger 10 % finns noterade vid tidigare videoundersökning (IfAÖ 2004a). Dessa 

områden skulle kunna klassas som Natura 2000-naturtypen ”biogena rev” 

(1171). Områden med blåmussla där täckningen understiger 10 % skulle kunna 

klassas som undertyp till natura 2000-naturtypen sublittorala sandbankar, 

”musselbank med en täckningsgrad under 10 %”. Resultat från Medins under-

sökning inom vindparksområde och kabelkorridor visade på förekomst av bio-

gena rev i vindparksområdets sydvästra till sydöstra delar samt inom några 

grundområden längst kabelkorridoren (Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

2020).  

För varje Natura 2000 - naturtyp finns s.k. typiska arter listade (T-arter). Dessa 

arter kan bland annat användas för att identifiera naturtypen och bedöma dess 

kvalitet. Typiska arter är indikatorarter som ska vara lätta att identifiera, men 

ändå inte tillhör de vanligaste arterna i den aktuella naturtypen. De typiska ar-

terna ska vara indikatorarter för naturtypens kvalitet och reagera på relevanta 

förändringar i naturtypen (t.ex. en viss funktion eller struktur). Även karak-

tärsarter finns listade (K-arter), och dessa utgörs av vanliga arter i den aktuella 

naturtypen. Vissa karaktärsarter kan vara nyckelarter som kan utgöra livsmiljöer 

för andra arter (Naturvårdsverket 2005). 
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Fundament, erosionsskydd och kabeldragning 

Typ av fundament och erosionsskydd samt kabeldragningar för vindkraftparken 

är några av faktorerna som påverkar hur mycket och hur länge grumling samt 

sedimentpålagring fortgår vid etableringsfasen och avvecklingsfasen. Det finns 

flera olika typer av fundament för havsbaserade vindkraftsverk, och val av fun-

dament beror på flera faktorer så som till exempel bottensubstrat och djup (för-

utom aspekter hänförliga till själva vindkraftsparken och dess planerade kapa-

citet osv.). I den aktuella vindkraftparken är främst monopilefundament och/el-

ler gravitationsfundament aktuella. I djupa områden kan ev. enstaka jackets-

fundament komma att användas, men eftersom denna typ av fundament nor-

malt sett medför mindre grumlingspåverkan och sedimentpålagring jämfört 

med monopile och gravitationsfundament behandlas dessa inte vidare i denna 

rapport. Erosionsskydd krävs för gravitationsfundament och i många fall även 

för monopile-fundament (Naturvårdsverket 2008). 

 

Monopile-fundament 

Monopilefundament (MP) består av ett stålrör som förs ner i botten med hjälp 

av pålning eller borrning. Diametern på stålröret samt hur djupt ner i sedimentet 

det förs är beroende av belastningen från verket och ökar generellt med höjden 

på tornet. Under vissa hydrografiska förhållanden kan vattnets rörelser bidra till 

att omgivande substrat transporteras bort invid delar av fundamentet vilket le-

der till ett ökat djup i kontakt med fundamentet. För att undvika effekter av detta 

kan fundamentet föras ner ytterligare i havsbotten för att kompensera för för-

väntat ökat vattendjup närmast fundamentet. Alternativt kan erosionsskydd till-

lämpas runt fundamentet för att på så sätt hindra havsbotten från att erodera 

bort (Naturvårdsverket 2008). 

 

Gravitationsfundament 

Gravitationsfundament hålls upprätt av sin tyngd och består av en betong- eller 

stålbas som är bredare än själva tornet. Basen sänks ned i botten och fylls på med 

ballast, ofta i form av sten, grus, betong eller liknande material av hög densitet. 

Gravitationsfundament kräver inte en djup försänkning av basen. För att und-

vika att strömmar underminerar basen krävs erosionsskydd runt fundamentet. 

Oftast används erosionsskydd bestående av grus och sten. Vid etablering av grav-

itationsfundament krävs muddring (vilket medför grumling/sedimentpålag-

ring), och om större block finns kan sprängning och borrning bli aktuellt (Natur-

vårdsverket 2008). 
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Erosionsskydd 

Erosionsskyddets huvudsakliga syfte är att motverka erosion och underminering 

av havsbotten runt ett fundament. Erosionsskyddet kan anpassas efter lokala 

förhållanden och består ofta av grus och sten. Erosionsskyddet har som sekun-

där effekt att det ökar tillskottet av hårdbotten på bekostnad av ursprungligt ha-

bitat. Inom vissa områden kan det vara önskvärt med en ökad reveffekt för att 

gynna artdiversitet och abundans inom området och erosionsskyddet kan utfor-

mas för att ge en ökad reveffekt. Generellt gäller att ju högre heterogenitet med 

ökad förekomst av håligheter desto starkare reveffekt. 

 

Kabeldragningar 

Vindkraftsparker har kablar från verken till en eller flera transformatorstationer, 

och från dessa till land. Vindkraftsparkens storlek och lokalisering avgör hur 

många kablar som behövs. Kablarna kan behöva grävas ner eller täckas över ef-

tersom de till exempel kan påverkas av is, strömförhållanden, trålfiske och an-

nan fartygstrafik. Kablarna grävs vanligen ner med plogning, spolning eller gräv-

ning. Alla dessa tekniker innebär grumling av vattenmassan i olika utsträckning. 

Målsättningen är att det sediment som grävs upp sedan används för att täcka 

över kabeln. Om kabeln inte kan grävas ner kan den istället behöva täckas med 

till exempel betongblock (Naturvårdsverket 2012a). 

 

Modellering av grumling och sedimentpålagring 

En modellering har under hösten 2019 genomförts (NIRAS 2019) för att utreda 

worst-case scenario (WCS) av grumlingspåverkan och sedimentpålagring som 

planerad verksamhet innebär vid etableringsfasen. Medins tar här ingen ställ-

ning till huruvida presenterade scenarier är teknisk möjliga eller tillgängliga på 

marknaden. Modellen är framtagen för sex olika scenarier med fundament, OSS 

samt exportkabel. Tre av scenarierna utgörs av gravitationsfundament (128 st 5 

MW/ 58 st 11 MW/46 st 14 MW) och tre utgörs av monopile-fundament (58 st 

11 MW/ 46 st 14 MW/ och 32 st 20 MW). För scenarierna med monopile-funda-

ment ingår att borrning utförs för 9, 7 eller 5 av fundamenten. Modellens WCS 

används vid bedömning av påverkan och konsekvensbedömningar på de aktuella 

Natura 2000-naturtyperna och deras associerade arter i undersökningsområdet. 
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Påverkan och konsekvensbedömning 

Nedan beskrivs resultatet från påverkan och konsekvensbedömningar av grum-

ling och sedimentpålagringar, elektromagnetiska fält samt övrig påverkan såsom 

fundamenttypernas betydelse och yrkesfiske. 

 

Grumling och sedimentpålagring i aktuellt område 

Grumling och sedimentpålagring bedöms påverka båda de aktuella naturtyperna 

sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) samt i olika grad dess associerade 

arter. Naturtypen geogent rev förekommer främst i vindparksområdets sydöstra 

del och i vindparksområdets centrum. Sublittoral sandbank förekommer främst 

i vindparksområdets sydligaste del, samt i mitten och västra delen. Även delar 

av kabelkorridoren närmast land utgörs av denna naturtyp. Vindparksområdets 

nordligare del samt större delen av kabelkorridoren består av finsand och är till 

stor del snarlik sublittoral sandbank, men avgränsas av djupet och faller därför 

inom residualkategorin marint vatten (Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

2020). 

Vid grumling från någon typ av verksamhet (t.ex. muddring, nedspolning och 

sprängning) frigörs partiklar till vattenmassan som annars inte skulle frigjorts i 

den mängden vid den aktuella tidpunkten. Detta påverkar flora och fauna i olika 

grad beroende på organismens känslighet och levnadssätt, partikelstorlekar, typ 

av partiklar, strömmar, tidsperiod på året, exponeringstid av grumling, mängd 

sedimenterat material, områdets storlek och lokalisering, eventuella skyddsåt-

gärder samt typ av grumlande verksamhet (t.ex. muddring, nedspolning eller 

sprängning).  

Finkornigt sediment uppehåller sig längre tid i vattenmassan medan grövre se-

diment sjunker snabbare. Grumling med finkorniga sediment såsom fin lera och 

pulver från kalksten kan ha större negativ påverkan på fisk, larver och ägg jäm-

fört med något grövre sediment såsom silt och sand eftersom de finkorniga par-

tiklarna lättare fäster till biologiska membran (Naturvårdsverket 2008). Kalkrikt 

sediment är även skadligare för organismerna jämfört med andra icke-kalkrika 

sediment (Naturvårdsverket 2009). Kalkrika sediment har en högre skaderisk 

på ägg och larver hos bland annat torsk (Westerberg m.fl. 1996) och stannar kvar 

längre i vattenmassan jämfört med andra sedimenttyper (Naturvårdsverket 

2012a). 

Inom alla vatten förekommer naturliga variationer i grumling av vattenmassan. 

En sådan naturlig variation kan till exempel vara kraftiga stormar. Mätningar 

vid Öresund har visat att den naturliga grumligheten vid en storm vintertid reg-

ionalt kan ligga på värden mellan 5-15 mg/l, men lokalt mellan 20-40 mg/l. Bak-

grundshalten vid stilla väder var 0-2 mg/l (Naturvårdsverket 2009). De flesta 

organismer är anpassade till dessa naturliga variationer och kortvarig expone-

ring av naturlig grumling har ofta ingen effekt på organismerna. I situationer 

med en längre exponeringstid av förhöjda partikelkoncentrationer kan dock flera 

arter påverkas negativt. Fastsittande organismer såsom vegetation och vissa bot-

tenfaunagrupper kan påverkas av övertäckning med sediment och till exempel 
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rörelsemönster hos mobila arter kan förändras. Generellt förväntas effekten av 

grumling i ett exponerat område bli lägre jämfört med i ett skyddat område på 

grund av att spädningen av partiklar blir snabbare och befintliga organismer re-

dan till viss grad är mer toleranta för denna typ av störning (Naturvårdsverket 

2008). Utöver den naturliga grumlingen kan det även förekomma artificiell 

grumling i vattenmassan vid till exempel yrkesfiske med trålning. 

 

Grumling och sedimentpålagring bedöms främst uppstå vid etableringsfasen på 

grund av till exempel muddring, borrning och kabeldragning. Typ av fundament 

och storlek på verken medför olika grad av påverkan i området, se NIRAS 2019. 

När vindkraftparken är i drift förväntas denna inte medföra att grumling eller 

sedimentpålagring av vattenmassan uppkommer. Vid eventuella reparationsar-

beten kan dock grumling uppkomma även i driftskede. Påverkan från grumling 

och sedimentpålagring kan också ske vid avvecklingsfasen (se kapitel ”Övrig på-

verkan”). 

 

Påverkan på de aktuella Natura 2000-naturtyperna och deras 
associerade arter 

Utifrån typ av habitat, lokalisering och djup har ett urval av relevanta k- och t-

arter från de två naturtyperna sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) 

gjorts. Detta har resulterat i tabeller över associerade arter för de två natura 

2000-naturtyperna. I tabellerna har även listats huruvida arten noterats i områ-

det vid tidigare undersökningar 2002–2005, 2013 och 2020 (IfAÖ 2004a, b, c, 

LeCaMarin 2005; BioApp & Krog Consult 2015; Medins Havs och Vattenkonsul-

ter AB 2020) samt eventuell rödlistekategori. För sublittorala sandbankar (1110) 

finns aktuella arter i följande grupper: fiskar, kräftdjur, blötdjur och havsborst-

maskar. För naturtypen rev (1170) finns aktuella arter i följande grupper: fiskar, 

ryggsträngsdjur, kräftdjur, blötdjur, mossdjur, svampdjur och alger (Tabell 1, 

Tabell 2, Tabell 3). Av de associerade arterna var det totalt tre rödlistade arter 

(alla tillhörande fiskar). Nedan beskrivs förväntade effekter av grumlingspåver-

kan och sedimentpålagring för aktuella arter inom grupperna makrofyter, bot-

tenfauna och fisk samt för de aktuella naturtyperna. Naturtyperna bedöms 

främst påverkas av sedimentpålagring medan de associerade arterna både kan 

påverkas av grumling och sedimentpålagringar. För sedimentpålagring utgår 

MarLINs bedömningar från en sedimentpålagring på 5 cm under en månads tid. 

Vid bedömningar av olika arters påverkan från grumling anges att MarLINs be-

dömningar utgår från en grumlingsökning med 100 mg/l under en månads tid 

(MarLIN u.å). 
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Makrofyter 

Sju stycken aktuella associerade arter inom makrofyter (större alger och kärlväx-

ter) för naturtypen rev har identifierats (Tabell 1). För naturtypen sandbankar 

har de associerade arterna inom makrofyter inte bedömts vara aktuella, bland 

annat på grund av områdets djupförhållanden. Makrofytsamhällen kan utgöra 

viktiga livsmiljöer för t.ex. bottenfauna och fisk.  

 

Tabell 1. För området aktuella associerade Natura 2000-arter i gruppen makrofyter. X innebär 
att arten/gruppen tidigare är noterad i respektive undersökning. Ingen av arterna/grupperna 
är rödlistade. 

Latinskt namn 
Svenskt 
namn 

Natura-
2000 nat-
urtyp K-art T-art 

Noterad 
2004 
(IfAÖ 

2004a)  

Noterad 
2005 

(LeCA 
Marin 
2005)  

Noterad 
2020 

(Medins 
Havs och 

Vattenkon-
sulter AB 

2020) 

ALGER        
Battersia arctica ishavstofs Rev (1170)  T-art    
Ceramium virgatum grovsläke Rev (1170)  T-art    
Coccotylus  
truncatus ishavsrödblad Rev (1170)  T-art  X  
Furcellaria  
lumbricalis kräkel  Rev (1170) K-art T-art  X  
Phyllophora  
pseudoceranoïdes 

blåtonat  
rödblad Rev (1170)  T-art    

Polysiphonia  
fucoides fjäderslick Rev (1170) K-art T-art X X  
Rhodomela  
confervoides rödris Rev (1170) K-art T-art X X  

 

För makrofyter bedöms den främsta påverkan från grumling och sedimentpå-

lagring vara själva sedimentöverlagringen samt minskad ljustillgång vid grum-

ling. Två av de aktuella algarternas känslighet/tolerans för grumling och sedi-

mentpålagring finns bedömda enligt MarLIN. Arten grovsläke Ceramium viga-

tum (T-art för rev) bedöms måttligt tolerant för övertäckning av sediment med 

5 cm tjocklek på grund av dess utseende och känslighet vid tidiga livsstadier. 

Dock anges arten ha mycket kort återhämtningstid efter en sedimentpålagring 

(veckor till ca 6 månader). Grovsläke anges även som tålig för grumliga förhål-

landen med minskad ljustillgång med undantag från precis vid artens nedre ut-

bredningsgräns där en negativ påverkan skulle kunna ske (Hiscock & Pizzolla 

2007). För arten kräkel Furcellaria lumbricalis (K- och T-art för rev) anges de 

vuxna algerna som tåliga mot en sedimentpålagring på 5 cm samt grumlingspå-

verkan där ljustillgången blir låg. Däremot anges de små plantorna och nyligen 

settlade plantorna som mer känsliga, och inte klara av en övertäckning på 5 cm. 

Återhämtningstiden för kräkel efter en sediementpålagring anges som måttlig 

(5–10 år) (Rayment 2008). 

Tångbälten i djupare områden anges i Marbipp ha en låg tolerans för både grum-

ling och sedimentation. Återhämtningen för en ökad grumling anses i de djupare 

delarna vara låg med en mycket lång återhämtning för sedimentation. I under-

sökningsområdet bedöms inte de arter som främst karaktäriserar tångbältet som 

aktuella dåde ej påträffats under undersökningen 2020. Dock kan andra 
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makrofyter troligen reagera på samma sätt, såsom rödalgen rödiris Rhodomela 

confervoides (K- och T-art för rev). Arten finns i tångbälten, men även på dju-

pare bottnar. Rödris har minskat och en möjlig förklaring är sannolikt sediment-

pålagring i djupare områden (Marbipp 2018). Eftersom makroalger är beroende 

av hårt substrat för att växa är det främst sedimentöverlagringar på hårdbottnar 

(t.ex. rev) som kan påverka dessa samhällen negativt. Toleransen för en ökad 

sedimentation på hårdbotten minskar i takt med djupet. Vid tillräckligt hög se-

dimentation kan ett lager av partiklar täcka det hårdare substratet och därmed 

försvåra settlingen av nya individer, vilket kan påverka rekryteringen av flora 

och fauna. På grundare djup bidrar bland annat vågrörelserna till att återhämt-

ningen går snabbare genom att hålla det hårdare substratet fritt från överlagring 

av sediment (Marbipp 2018).  

Sammantaget visar detta på att makrofyters känslighet för grumling och sedi-

mentpålagring varierar mellan arter, djup, habitat och grad av påverkan. Vid en 

starkt grumlande aktivitet finnas risk för en negativ påverkan på främst rev med 

förekomst av alger. En starkt grumlande verksamhet kan leda till att makrofyter 

får en ökad mortalitet och i det fall där sedimentationen täcker hårdbottenytor 

reduceras möjligheten för nya plantor att settla. 
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Bottenfauna 

Flera aktuella associerade arter/grupper inom bottenfauna för de två naturty-
perna sublittorala sandbankar och rev har identifierats inom grupperna kräft-
djur, ryggsträngsdjur, blötdjur, mossdjur, svampdjur och havsborstmaskar (Ta-
bell 2). Inom gruppen bottenfauna förekommer såväl mobila som fastsittande 
arter.  

 

Tabell 2. För området aktuella associerade Natura 2000-arter i gruppen bottenfauna. X inne-
bär att arten/gruppen tidigare är noterad i respektive undersökning. Ingen av arterna/grup-
perna är rödlistade. 

Latinskt namn Svenskt namn 
Natura-2000 
naturtyp K-art T-art 

Noterad 
2004 
(IfAÖ 

2004a)  

Noterad 
2005 

(LeCA 
Marin 
2005)  

Noterad 
2020 

(Medins 
Havs och 
Vatten-

konsulter 
AB 2020) 

KRÄFTDJUR        

Balanus improvisus slät havstulpan Rev (1170) K-art  X X  

Carcinus maenas strandkrabba Rev (1170)  T-art X  X 

Crangon crangon sandräka 
Sandbankar 
(1110)  T-art X   

Saduria entomon skorv 
Sandbankar 
(1110) K-art   X  

Pagurus bernardus eremitkrabba Rev (1170)  T-art    

Palaemon elegans tångräka 
Sandbankar 
(1110)  T-art X   

RYGGSTRÄNGSDJUR        
Corella  
parallelogramma nätsjöpung Rev (1170)  T-art    
Dendrodoa  
grossularia krusbärssjöpung Rev (1170)  T-art    

BLÖTDJUR        

Cerastoderma edule 
vanlig hjärt-
mussla 

Sandbankar 
(1110) K-art     

Cerastoderma 
glaucum skev hjärtmussla 

Sandbankar 
(1110) K-art  X X  

Littorina littorea 
vanlig strands-
näcka Rev (1170) K-art     

Macoma balthica östersjömussla 
Sandbankar 
(1110) K-art  X X  

Mya arenaria 
vanlig sand-
mussla 

Sandbankar 
(1110) K-art  X X  

Mytilus edulis blåmussla Rev (1170) K-art T-art X X X 

MOSSDJUR        

Electra crustulenta tångbark Rev (1170) K-art  X X  

Electra pilosa - Rev (1170) K-art     

Membranipora men-
branacea - Rev (1170) K-art     

SVAMPDJUR        

Porifera spp. svampdjur Rev (1170) K-art     

HAVSBORSTMASKAR        

Hediste diversicolor rovborstmask 
Sandbankar 
(1110) K-art  X   
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För bottenfauna bedöms den främsta påverkan från grumling och sedimentpå-

lagring vara fysiologisk stress (t.ex. påverkan på födosök hos filtrerande arter), 

igentäppning av membran, överlagring av sediment på stationär fauna samt 

eventuell förändrad artsammansättning (t.ex. rumslig omfördelning eller ökad 

mortalitet). Organismernas känslighet är artspecifik och kan skilja sig stort mel-

lan arter. Några exempel på påverkan från grumling och sedimentpålagring be-

skrivs nedan för de aktuella associerade Natura 2000-arterna. 

Studier på blåmussla Mytilus edulis (K-och T-art för rev) har visat på en ökad 

aktivitet hos musslan under exponeringstiden för muddring, men aktiviteten 

återgick till det normala när förhållandena återställdes (Sjöfartsverket 2004). 

Vid en sedimentpålagring anges blåmusslor vara måttligt toleranta eftersom de 

till viss del kan förflytta sig uppåt även om inte alla individer klarar av det. Åter-

hämtningstiden efter sedimentpålagringar anges som kort (månader till ca 5 år). 

En studie visar att blåmusslor klarade partikelkoncentrationer på 440 mg/l i 

över 25 dagar, men vid partikelkoncentrationer på 1200 mg/l överlevde de inte 

efter 13 dagar. Återhämtningstiden för blåmusslan efter höga grumlingsnivåer 

anges som direkt (enstaka dagar) (Tyler-Walters 2008). Flera arter/grupper 

såsom havstulpaner och alger är knutna till blåmusselbankar. Ofta är arter som 

är knutna till blåmusselbankar känsligare förändringar i sedimentation än själva 

blåmusslan (Marbipp 2018). 

Även den vanliga hjärtmusslan Cerastoderma edule anges som måttligt tolerant 

för sedimentpålagringar. Studier visar på att arten klarar av att gräva sig upp ur 

sedimentpålagringar upp till 10 cm, men även att typ av substrat samt musslans 

storlek påverkar överlevnaden efter pålagringar. Den vanliga hjärtmusslans 

återhämtningstid efter sedimentpålagring anges som kort (månader till ca 5 år). 

Arten anges även vara relativt tolerant mot ökad grumlingspåverkan med en di-

rekt återhämtningstid (enstaka dagar) (Tyler-Walters 2007). Den vanliga sand-

musslan Mya arenaria (K-art för sandbankar) anges som måttligt tolerant för 

sedimentpålagringar på 5 cm. Dess tolerans beror på stor del vilken typ av par-

tiklar som överlagrar musslan. Återhämtningstiden anges som kort (månader till 

ca 5 år). Om den vanliga sandmusslan utsätts för grumling med koncentrationer 

över 100 mg/l i över två veckor kan detta medföra att arten får sämre kondition 

och tillväxt samt högre dödlighet. Återhämtningen anges dock som kort (måna-

der till ca 5 år) (Tyler-Walters 2003). Den vanliga strandsnäckan Littorina litto-

rea (K-art för rev) anges inte klara av sedimentpålagringar över 5 cm. Grumling 

kan i övrig medföra att optimalt habitat för arten förändras och därmed medföra 

att strandsnäckans utbredning i påverkansområdet minskar. Grumling med 

minskad ljustillgång kan indirekt påverka den vanliga strandsnäckan genom att 

alger (som utgör dess föda) får en minskad tillväxt och därmed minskar snäck-

ans födotillgång. Återhämtningstiden för arten anges vara kort (månader till ca 

5 år) (Jackson 2008). 

Sandräkan Crangon crangon (T-art för sandbankar) är en mycket mobil art som 

troligen kommer kunna undvika områden med stora sedimentpålagringar. To-

leransen för sedimentpålagring är trots detta satt som måttlig eftersom den ne-

gativt påverkas om den trots sin mobilitet skulle få över sig vissa typer av pålag-

ringar. Återhämtningstiden anges som mycket kort (veckor till ca 6 månader). 

Sandräkan anges även som mycket tålig för grumlingspåverkan (Neal 2008). En 

annan mycket mobil art, strandkrabban Carcinus maenas (T-art för rev) anges 

som mycket tålig för såväl sedimentpålagringar som grumling. Troligt är dock 
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att sedimentpålagringar negativt kan påverka tidiga livsstadier (Neal & Pizzolla 

2008). 

Det stationära mossdjuret Electra pilosa (K-art för rev) anges som mycket käns-

lig för sedimentpålagringar med 5 cm tjocklek då detta bland annat hindrar fö-

dointag, tillväxt och förökning. Återhämtningstiden anges dock som mycket kort 

(veckor till ca 6 månader). Mossdjuret anges vara relativt tålig för ökad grum-

lingspåverkan, dock kan de som lever som epifyter (påväxt) på makroalger vara 

mer känsliga beroende på algens känslighet för grumling och sedimentpålagring. 

Återhämtningstiden anges som mycket kort (veckor till ca 6 månader) vid sedi-

mentpålagring och direkt (enstaka dagar) vid ökad grumlingspåverkan (Tyler-

Walters 2005).  

Rovborstmasken Hediste diversicolor (K-art för sandbankar) anges som relativt 

tolerant för sedimentpålagringar. Studier har visat att arten kan gräva sig upp 

30 cm, men påverkas olika beroende på vilken typ av material som sedimentpå-

lagringen består av. Rovborstmaskens larver anges som känsligare för överlag-

ring jämfört med vuxna individer. Återhämtningstiden efter en grumlingspåver-

kan anges som direkt (enstaka dagar). En ökning i grumling anges ha en positiv 

effekt för arten genom att tillgången på föda kan öka (Budd 2008). 

Sammantaget visar detta på att känslighet för grumling och sedimentpålagring 

varierar mellan arter. Generellt bedöms påverkan från grumling och sediment-

pålagring bli mindre för mobila arter såsom tångräka och strandkrabba jämfört 

med stationära arter såsom mossdjur. Andra arter såsom rovborstmasken He-

diste diversicolor kan även gynnas av ökad grumling (se ovan). 
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Fisk 

De för området aktuella arterna som är associerade till Natura 2000-naturty-

perna sandbankar och rev inom gruppen fisk finns listade i Tabell 3. Tre av de 

associerade fiskarterna är rödlistade enligt rödlistan 2020 (Artdatabanken 

2020): torsk Gadus morhua (rödlistekategori VU), ål Angilla anguilla (rödliste-

kategori CR) och vitling Merlangius merlangus (rödlistekategori VU). 

 

Tabell 3. Lista över de för området aktuella associerade Natura 2000-arterna i gruppen fiskar. 
X innebär att arten/gruppen tidigare är noterad i respektive undersökning. * innebär att ar-
ten/gruppen är noterad från fiskedata i aktuell undersökning. Rödlistekategorier är angivna 
med förkortningarna CR: akut hotad, EN: starkt hotad, VU: sårbar, NT: nära hotad. 

 

Latinskt 
namn 

Svenskt 
namn 

Natura- 
2000  
naturtyp K-art T-art 

Noterad 
2002-2003 

(IfAÖ 
2004b)  

Noterad 
2004 
(IfAÖ 

2004c)  

Noterad 
2005 
(LeCA 
Marin 
2005)  

Noterad 
2013 (Bio-
app&Krog 

Consult 
2015) 

Noterad 
2020 

(Medins 
Havs och 
Vatten-

konsulter 
AB 2020) 

Röd- 
listning 

FISKAR           

Anguilla anguilla ål 
Sandbankar 
(1110), Rev 
(1170) 

 T-art X X  *  CR 

Clupea harengus sill 
Sandbankar 
(1110), Rev 
(1170) 

 T-art X X  X*   

Cyclpterus  
lumpus 

sjurygg 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art X   *   

Gadus morhua torsk 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art X X X X*  VU 

Gadus morhua 
juv 

torsk Rev (1170)  T-art X X X X*  VU 

Gobiusculus  
flavescens 

sjustrålig 
smörbult 

Rev (1170)  T-art X X  *   

Merlangius  
merlangus 

vitling 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art X X  X*  VU 

Pholis gunnellus tejstefisk Rev (1170)  T-art X   *   

Platichthys flesus 
skrubb-
skädda 

Sandbankar 
(1110) 

K-art T-art X X  X* X  

Pleuronectes  
platessa 

rödspätta 
Sandbankar 
(1110) 

K-art T-art X X  X* X  

Pollachius virens gråsej  
Sandbankar 
(1110) 

 T-art X   X*   

Pomatoschistus 
minutus 

sandstubb 
Sandbankar 
(1110) 

K-art T-art X X  * X  

Psetta maxima piggvar 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art X X  X*   

Salmo trutta öring Rev (1170)  T-art    *   

Scophthalamus 
rhombus 

slätvar 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art    *   

Solea solea tunga 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art    *   

Sprattus sprattus skarpsill 
Sandbankar 
(1110) 

 T-art X X  *   

Taurulus bubalis oxsimpa Rev (1170) K-art     X* X  

Zoarces viviparus tånglake 
Sandbankar 
(1110), Rev 
(1170) 

 T-art X   *   
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Vid bedömning av grumlingens påverkan på fisksamhället är det viktigt att ta 

hänsyn till flera faktorer, så som sedimentets innehåll, partikelkoncentration 

samt exponeringstid. Inom alla vatten förekommer naturliga variationer i grum-

ling av vattenmassan. En sådan naturlig variation kan till exempel vara kraftiga 

stormar. De flesta fiskarter är anpassade till dessa naturliga variationer och kort-

varig exponering av naturlig grumling har ofta ingen effekt på arterna. I situat-

ioner med en längre exponeringstid av höga partikelkoncentrationer kan dock 

negativa effekter uppstå hos flera arter. Även vilken typ av sediment spelar stor 

roll, till exempel kalkrika sediment har visat sig ha en högre skaderisk på ägg och 

larver hos bland annat torsk (Westerberg m.fl. 1996). Vid grumling från sedi-

ment med miljögifter frisätts dessa till vattenmassan, vilket bidrar till en expo-

nering av dessa föroreningar för flora och fauna, vilket kan medföra negativa 

konsekvenser.  

Generellt kan en ökad partikelkoncentration i vattenmassan påverka fiskars sy-

reupptag i gälarna och leda till reducerad respirationsförmåga. Flera studier på 

förhöjda partikelkoncentrationers effekter på fiskar finns dokumenterade och 

visar på olika arters tolerans och reaktion vid olika partikelkoncentrationer 

(Westerberg m.fl. 1996, Naturvårdsverket 2009). För sammanfattade siffror se 

Tabell 4. 

 

Tabell 4. Tabellen visar konsekvenser av exponering och partikelhalt hos utvalda fiskarter.  

 

 

Hos torsk Gadus morhua (T-art för sandbankar och rev) och sill Clupea haren-

gus (T-art för sandbankar och rev) kan man förvänta sig ett undvikande bete-

ende vid exponering för grumling av glaciallera eller kalkrikt sediment vid 3 mg/l 

(Westerberg m.fl. 1996). Samma studie visar att torskägg kan förlorar sin flyt-

förmåga linjärt med exponeringen av suspenderat material. Torskägg som expo-

neras för 5 mg/l har minskat sin flytkraft 6 PSU efter 70 timmar, vid en expone-

ring av 40 mg/l händer detta redan efter cirka 7 timmar. Efter en exponering på 

200 mg/l sågs en signifikant dödlighet hos äggen efter 3 dagar. Detta resultat 

kan troligen överföras på de flesta fiskarter med pelagiska ägg. Studien visar 

även en ökad dödlighet efter 6 dygn hos larver med gulesäck vid exponering för 

10 mg/l med kalkrikt sediment, vid 20 mg/l kan man se en ökad dödlighet redan 

efter 3 dygn. Olika arter av plattfisk kan förväntas ha samma resultat vid expo-

nering för suspenderat material (Westerberg m.fl. 1996). 

Art Exponering mg/l Effekt Antagande Kommentar Referens

Stillahavslax 1 h 14 minskad födointag Rivinoja och Larsson (2000) 

Stillahavslax 1 h 300 avbryts födointag Rivinoja och Larsson (2000) 

Stillahavslax 2 h 35 söker skydd Rivinoja och Larsson (2000) 

Stillahavslax 2 h 88 undvikande beteende Rivinoja och Larsson (2000) 

Stillahavslax 12 h 53
fysiologisk stress/ändrat 

beteende
Rivinoja och Larsson (2000) 

Stillahavslax 4 h 171 vävnadsskador Rivinoja och Larsson (2000) 

Torsk x 3 undvikande beteende Kalkrikt sediment Westerberg m.fl. 1996

Torskägg 70 h 5 förlorad flytkraft 6 PSU Westerberg m.fl. 1996

Torskägg 7 h 40 förlorad flytkraft 6 PSU Westerberg m.fl. 1996

Torskägg 3 dygn 200 ökad dödlighet
Gäller troligen fler arter 

med pelagiska ägg
Westerberg m.fl. 1996

Torsklarver med 

gulesäck
6 dygn 10 ökad dödlighet

Gäller troligen även 

plattfisk
Kalkrikt sediment Westerberg m.fl. 1996

Torsklarver med 

gulesäck
3 dygn 20 ökad dödlighet

Gäller troligen även 

plattfisk
Westerberg m.fl. 1996

Sillägg Långvarig 5-300 ingen skadlig effekt Kiørboe m.fl. 1981

Sillägg Kortvarig 500 ingen skadlig effekt Kiørboe m.fl. 1981

Sill x 3 undvikande beteende Kalkrikt sediment Westerberg m.fl. 1996
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Grunda områden är även viktiga för många olika arter av fisk (t.ex. sill och stub-

bar) som lägger sina ägg på sedimentet eller fastsittande på vegetation och hårda 

ytor som ofta kan utgöras av exempelvis musselskal. Pålagring av finkornigt se-

diment från grumlande aktiviteter täcker över små håligheter mellan sandkorn 

och kan reducera ett bottenlagt äggs syreutbyte mot vattnet samt förhindra äg-

gets avfallsprodukter att avlägsnas vilket kan ge en ökad mortalitet hos äggen. 

Trots detta har det visat sig att sillägg som exponerats för en långvarig expone-

ring av suspenderat silt på 5–300 mg/l samt kortvarig exponering på 500 mg/l 

inte har någon skadlig effekt på sillens ägg. Författaren drar även slutsatsen att 

muddring och liknande aktiviteter därav inte har någon negativ påverkan på sil-

lens lekområde (Kiørboe m.fl. 1981). 

I en litteraturstudie av Rivinoja & Larsson (2000) för författarna fram olika 

grumlingsvärdens effekt på bland annat stillahavslax. Studien visar att efter 1 

timmes exponering för 14 mg/l suspenderat material minskar laxens födointag 

och ju högre mängd suspenderat material desto lägre födointag hos laxen, för att 

vid 300 mg/l helt avbryta sitt födointag. Vid 2 timmars exponering för 35 mg/l 

söker laxen skydd och ett undvikande beteende kunde påvisas efter 2 timmar 

med 88 mg/l. Fysiologisk stress och ändrat beteende uppstår vid en exponering 

på 12 timmar med 53 mg/l. Vävnadsskador uppstod efter 4 dygn vid 171 mg/l. 

Som en sekundär effekt av en ökad grumlighet påverkas visuellt jagande preda-

torer negativt genom att födosök blir svårare, vilket efter en längre tids expone-

ring kan påverka individens kondition (Naturvårdsverket 2009). Detta bidrar 

dock till en högre överlevnad hos potentiella bytesdjur. Grumlingsaktiviteter för-

väntas vara en övergående påverkan och fiskfauna som generellt är mobil för-

väntas reagera med undflyende reaktioner samt omlokalisering när partikelkon-

centrationen blir för hög för den specifika arten. 

 

Sublittorala sandbankar (1110) 

Enligt Medins undersökning 2020 (Medins Havs och Vattenkonsulter 2020) ut-

gör Natura 2000-naturtypen sublittoral sandbank 26 % av vindparkområdet, 

därtill utgör residualkategorin marint vatten 40 %. För kabelkorridoren är mot-

svarande siffror 19 % sublittoral sandbank och 69 % marint vatten. Marint vatten 

är väldigt likt sublittoral sandbank men p.g.a. att djupet överskrider det djup 

som begränsar naturtypen sublittoral sandbank räknas det inte dit. Detta stäm-

mer ganska väl överens med Länsstyrelsen Skånes utbredningskarta över natur-

typer (Länsstyrelsen Skåne 2020) där naturtypen ”sublittorala sandbankar” 

(1110) återfinns med undertypen ”sandbottnar nästan utan vegetation med stor 

rörlighet i sediment” (1119) undersökningsområdet. Ett område med en naturtyp 

av detta slag bedöms vara naturligt exponerat med i varierande grad påverkad 

av grumling och sedimentpålagringar. 

Habitatet i naturtypen bedöms i stort inte förändras av sedimentpålagringar 

med material som naturligt finns i naturtypen, även om lokala omfördelningar 

av sedimentet kommer att ske. Där undertypen ”musselbankar med en täck-

ningsgrad under 10 %” har påträffats i undersökningsområdet riskerar själva 

musselförekomsterna och associerade arter till musselbankar att påverkas nega-

tivt (se avsnitt bottenfauna). På mjukbottnar är många arter inom gruppen bot-

tenfauna ofta anpassade till en miljö där grumlingspåverkan naturligt förekom-

mer (Naturvårdsverket 2012a). Studier har även visat att långsiktiga 
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förändringar av bottensamhällena efter grumlingspåverkan på djupa mjukbott-

nar är mycket små (Naturvårdsverket 2012a). Marin mobil bottenfauna är gene-

rellt tålig för sedimentpålagringar upp till 1o cm tjocklek eftersom faunan kan 

gräva sig upp (Naturvårdsverket 2009). Sammantaget bedöms naturtypens ha-

bitat med de två aktuella undertyperna vara tolerant för en viss grad av sedi-

mentpålagringar. 

 

Rev (1170) 

Enligt utbredningskartan från Länsstyrelsen Skåne Länstyrelsen Skåne 2020) 

finns inte naturtypen rev (1170) inom aktuellt undersökningsområde. Detta mot-

bevisades dock av Medins undersökning 2020 där rev påträffades i främst syd-

östra delen av vindparksområdet. Även stora ytor av biogena rev (1171) påträffa-

des inom vindparksområdet och även till viss del inom kabelkorridoren (Figur 

2–3).  

Sedimentpålagring på hårdbotten medför en habitatförändring (tillfällig eller 

permanent beroende på mängd material och exponering), vilket bland annat kan 

innebära ett skifte i bottenfaunans artsammansättning (Rivinoja & Larsson 

2000). Eftersom makroalger är beroende av någon typ av hårt substrat för att 

växa medför detta även att naturtypen rev är mer känslig för sedimentpålagring 

med avseende på makroalger jämfört med naturtypen sandbankar eller andra 

mjukbottnar. Undertypen biogena rev med musselbankar riskerar även att på-

verkas negativt av sedimentpålagringar. Enligt MarLIN anges habitatstypen 

musselbankar i sublittorala områden (max 20 meters djup), som vid ett tillfälle 

överlagras med 5 cm sediment, medföra att mindre än 25 % av habitatet riskerar 

att försvinna. Habitatets förmåga till återhämtning efter en sådan händelse 

anges ta mellan 2–10 år (Tillin 2016). Sammantaget bedöms naturtypen som 

känslig för sedimentpålagringar eftersom detta (tillfälligt eller permanent) kan 

förändra habitatet. 

 

Skyddsåtgärder 

Olika typer av skyddsåtgärder kan användas för att minimera eller i möjligaste 

mån undvika en eventuell negativ påverkan från grumling och sedimentpålag-

ring. Skyddsåtgärder kan t.ex. utgöras av tidsmässiga anpassningar och anpass-

ningar i placering. 

Inom Natura 2000-området åtar sig uppdragsgivaren att detaljanpassa funda-

mentens placering för att minimera/undvika påverkan på känsliga naturtyper. 

Detaljanpassningen av fundamenten innebär att fundamentens placeringar kan 

förändras för att undvika/minimera påverkan eller att enskilda fundament från 

vindkraftsparken helt tas bort. I aktuellt projekt bedömer Medins att detaljan-

passningen är aktuell för biogena rev inom Natura 2000 området. På grund av 

blåmusslans höga tålighet mot grumling och sedimentation (se avsnitt om bot-

tenfauna) i förhållande till de grumlingsvärden och värden på sedimentation 

som tagits fram för grumlande arbete (NIRAS 2019). Så bedöms musslor i an-

knytning till områden med etablering av fundament inte utsättas för långsiktig 

negativ påverkan, dock kan en kortsiktig påverkan med bland annat ökad stress 
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uppstå hos individer. Denna påverkan är dock kortvarig, timmar till enstaka da-

gar efter avslutat arbete. 

En detaljanpassning av exportkabeldragningen inom Natura 2000 anses vara 

svårt att utföra baserat på den videoundersökning som utfördes av Medins 2020. 

Resultaten från Medins undersökning visar på tre områden inom kabelkorrido-

ren som i sig utgör en liten del av de större musselbankarna inom Natura 2000 

området. Av dessa hamnar majoriteten i territorialvattnet (ca 70 %). Resultaten 

visar på att musselbankarnas utformning består av glesa förekomster av muss-

lor. Musslorna förekommer på de hårdbottenytor som utgörs av större och 

mindre stenar som ligger spridda inom området (Figur 4). Att anpassa kabel-

dragningen efter förekomsten av musslor blir svårt inom kabelkorridoren då 

musslorna tillsynes finns spridda sporadiskt över stora ytor. Även om viss styr-

ning av kabeln är möjlig under nedläggning så är det ytterst tveksamt om denna 

styrning skulle gynna blåmusselförekomsten. En styrning av kabeln som skulle 

resultera i ett ringlande runt glesa förekomster av musslor skulle ge en ökad ka-

belsträcka och ett ökat arbete på havsbotten som skulle dels resultera i en ökad 

grumling av vattenmassan vid anläggandet dels i en ökad yta av direkt mekanisk 

påverkan på havsbotten. Det skulle heller inte gå att utesluta att kabeldrag-

ningen skulle påverka musslor som ej påträffats i tidigare undersökningar.  

 

Arbetsmomenten som bedömts i sedimentmodelleringen planeras att genomfö-

ras mellan juni och december. Uppdragsgivaren planerar för en stängd period 

under månaderna april till maj, d.v.s. inget anläggningsarbete av något slag ge-

nomförs under denna period. 

  

 

Figur 4. Bilder tagna från videotransekter över musselbankar inom kabelkorridoren. Vide-
otransekterna kommer från Medins undersökning 2020. De vänstra bilderna visar en hög 
täthet av musslor, medan de högra bilderna visar musselbank med lägre täthet (Medins 
Havs och Vattenkonsulter 2020). 
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Konsekvensbedömning av effekter på makrofyter och bottenfauna  

Baserat på litteraturstudien samt modelleringen av grumling och sedimentpå-

lagring (NIRAS 2019) kopplat till vindkraftparken på Kriegers flak har en kon-

sekvensbedömning av grumlingens och sedimentpålagringens effekter på 

makrofyter och bottenfauna utförts av Medins. Noterbart är att den totala påver-

kansytan av grumling och sedimentpålagring inte är en sammanhängande yta 

utan totalt sett består av flera mindre ytor. 

Inom gruppen av aktuella associerade arter inom gruppen alger för naturtypen 

rev finns arter som är relativt tåliga för sedimentpålagringar upp till 5 cm, men 

tidiga livsstadier kan vara mer känsliga. Inom aktuellt område har inga Natura 

2000-associerade arter för sandbankar inom makrofyter bedömts vara aktuella. 

Vad gäller bottenfauna så visar toleransen för sedimentpålagringar med 5 cm 

alltifrån hög tolerans (t.ex. strandkrabba) till låg tolerans (t.ex. mossdjur). Mo-

delleringen visar på att aktuella sedimentpålagringar är betydligt lägre (för ma-

joriteten av scenarierna mellan 0,5–5 mm) och där de är som tjockast (5–10 mm) 

är ytan liten (0,04 km2). Även modellerat WSC av sedimentpålagringsytor är li-

ten och uppgår till 1,92 km2 med 0,5 mm tjocklek, spritt över tid och rum (NIRAS 

2019). 

Sedimentpålagringar i denna storleksordning bedöms inte nämnvärt påverka 

vare sig bottenfauna- eller makrofytsamhället negativt på populationsnivå. 

Enstaka individer av vissa arter inom grupperna bottenfauna- och makrofyter 

riskerar dock att påverkas negativt av sedimentpålagringar, främst om de ut-

gör tidiga livsstadier lokaliserade i djupare hårdbotten-områden. Noterbart är 

att förekomsten av makroalger är väldigt sparsam enligt undersökning av 

Medins 2020. Ingen förekomst av brunalger noterades under undersökningen 

och av de rödalger som påträffades var sannolikheten stor att största delen var 

lösliggande alger.  

Aktuella associerade Natura 2000-arter som finns bedömda enligt MarLIN ut-

går från grumlingspåverkan med 100 mg/l under en månads tid. Många av de 

aktuella arterna är relativt toleranta mot denna typ av påverkan samt med åter-

hämtning direkt till inom 5 år. Modelleringen visar att aktuellt projekt medför 

betydligt lägre maximala halter under betydligt kortare perioder. För koncent-

rationer över 10 mg/l är den längsta exponeringstiden 192 timmar (8 dagar) där 

den totala ytan som utsätts för dessa halter efter 48–192 timmar endast utgörs 

av 0,04 km2. De högsta koncentrationerna som tagits fram i modelleringen ligger 

på 25–50 mg/l. Exponeringstiden är så pass låg (under en timme) (NIRAS 2019) 

för dessa koncentrationer att inga negativa effekter bedöms negativt påverka 

grupperna bottenfauna och makrofyter, varken på populations- eller individ-

nivå. Noterbart är även att de modellerade värdena inte är högre än vad som 

naturligt kan förekomma i området under vintertid (se kapitel ”Grumling och 

sedimentpålagring i aktuellt område”). 

Bottenfaunan och makrofytsamhället bedöms inte nämnvärt påverkas nega-

tivt av grumling i de modellerade halterna, varken på populations- eller indi-

vidnivå. 
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Konsekvensbedömning av effekter på fisksamhället 

Baserat på ovanstående litteratur samt en spridningsmodellering av den grum-

lande aktiviteten (NIRAS 2019) kopplat till vindkraftparken på Kriegers flak har 

en konsekvensbedömning av fisksamhällets påverkan från grumling utförts av 

Medins. 

Det är viktigt att bära med sig att fisksamhället består av mobila arter med god 

förmåga att omlokalisera sig när levnadsförhållandena blir ogynnsamma. Stu-

dier har visat att en sådan omlokalisering kan ske redan vid 3 mg/l hos arterna 

sill och torsk. Utifrån spridningsmodellen kan det avläsas att det som ett värsta 

scenario (14 MW monopile) kan väntas att ett område på 90 km2 kan exponeras 

för denna koncentration under 1 timme kopplat till etableringen av vindkraftver-

ken. Till detta kommer en yta på 20 km2 kopplat till kabeldragningen. Även om 

detta kan tyckas utgöra ett stort område är det viktigt att notera att det rör sig 

om en timmes exponering. Därutöver är området ej exponerat samtidigt utan 

spritt både temporärt och rumsligt inom påverkansområdet. Den exponeringstid 

och koncentration som ges för denna större yta kan bidra till att enstaka fiskar 

på individnivå förflyttar sig ut ur det påverkade området under tiden för expo-

neringen, det vill säga en timmes tid.  

Denna rumsliga omfördelning kommer ej att påverka arterna på vare sig po-

pulations- eller individnivå.  

Vid en högre koncentration på 5 mg/l har studier visat på en minskad flytför-

måga hos torskägg som efter 70 timmar har förlorat 6 PSU i flytkraft. Utifrån 

värsta scenario kan denna typ av exponering uppstå vid etablering av 11, 14 och 

20 MW monopile samt 14 MW gravitationsfundament. Den totala ytan av om-

råde som exponeras för dessa värden är ytterst liten och uppgår till mindre än 

1,2 km2 (20 MW monopile), för övriga scenarion hamnar ytan på under 0,2 km2. 

Även i detta fall är denna yta uppdelad över tid och rum och hela ytan kommer 

inte att exponeras samtidigt. Torskägg i pelagialen kan exponeras för grumling 

på denna nivå men förväntas inte befinna sig i en vattenmassa med denna kon-

centration någon längre tid. I scenariot med 192 timmar av exponering är dessa 

timmar utspridda över tid och på olika ställen inom parken. Därav kommer ej 

eventuella ägg att kunna utsättas för en sådan exponering. Den förväntade tiden 

för ett torskägg att exponeras är långt lägre än vad som anges i värsta scenariot 

och torskägg väntas inte förlora flytkraft i den grad att äggets bärförmåga i vatt-

net försvinner.  

Enstaka ägg kan teoretiskt påverkas men ingen negativ effekt på populations- 

eller individnivå är sannolik. 

Vid 10 mg/l under 6 dygn eller 20 mg/l under 3 dygn kan en ökad dödlighet 

observeras hos torskyngel med gulesäck, samt eventuellt för plattfisk. Denna 

höga koncentration och exponering uppnås endast vid etablering av 14 och 20 

MW monopile, och endast inom en yta på mindre än 0,24 km2. Denna koncent-

ration och exponering är väldigt lokal och kopplad till fundamentets direkta när-

område. Även här är det utsatta området spritt över tid och rum. Området utgörs 

av små spridda punkter och ett yngel förväntas inte stanna inom ett sådant om-

råde under den tid som anges i värsta scenariot. Att ett yngel skulle stanna i ett 

av dessa mindre områden under mer än 3 dygn är högst osannolikt. 
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Enstaka yngel kan exponeras för koncentrationer som efter 3–6 dygn skulle 

kunna vara skadliga för individen. Men ynglet förväntas inte utsättas mer än 

enstaka timmar och därav är det osannolikt att torskyngel eller likartade fis-

kar skulle påverkas på populations- eller individnivå. 

De högre koncentrationerna som tagits fram i modelleringen och ligger på 25–

50 mg/l redovisas inte närmare i denna text, detta för att exponeringstiden är så 

pass låg för dessa koncentrationer att inga negativa effekter är att vänta på vare 

sig populations- eller individnivå. Möjligen kan en mindre omlokalisering ske 

för vissa individer under tiden för exponeringen. 

 

Konsekvensbedömning av effekter på aktuella naturtyper 

Baserat på litteraturstudien samt modelleringen av grumling och sedimentpå-

lagring (NIRAS 2019) kopplat till vindkraftparken på Kriegers flak har en kon-

sekvensbedömning av grumlingens och sedimentpålagringens effekter på natur-

typerna sublittorala sandbankar och rev utförts av Medins. Grumling kan t.ex. 

påverka naturtypen biogena rev (eftersom t.ex. blåmusslor negativt kan påver-

kas av höga grumlingshalter). Dock bedöms de aktuella grumlingshalterna inte 

vara på de nivåerna att de påverkar de aktuella naturtyperna, vilket bedömts 

ovan under kapitlen med konsekvensbedömningar av makrofyter, bottenfauna 

och fisk. 

Modelleringen visar på sedimentpålagringar mellan 0,5–5 mm för majoriteten 

av scenarierna. Den tjockaste sedimentpålagringen är 5–10 mm för 20 MW 

monopile, dock är ytan liten (0,04 km2). Den största ytan som påverkas av sedi-

mentpålagringar är för 14 MW monopile där 1,92 km2 får sedimentpålagringar 

med 0,5 mm tjocklek (NIRAS 2019). Noterbart är dock att den totala påverkans-

ytan av grumling och sedimentpålagring inte är en sammanhängande yta utan 

totalt sett består av flera mindre ytor. Den modellerade sedimentpålagringen be-

döms ge försumbara effekter för naturtypen sublittorala sandbankar då detta ha-

bitat naturligt bedöms kunna påverkas av sedimentpålagringar i samma stor-

leksordning. Inte heller habitat på sandbotten med musselförekomster under 10 

% (se även bottenfauna under kapitel ”Konsekvensbedömning av effekter på 

makrofyter och bottenfauna”) bedöms påverkas negativt av sedimentpålagringar 

i den modellerade omfattningen.  

Naturtypen sublittorala sandbankar bedöms som helhet inte påverkas negativt 

av sedimentpålagringar i det aktuella området.  

Naturtypen rev är känsligare för sedimentpålagringar eftersom detta kan med-

föra en minskning av naturtypen. Rev inom det aktuella undersökningsområdet, 

speciellt på de djupare områdena, riskerar därmed att negativt påverkas av sedi-

mentpålagringar. I detta fall är dock påverkansytorna med sedimentpålagringar 

små med tunna pålagringar (se ovan), vilket medför att projektets påverkan på 

detta habitat totalt sett bedöms som liten. Enligt Medins undersökning 2020 är 

de påträffade reven helt eller till stor del täckta av blåmusslor. För påverkan på 

biogena rev och musslors påverkan, se bottenfauna under kapitel ”Konsekvens-

bedömning av effekter på makrofyter och bottenfauna”. För att i största möjliga 

mån undvika även mindre påverkan på naturtypen rev är fundamentstypen och 

dess placeringar av vikt. Den slutliga placeringen inom Natura 2000-området 
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kan justeras för att minimera påverkan på eventuell förekomst av rev (se kapitel 

”Skyddsåtgärder”). 

Naturtypen rev bedöms som känslig för påverkan av sedimentpålagringar och 

en viss risk för negativ påverkan föreligger vid anläggning, främst i direkt an-

slutning till rev i djupare områden. Sedimentpålagringarna bedöms dock som 

små utifrån modellerade värden, och i kombination med skyddsåtgärder med 

flexibel placering inom Natura 2000-området bedöms påverkan som försum-

bar på naturtypen rev inom Natura 2000-området. Undersökningen utförd av 

Medins 2020 visade inga förekomster av rev med makroalger i form av tång-

bälte, brunalger. Istället förekom en hög täthet av blåmusslor över de påträf-

fade reven. Blåmusslor kan anses toleranta mot den sedimentpålagring som 

framgår ur utförd modellering, se tidigare avsnitt gällande påverkan på blå-

musslor.  

 

Påverkan på intilliggande Natura 2000-områden 

Natura 2000-områdena Falsterbohalvön SW0430095 samt Falsterbo-Foteviken 

SE0430002 finns lokaliserade nordväst om aktuellt område. Makrofyter, bot-

tenfauna och fiskfaunan i dessa två Natura 2000-områden bedöms varken på-

verkas av grumling eller sedimentpålagring från planerad verksamhet (vindpark 

och kabeldragningar). Denna bedömning bygger på modelleringen av grumling 

och sedimentpålagring från planerad verksamhet (NIRAS 2019), som visar på 

att ingen påverkan från detta blir så pass stor att de når de två intilliggande Na-

tura 2000-områdena. 

 

Elektromagnetiska fält (EMF) 

Exportkabeln mellan vindkraftparken och fastlandet kommer att utgöras av tre-

fas växelström (A.C.) med en tillståndsgiven spänning på 132 kV eventuellt pla-

neras tillstånd att sökas för 150 kV. Totalt förväntas en effekt på 640 MW vilket 

leder till etablering av fyra kablar med en effekt på 160 MW respektive. Dessa 

kablar placeras parallellt med varandra med ett preliminärt avstånd på cirka 50–

150 m mellan varje kabel och med en sammanlagd bredd på kabelkorridoren på 

300 m. Kablarna kommer att sträcka sig från vindkraftparken genom Natura 

2000-området och in mot kusten cirka 7 km väster om Trelleborg. Den totala 

längden exportkabel är beräknad till 40 km varav cirka 35 km hamnar inom Na-

tura 2000 området. Vid kusten kommer avstånden mellan kablarna att reduce-

ras innan kablarna möter land. 

Inom denna rapport behandlas kort även en design med en modernare variant 

av exportkabel med en spänning på 220 kV. Vid en design med denna typ av 

kabel kan antalet exportkablar reduceras från fyra kablar till två kablar inom ka-

belkorridoren. 

Internkabelnätverket inom parkområdet kommer att utgöras av kablar med 

spänning understigande den spänning som angetts för exportkabeln och troligen 

ligga på 66–132 kV. Storleken på det interna kabelnätverket kommer att ligga på 

cirka 100 – 130 km kabeldragning. Denna skillnad i längd beror i stort på vilken 

storlek av turbiner som installeras. Ett färre antal turbiner leder till en lägre 
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sträckning av det interna kabelnätverket. Av de framräknade kilometrarna med 

internkabelnätverk kommer endast en mindre del vara belägna inom Natura 

2000 området. 

Den huvudsakliga effekten som kan förväntas av kablarna är det omgivande 

elektromagnetiska fältet (EMF). Det elektromagnetiska fältet är ett samlings-

namn för ett elektriskt fält (E-fält) som mäts i enheten mV/m och ett magnetiskt 

fält (B-fält) som mäts i enheten T. Det elektriska fältet förhindras att spridas från 

kabeln och är därmed irrelevant i avseende påverkan på det marina livet. Det 

magnetiska fältet går att mäta utanför kabeln och inducerar även ett ytterligare 

elektriskt fält (iE-fält), detta elektriska fält går att mäta utanför kabeln (Gill m.fl. 

2005). Ett flertal studier har utförts för att studera eventuella effekter av både 

elektriska fält och magnetiska fält på olika arter. Trots att mer fokus läggs på att 

studera dessa effekter finns dock en stor kunskapsbrist gällande många arter och 

det kan bli nödvändigt att generalisera vid brister i kunskapsläget. Sammanfatt-

ningsvis visar studier i huvudsak på att det elektriska fältet kan uppfattas av flera 

arter i deras jakt på föda medan det magnetiska fältet anses kunna uppfattas av 

vissa arter som navigerar genom jordens magnetfält. Generellt utsätts demersala 

arter för en högre risk att exponeras för EMF då de uppehåller sig närmare bot-

ten, medan pelagiska arter har ett större avstånd till källan och därmed expone-

ras i en lägre grad för EMF. 

För att reducera risker på kabeln från yttre faktorer (till exempel ankare och trål-

ningsaktivitet) samt minimera eventuell påverkan på omgivningen kommer kab-

larna, där det är möjligt, att sänkas ner i botten till ett djup av cirka en meter. Att 

sänka ner kabeln under sedimentet har i experimentella studier visats vara det 

mest effektiva sättet att reducera det magnetiska fältet (Öhman m.fl. 2007). 

 

Elektriska fält 

Det inducerade elektriska fältet som omger en kabel minskar kraftigt med av-

ståndet till kabeln och de elektriska fälten från de olika parallella exportkablarna 

kommer inte att överlappa varandra inom det aktuella området. Det elektriska 

fältet kan påverka broskfiskar på individnivå genom att verka attraherande vid 

artspecifika låga styrkor och frånstötande vid högre styrkor. Om detta innebär 

en negativ effekt på individen är ännu inte bekräftat. Inom det aktuella området 

är dock förekomsten av broskfisk inte att bedöma som trolig och därmed kan 

denna effekt inte anses vara relevant. På grund av stora kunskapsluckor är det 

svårt att veta hur för området relevanta arter skulle påverkas av ett elektriskt fält 

motsvarande det från de planerade kablarna. Det kan dock anses högst troligt att 

effekten är marginell till obefintlig för det aktuella området. Eventuellt kan det 

elektriska fältet verka attraherande för en del arter och få andra arter att undvika 

området. I dagsläget finns dock inget som tyder på att de arter som återfinns 

inom området kommer att undvika den del av havsbotten där arten kan expon-

eras för kablarnas elektriska fält. 

Kablarna bidrar till en förhöjd temperatur i kabelns direkta närområde. Baserat 

på en A.C. kabel på 200 MW, 145 kV och en nedsänkning av kabeln till ett djup 

på cirka en meter kan en temperaturhöjning direkt ovanför kabeln väntas ligga 

på ungefär 0,8 °C på ett djup ner i sedimenten av 0,2 meter. Temperaturhöj-

ningen reduceras därefter starkt i sidled och har halverats redan efter en meter 
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för att hamna under 0,1 °C tre meter från källan. Detta kan eventuellt få effekt 

på djupgrävande infauna (djur som lever i sedimentet). Den svaga temperatur-

höjningen är dock att anses som låg och lokal. Det är ej troligt att denna tempe-

raturökning skulle få negativa effekter på områdets fauna på vare sig populat-

ionsnivå eller individnivå. Vid ytan av havsbotten är temperaturhöjningen mar-

ginell då ytan som är exponerad för omgivande vatten genomgår en konstant 

avkylning från det kallare vattnet.  

 

Magnetiskt fält 

Magnetfältet kan karakteriseras som antingen A.C. eller D.C. Från en A.C. kabel 

induceras magnetfältet av strömmen som flödar genom kablarna och ökar i takt 

med ett ökat flöde av ström i kablarna. Oftast används enheten Tesla (T) när man 

beskriver magnetfält. Naturligt förekommer både ett magnetiskt A.C. och ett 

D.C. fält i haven. Jordens magnetfält är ett D.C.-fält med en styrka på cirka 60 

µT vid polerna och 30 µT vid ekvatorn på frekvensen 0 Hz. Havens naturliga 

A.C.- fält härstammar bland annat från havets rörelse. Detta är att jämföra med 

det magnetiska fält som härstammar från kablarna vars frekvens troligen ligger 

på 60 Hz. 

Exportkabeln kommer att förläggas till 1,5 m djup i sedimentet medan de kablar 

som kommer att installeras inom vindkraftparken kommer att förläggas till 1 m 

djup i sedimentet och förväntas då ha ett magnetiskt fält på en styrka av 7,85 µT 

som högst (Figur ). Denna styrka kommer enbart att uppnås vid sedimentytan 

på 0 m (horisontellt) avstånd från kabeln. Därefter reduceras magnetfältet kraf-

tigt i både horisontellt och vertikalt avstånd från kabeln. På 10 m avstånd hori-

sontellt kan magnetfältet troligen vara nere på 0,22 µT och i vertikalt led kan 

magnetfältet väntas ha en styrka på 0,13 µT på 10 m höjd över havsbotten. 

 

 

Figur 5. Diagrammet visar det magnetiska fältet som uppstår runt kablarna då de är begravde 
på 1 m djup i sedimentet. De olika färgerna visar höjd över havsbotten. 
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En exportkabel på 220 kV skulle troligen hamna inom ett magnetiskt fält på 30 

till 165 mG (3–16,5 µT) på en höjd av 0–1 m över havsbotten enligt siffror häm-

tade från CSA (2019). Värdena är baserade på A.C. exportkablar med spänning 

på 138–400 kV. 

Majoriteten av alla stora teleosta fiskgrupper har magnetiskt material spritt dif-

fust i kroppen och ett flertal studier har visat att vissa arter kan ha en förmåga 

att känna av magnetiska fält i sin omgivning. Den mest omtalade och studerade 

arten i våra vatten är den europeiska ålen (Anguilla anguilla) (T-art för sand-

bankar och rev) men även andra arter har visat sig kunna känna av magnetiska 

fält, däribland abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius) som eventuellt 

kan uppehålla sig närmast land vid landtaget. Studier har visat att det kan finnas 

en viss attraktion till magnetiska fält hos dessa två arter (Öhman m.fl. 2007). 

Dock förväntas inte dessa arter påträffas längre ut till havs. Det finns studier som 

visar på att arter som lax och öring kan känna av magnetiska fält (Tricia och Gill 

2011, CSA 2019). Dock har fältstudier på laxyngel inte kunnat visa på att ett mag-

netiskt fält utgjorde hinder för migration (Kavet m.fl. 2016) och laboratorieex-

periment har visat att det inte fanns någon effekt på lax som utsattes för ett mag-

netfält på 95 µT vid 50 Hz (CSA 2019). Samma författare lyfter fram att sill (T-

art för sandbankar och rev), makrill, torsk (T-art för sandbankar och rev) och 

olika plattfiskar inte är känsliga mot vare sig elektriska eller magnetiska fält (CSA 

2019). 

Varken magnetiska fält eller EMF har någon signifikant effekt på överlevnad hos 

fiskembryo eller larvstadie. Ingen effekt kan heller ses på äggkläckningstid, larv-

tillväxt eller tiden för en larv att simma upp från botten. Dock finns det möjlighet 

att de olika fälten leder till en ökad absorptionshastighet för larver med gulesäck 

(Fey m.fl. 2019). 

Fiskar som till exempel ål kan känna av jordens magnetiska fält i syfte att navi-

gera över stora ytor. Ett flertal studier har utförts på hur det magnetiska fältet 

från undervattenskablar påverkar dessa arters vandringsmönster. Man har i 

flera studier sett en påverkan på ål som vandrar över en undervattenskabel. 

Bland annat har man kunnat påvisa en fördröjning på ungefär 30 min när sil-

verål har passerade över en 130 kV A.C.  kabel mellan Öland och fastlandet. För-

fattarna för fram i artikeln att detta troligen kan ses som en effekt av det magne-

tiska fältet från kabeln, men att effekten är så pass liten att den inte medför nå-

gon negativ effekt på ålen (Öhman m.fl. 2007, Westerberg och Lagenfelt 2008). 

Westerberg och Lagenfelt (2008) argumenterar i sin studie för att den fördröj-

ning som kunde ses hos ålen vid dess vandring över kabeln var liten och att man 

inte kunde påvisa att kabeln skulle kunna ha någon effekt på ålens långa vand-

ring. Studier av ål vid SwePol Link i Östersjön visade inte på någon skillnad i 

antal passager av ål när kabeln var i drift jämfört med när kabeln ej var i drift 

och författarna hävdar i sin studie att kabeln ej utgör ett vandringshinder för ål 

(Westerberg m.fl. 2006). Detta resultat stöds av att laboratoriestudier på ål som 

utsattes för ett magnetfält på 95 µT (50 Hz) inte uppvisade några effekter på 

ålens simbeteende (CSA 2019). Slutsatsen att kablarna kan ha en viss påverkan 

på ålen på individnivå men ej anses utgöra ett hinder i artens migration förs fram 

i ett flertal studier (Westerberg och Begout 2000, Westerberg m.fl. 2006, Öhman 

m.fl. 2007, Westerberg och Lagenfelt 2008, CSA 2019). 

Ålens migration tillbaka till Sargassohavet har länge haft stora kunskapsluckor 

och tidigare frågade man sig om ålen under sin vandring från Sargassohavet till 
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sina uppväxtområden i våra vatten skapade sig en kartbild över de magnetiska 

fälten som den sedan följde när den återvände till Sargassohavet. I sådana fall 

skulle nya sjökablar kunna påverka ålens vandring genom att göra ändringar i 

ålens magnetiska minneskarta. Detta har studerats genom märkning av ålar som 

flyttats och frisatts på olika lokaler längst vår kust. Resultatet visade att det inte 

förekom någon skillnad i vandring hos ålar som fått välja migrationsväg själva 

och ålar som blivit flyttade till andra positioner och därmed inte fått någon kor-

rekt magnetisk karta inpräntad. Med detta visar studien att sjökablar inte påver-

kar ålens migration i avseende förändring av en inlärd karta över magnetfältet 

(Westerberg m.fl. 2014). 

Ett antal studier har utförts på ryggradslösa djur för att se dess påverkan från 

EMF. Studier på havsborstmasken Hediste diversicolor (K-art för sandbankar) 

har visat att arten varken attraheras eller undviker 1 mT EMF (50 Hz) och inte 

upplever fältet som en stressor. Dock visade studien på att arten grävde något 

djupare gångar. Studien drar slutsatsen att arten inte missgynnas av denna typ 

fält (Jakubowska m.fl. 2019). Det är inte orimligt att anta att detta resultat kan 

överföras på andra arter av havsborstmaskar. Studier på arterna vitfingrad 

brackvattenskrabba (Rhithropanopeus harrisii) och räkor inom familjen 

Crangon har visat att arterna inte visat någon respons för magnetiska fält, medan 

arten ishavsgråsugga (Saduria entomon) visade en tendens till undvikande av 

områden med magnetiska fält. Även arten amerikansk hummer (Homarus ame-

ricanus) har visat sig kunna känna av magnetiska fält. En studie har visat att när 

humrar utsattes för ett magnetfält på 65,3 µT skedde en förändring i förflyttning 

och rumslig fördelning inom det avstängda området. Studien visade dock även 

att magnetfältet inte utgjorde någon barriär för arten (Hutchison m.fl. 2018). 

Fältstudier har även visat att den rumsliga spridningen av hummer inte påverkas 

av en 60 Hz A.C. kabel på 80 µT (CSA 2019). Om detta är överförbart på vår 

hummer eller andra kräftdjur är oklart. Det förväntas dock inte påträffas några 

humrar inom det aktuella området. 

 

Det är värt att notera att även om ett magnetfält existerar kan det ligga under 

detektionsgränsen för olika arter och därmed inte uppfattas. I de fall där en art 

kan uppfatta magnetfältet behöver det inte nödvändigtvis trigga en respons. 

Detta då den rumsliga orienteringen inte enbart bygger på artens registrering av 

magnetiska fält. Ett flertal andra faktorer påverkar artens rumsliga orientering, 

däribland syn, hörsel och lukt samt hydrografisk och geoelektrisk information 

(Öhman m.fl. 2007). 

 

Konsekvensbedömning av effekter från EMF 

Baserat på tillgänglig litteratur och de arter som kan förväntas exponeras för 

EMF från kablarna inom det aktuella området kan det inte förväntas någon ef-

fekt på populationsnivå. Ett antal arter kan möjligen registrera det elektriska fäl-

tet men det är osannolikt att det elektriska fältet skulle innebära en negativ på-

verkan på individerna. Enstaka broskfiskar skulle kunna befinna sig sporadiskt 

inom området och få en viss effekt på sin rumsliga fördelning. Detta är dock inte 

att anse som varken en positiv eller negativ effekt.  

En höjd temperatur i sedimentet i direkt anknytning till kabeln är att vänta men 

temperaturhöjningen är så pass låg att det inte förväntas någon negativ effekt på 



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

33 

grävande arter. Även om temperaturökningen skulle få negativ påverkan på grä-

vande djur så skulle den yta som exponeras vara så pass smal att den inte skulle 

utgöra någon påverkan på populationsnivå eller utgöra barriär för grävande ar-

ter. 

Det magnetiska fält som omger kablarna kommer att kunna registreras av ett 

antal arter. Av dessa arter så är det troligt att vissa attraheras av magnetfältet 

medan andra undviker det. Oavsett respons så är det ej troligt att magnetfältet 

kommer utgöra en barriär för någon art. Av de arter som känner av det magne-

tiska fältet utgör ålen den mest hotade arten. Det är därför av vikt att särskilt 

betona kabelns effekt på ålens migration till sina lekområden i Sargassohavet. 

Ålen är en av de mest studerade arterna i våra vatten avseende magnetiska fält 

och litteraturen är samstämmig om att trots stora kunskapsluckor i dels ålens 

migration och dels magnetiska fälts påverkan så utgör magnetiska fält från kab-

lar inte någon barriär för ålen under dess vandring. Det är dock troligt att de 

magnetiska fälten kan orsaka en viss individuell fördröjning för ålen under dess 

passage över ett magnetiskt fält.  

Vid en design där man frångår fyra 150kV exportkablar och istället använder två 

exportkablar med 220 kV kommer högst troligt avståndet för detektion av det 

magnetiska fältet att öka runt varje kabel, men då antalet kablar reduceras så 

förväntas den totala ytan där magnetfältet kan detekteras att reduceras. 

I en litteraturstudie över havsbaserad vindkrafts påverkan på det marina livet 

har författarna undersökt hur elektromagnetiska fält påverkar däggdjur, fisk och 

bottendjur. Utvärderingen i litteraturstudien stödjer den bedömning som förs 

fram i denna rapport och visar att den rumsliga påverkan från kablarna under-

stiger 100 meter från källan för alla tre grupper. Känsligheten beskrivs som 

”mindre eller ingen effekt på abundans eller distribution av lokala arter” och på-

verkan beskrivs som ”låg” (Bergström m.fl. 2014). 

Varken magnetiska eller elektriska fält kopplat tillexportkabel och internkabel-

nätverket bedöms ha en negativ effekt på faunan utifrån tillgänglig litteratur. 

 

Kumulativa effekter 

I detta avsnitt behandlas kumulativ påverkan från grumling och EMF. Ett antal 

projekt med ledningsdragningar (kraft- och gasledningar) planeras i södra och 

sydvästra Östersjön (Figur 6). Ett av projekten, Hansa Power Bridge, planeras 

att genomföras inom samma tidsram som aktuell vindkraftspark och kabeldrag-

ning, vilket medför en risk för kumulativ påverkan. Hansa Power Bridge plane-

ras som en 700 MW likströmsledning. I nuläget finns två alternativ på drag-

ningar, det östra och det västra alternativet. Det västra alternativet är lokaliserat 

närmast planerad vindkraftspark och ligger som närmast 1,4 kilometer från pla-

nerat vindkraftsområde (Figur 6). 

Utifrån sedimentmodelleringen (NIRAS 2019) sprids inte grumlingskoncentrat-

ioner över 10 mg/l utanför vindparkens område eller kabelkorridoren inom Na-

tura 2000-området vid anläggandet. Modellen visar dock på att viss spridning 

av koncentrationer mellan 2–9 mg/l uppkommer utanför aktuellt undersök-

ningsområde. En viss del av denna spridning kommer att nå den västra 
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dragningen för Hansa Power Bridge. Eftersom koncentrationerna förväntas vara 

som högst vid åtgärden för konstruktion och avta ju längre bort från denna man 

kommer, bedöms grumlingskoncentrationerna som når Hansa Power Bridge 

ligga inom den lägre delen av spannet 2–9 mg/l. Enligt modelleringen (NIRAS 

2019) så är exponeringen satt till några timmar. I det fall som etableringen av 

kabeln för Hansa Power Bridge sker samtidigt som den aktivitet kopplat till vind-

parksetableringen som orsakar spridningen i modellen så kommer en kumulativ 

effekt av de två arbetena att utmynna i en högre koncentration av partiklar i vat-

tenmassan än om dessa arbeten utfördes vid separata tillfällen. Inga siffror finns 

i dagsläget för vilken grumling Hansa Power Bridge kommer att leda till, men 

om det antas att spridningen kommer att vara snarlik den spridning som ges för 

vindkraftparkens exportkabel så bedöms den kumulativa påverkan vara försum-

bar eftersom det rör sig om låga grumlingskoncentrationer med en väldigt kort 

exponeringstid (timmar). Därmed bedöms det inte uppstå andra effekter från 

grumlingspåverkan än de redan beskrivna och bedömda för undersökningsom-

rådets naturtyper, flora och fauna. 

 

Figur 6 Översiktskarta av andra projekt med ledningsdragningar i södra och sydvästra Öster-
sjön. Karta från Bjerking. 

 

Till skillnad från grumlingspåverkan, som är en övergående effekt, är eventuella 

effekter från kablars elektromagnetiska fält en permanent påverkan så länge ka-

beln är i drift. Magnetfältet avtar snabbt från en kabel och Medins bedömer där-

för att det närmaste alternativet från Hansa Power Bridge varken kommer att 

överlappa eller vara i närheten kablarna från planerat vindparksområde. Proble-

matiken som kan uppstå i detta havsområde är påverkan på migrerande arter 

såsom ål. Kablarna kan bidra till en fördröjning under migration, vilket kan ge 

en viss påverkan oavsett lokalisering. Dock bedöms kablarna inte utgöra en bar-

riär. 
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Övrig påverkan 

Inom ramen för detta kapitel har Medins fått i uppdrag att bedöma övrig påver-

kan av olika aspekter som lyfts inom ramen för aktuella prövningar. I kapitlet 

ingår bland annat fundamenttypernas betydelse för påverkan samt ett kort av-

snitt om yrkesfiske. 

 

Fundamenttypernas betydelse för påverkan och reveffekt 

Vindkraftens fundament och erosionsskydd skapar en hårdbottenstruktur, d.v.s. 

artificiella rev, som kan ha stor effekt på det direkta närområdet. Beroende på 

utformning av fundament och erosionsskydd skapas en varierande hårdbotten-

struktur med håligheter. En sådan struktur bidrar till settlande av hårdbotten-

associerade arter på den introducerade hårdbotten. Håligheter i varierande stor-

lek ökar möjligheten för flera arter av fisk och skaldjur att söka både föda och 

skydd (Hammar m.fl. 2016). 

Vindkraftsparken kommer att bidra till en ökad förekomst av naturtypen rev 

inom parkområdet. Denna ökning kommer att ske på bekostnad av andra habitat 

så som sublittoral sandbank. Det är dock av högsta vikt att notera att denna ök-

ning av rev i det stora hela utgör ett marginellt tillskott. Hur stor yta av området 

som kommer att göra ett skifte till rev beror i hög grad på vilken typ av funda-

ment som kommer att användas, hur många verk som upprättas samt i vilket 

utsträckning erosionsskydd appliceras. Gravitationsfundament kommer att ta 

en större yta i anspråk än monopile och därmed bidra till ett ökat tillskott av 

hårdbotten (Tabell 5 och Tabell 6). Oavsett fundament kommer tillskottet av 

hårdbotten vara marginell inom området. Baserat på teknisk information från 

den planerade vindkraftparken kommer fundament av typen monopile med 

erosionsskydd att täcka en yta motsvarande 0,0016–0,0024 % av vindkraftpark-

området. Skulle man räkna över hela Kriegers flak blir den procentuella ytan 

lägre. För Natura 2000-området är motsvarande siffra <0,00033 %. Procentsiff-

rorna är beroende av storleken på verken där högre men färre fundament bidrar 

till en mindre yta. Även för gravitationsfundament gäller att större men färre 

verk bidrar till en lägre procentuell täckning av botten. För gravitationsfunda-

ment förväntas en täckning på 0,21–0,58 % inom vindparksområdet och 

<0,0047 % av Natura 2000-området. Fundamenten inom Natura 2000-områ-

det kommer som mest (WCS) att uppta 0,0047 % av Natura 2000-området, 

d.v.s. en mycket liten del av Natura 2000-området (Tabell 6). Vid etablering av 

monopile kommer erosionsskyddet tillsammans med fundamentet motsvara en 

ungefärlig yta av 475–565 m2 för varje vindkraftverk, beroende på verkets stor-

lek. För etablering med gravitationsfundament kommer denna yta att vara 

större, i storleksordningen 2 827 m2. Det är värt att notera att dessa förväntade 

ytor som tas i anspråk vid respektive fundament inte nödvändigt måste betyda 

en förlust av ursprungligt habitat, detta då delar av området består av grövre 

substrat i form av block, sten och grus. Störst skifte av naturtyp är att vänta då 

fundament upprättas inom delar med sandbotten med litet inslag av grövre sub-

strat samt mjukbotten. Beroende på vilken typ av erosionsskydd som appliceras 

varierar påverkan på ytan som tagits i anspråk. Enligt Langehamer (2012) bidrar 

ett erosionsskydd på 450 m2 (d.v.s. en yta jämförbar med den för monopile) med 

grus och sten till en ökning av habitatyta med 650 m2 medan ett erosionsskydd 

av block bidrar till en ökning med 677 m2. Räknat i biomassa av associerad flora 
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och fauna medför detta en ökning på 19 806 kg per år för erosionsskydd av grus 

och sten, och 20 291 kg för block (Langehamer 2012). 

 

Tabell 5. Tabellen visar hur stor yta som tas i anspråk vid respektive vindkraftverk 

 

 

Tabell 6. Tabellen visar vindkraftverkens sammanlagda yta som tas i anspråk samt den pro-
centuella delen detta motsvarar av parkområdet respektive det aktuella Natura 2000-området. 

 

 

En reveffekt kommer att uppstå runt fundamenten där den förväntade ökningen 

av bland annat fisk runt fundamenten kommer att bidra till ett ökat predations-

tryck även utanför fundament och erosionsskydd. Därutöver kan det vara möjligt 

att en viss påverkan kan uppstå på sedimentbeskaffenheten genom ändrade 

strömmar och vattenrörelser. Dessa två påverkansfaktorer har undersökts inom 

andra vindkraftparker. Inom den belgiska vindkraftparken Thornton bank i 

Nordsjön påvisades att dessa två effekter endast sträckte sig 50 m ut från funda-

mentet (Hammar m.fl. 2016). Detta visar att endast en mindre lokal påverkan på 

bentisk fauna mellan verken är att vänta, vilket stämmer väl överens med studier 

på fisksamhället inom vindkraftparken Horns Rev 1 som visade på att vindkraft-

parken ej gav någon negativ effekt på mjukbottenassocierad fiskfauna inom 

vindkraftparken (Stenberg m.fl. 2015). Studier vid den tyska vindkraftparken 

Alpha Ventus visade på en hundra gånger högre abundans av epibentisk fauna 

runt fundamenten jämfört med omgivande havsbotten (Hammar m.fl. 2016). 

Studier från vindparken Lillgrund i Öresund har visat på en ökning av flera 

fiskarter runt fundamenten däribland torsk, rötsimpa, tånglake och ål (Natur-

vårdsverket 2012). Vid Horns Rev 1 har studier på långtidseffekter visat på en 

övergripande ökning av fiskabundans inom parkområdet (Stenberg m.fl. 2015) 

och den belgiska vindkraftparken Thorntonbank visade på en stark ökning av 

skäggtorsk som uppgick till 104 gånger högre än omgivande havsbotten. Ett fler-

tal vindkraftparker i norra Europa har visat en ökning av torsk runt fundamen-

ten (Hammar m.fl. 2016) och vid vindkraftparken Egmond aan Zee i Holland har 

man genom märkning av torsk sett att individer inte uppvisat något bevis för 

störning eller undvikande av fundamenten och istället valt att stanna flera må-

nader i rad invid ett specifikt verk. Flera individer stannade under hela studien 

MW Antal Monopile, 

fundamentyta (m²)

Monopile, fundament 

och erossionsyta (m²) 

Gravitation, 

fundamentyta (m²)

Gravitation, 

fundament och 

erossionsyta (m²)

5 128 - - 1 257 2 827

11 58 95 475 1 257 2 827

14 46 95 475 1 257 2 827

20 32 113 565 - -

Typ MW Antal
Fundamentyta 

(m²)

Fundament och 

erossionsyta (m²)

Andel av 

parkområdet (%)

Andel av Natura 2000-

området (%)

Monopile 11 58 5 510 27 550 0,0024  -

Monopile 14 46 4 370 21 850 0,0019 0,00033

Monopile 20 32 3 616 18 080 0,0016 0,00029

Gravitation 5 128 160 896 361 856 0,58 0,0047

Gravitation 11 58 72 906 163 966 0,26  -

Gravitation 14 46 57 822 130 042 0,21 0,0020
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som sträckte sig över nio månader. Samma studie visade att sjötunga inte attra-

herades till fundamenten, men samtidigt inte heller avskräcktes av desamma 

(Winter m.fl. 2010). 

Settling av organismer så som exempelvis musslor och vegetation kommer ske 

successivt på fundament och erosionsskydd genom ditförsel med strömmar un-

der sitt pelagiska levnadsstadie eller direkt från omgivande botten (Langhamer 

2012). I ett tidigt skede kommer ett tunt lager av mikroorganismer att bildas runt 

fundamentet av bland annat bakterier, diatomer och filamentösa alger 

(Wieczorek & Todd 1998, Unabia & Hadfield 1999, Langehamer 2012). Detta 

tunna lager kommer att öka förutsättningarna för andra arter att etablera sig på 

fundamentet. Till en början är det rimligt att anta att opportunistiska organ-

ismer med snabb reproduktion och tillväxt kommer att settla på fundamentet, 

till exempel havstulpaner (Langehamer 2012, Kerckhof m.fl. 2015) för att sedan 

med tiden bli ersatt av ett mer stabilt samhälle bestående av fleråriga och mer 

konkurrenskraftiga arter (Dean & Hurd 1980, Wennberg 1992). 

Perioden då fundamentet placeras på botten kan vara avgörande för vilka arter 

som settlar på ytan. En studie på epifauna på två vindkraftsparker i Belgien har 

visat på att tidpunkten är avgörande för vilka arter som settlar i det tidiga skedet 

(Kerckhof m.fl. 2015). Detta är väntat och bygger i stora drag på vilka larver som 

finns tillgängliga i vattenmassan under den period då fundamentet placeras ut. 

Den vertikala utformningen på fundamenten kommer att leda till att en zonering 

uppstår där olika arter koloniserar olika djup på fundamentet (Langehamer 

2012). Faktorer som påverkar zoneringen på fundamentet är bland annat ljusin-

släpp och exponering för vågrörelser. Inom en utsjöbank så som Kriegers flak 

kan det förväntas att de översta metrarna kommer att koloniseras av arter så som 

havstulpaner, blåmusslor och vissa makroalger. Djupare ner kommer det redu-

cerade ljusinsläppet att försvåra levnadsförhållandena för fotosyntetiserande ar-

ter och därmed troligen minska förekomsten av makroalger.  

Vid vindkraftparken Horns rev på danska västkusten kunde man se en zonering 

med grön-, röd- och brunalger inom skvalpzonen. Därefter förekom blåmusslor 

inom de översta metrarna. Fundamentet i sin helhet dominerades av det rörbyg-

gande kräftdjuret Jassa marmorata. Erosionsskydden runt fundamenten domi-

nerades av havsanemoner och mjukkoraller (Naturvårdsverket 2008). Studier 

vid den tyska vindkraftparken Alpha Ventus visade på en hundra gånger högre 

abundans av epibentisk fauna runt fundamenten jämfört med omgivande havs-

botten (Hammar m.fl. 2016). Studier av den danska vindkraftparken Horns Rev 

har visat på att området efter etablering utgör lekområde för krabbtaska (Cancer 

pagurus). Studien visade även på en hög biomassa av havsanemoner och mjuk-

koraller. Därutöver har det visats att förlusten av mjukbotten i området som er-

sattes av hårdbotten uppskattades ge en 60 gånger högre födotillgång för fisk 

och andra organismer jämfört med det ursprungliga mjukbottensamhället 

(Langehamer 2012). 

Högst troligt kommer en ökning av flera fiskarter att ses vid respektive funda-

ment. Det är även rimligt att anta att förekomst av kräftdjur så som exempelvis 

krabba kommer att öka när den nya strukturen bidrar till en ökad tillgång på 

hårdbottenhabitat. Generellt väntas en positiv påverkan på hårdbottenassocie-

rade arter (flora så väl som fauna) runt den nya strukturen (Naturvårdsverket 

2012b, Stenberg m.fl. 2015, Langhamer 2012). En ökad artrikedom och abun-

dans är att vänta vid respektive vindkraftverk (Stenberg m.fl. 2012, Stenberg 
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m.fl. 2015). Erosionsskyddets utformning och heterogenitet bidrar också det till 

reveffekten där en ökad heterogenitet kan förväntas öka artrikedom och abun-

dans (Langhamer 2012). 

Det är allmänt accepterat att flera fiskarter attraheras till vindkraftsfundament 

på grund av bland annat tillgång till föda och skydd. Detta trotts att individerna 

utsätts för ett visst driftljud. Det är högst sannolikt att fördelarna med föda och 

skydd överväger eventuell negativ påverkan från driftljudet. Experiment på ju-

venil ål har visat på en reducerad förmåga att undvika predatorer i ljudmiljöer 

motsvarande ljudet från fartyg (Simpson m.fl. 2015), medan studier på bland 

annat torsk har visat på att det inte förekommer några skillnader i kondition 

mellan individer runt ett verk jämfört med individer från referensområden (Reu-

bens m.fl. 2013). 

Det har ifrågasatts om attraktionen till vindkraftparker är fördelaktig för en fisk-

population och bidrar till en ökad fiskproduktion och gynnsamt bevarandemäss-

igt eller om det istället ska ses som en ekologisk fälla där individer lockas att 

stanna inom ofördelaktiga områden. Ett flertal studier har visat att attraktionen 

till vindkraftparker är positivt ur bevarandeperspektiv. Studier på torskfisk inom 

vindkraftparker har visat på att området är positivt för torskfisk och inga indi-

kationer har kunnat lyftas fram för att vindkraftparker skulle utgöra en så kallad 

ekologisk fälla, tvärtom kan det antas att det sker lokal produktion inom området 

(Reubens m.fl. 2014, Reubens m.fl. 2013). Man har även kunnat påvisa en möjlig 

”spillover”-effekt på omliggande områden. 

Högst troligt kommer en ökning av flera fiskarter att ses vid respektive funda-

ment. Det är även rimligt att anta att förekomst av skaldjur och kräftdjur så som 

exempelvis krabba kommer att öka när den nya strukturen bidrar till en ökad 

tillgång på hårdbottenhabitat. Generellt väntas en positiv påverkan på hårdbot-

tenassocierade arter (flora så väl som fauna) runt den nya strukturen (Natur-

vårdsverket 2012b, Stenberg m.fl. 2015). En ökad artrikedom och abundans är 

att vänta vid respektive vindkraftverk (Stenberg m.fl. 2012, Stenberg m.fl. 2015). 

Studier på långtidseffekter på fisksamhället inom vindkraftparken Horns Rev 1 

har visat på att havsbaserad vindkraft har en tillräckligt stor effekt på hårdbot-

tenassocierade fiskarter för att ge en positiv effekt, men samtidigt är effekten av 

vindkraftparken för liten för att kunna ge en negativ effekt på mjukbottenasso-

cierad fiskfauna (Stenberg m.fl. 2015). 

 

Fundamentens och kablarnas påverkan på utbredningen av de 
aktuella Natura 2000-naturtyperna 

Fundamenten och dess erosionsskydd kan ge en långsiktig (vindparkens livs-

längd) eller permanent påverkan på utbredningen av områdets aktuella Natura 

2000-naturtyper, medan kabeldragningarna i de flesta fall bedöms ge en över-

gående (enstaka år) påverkan på dessa. Det finns inget exakt förfarande för hur 

vindkraftsparken kommer att monteras ned, vilket beror på att tekniken utveck-

las kontinuerligt. Det förutsätts därför att bästa möjliga teknik vid tidpunkten 

för avveckling används för att i största möjliga mån minimera/undvika negativ 

påverkan på aktuella naturtyper.  

I nuläget är ett möjligt scenario att fundamenten tas bort/sågas av ner till havs-

bottens yta och att erosionsskydden lämnas kvar (Statens energimyndighet 
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2016). Detta scenario skulle innebära att erosionsskydden permanent påverkar 

de aktuella Natura 2000-naturtypernas utbredning i Natura 2000-området. Val 

av fundamenttyp och hur dess avveckling kommer att utföras medför att funda-

menten antingen kan ge en permanent eller långsiktig påverkan på naturtyper-

nas utbredning. Uppdragsgivaren kommer att detaljanpassa placeringen av fun-

dament inom Natura 2000-området för att undvika negativ påverkan på käns-

liga naturtyper såsom rev (se kapitel ”Skyddsåtgärder”). Skyddsåtgärden med 

detaljanpassning innebär därför att det främst är naturtypen sublittorala sand-

bankar som permanent eller långsiktigt kan få en minskad utbredning i Natura 

2000-området. Fundamenten och dess erosionsskydd upptar i WSC 0,0047 % 

av Natura 2000-området (se kapitel ”Fundamenttypernas betydelse för påver-

kan”). Detta är en mycket liten andel av Natura 2000-området och kan närmast 

betraktas som försumbar. Baserat på resultat från Medins undersökning 2020 

kommer troligen detta tillskott av hårdbotten (erosionsskydd och fundament) 

att täckas av musslor och därigenom fungera som biogena rev. Enligt Länssty-

relsen i Skånes utbredningskarta över naturtyper påträffas inte naturtypen su-

blittorala sandbankar inom området av vindparken som ligger inom Natura 

2000-området Sydvästskånes utsjövatten. Inom kabelkorridoren visar Länssty-

relsen Skånes utbredningskarta (Länsstyrelsen Skåne 2020) eventuellt på någon 

mindre yta av sublittoral sandbank inom kabelkorridoren. Detta stämmer över-

ens med Medins undersökning från 2020 som visade att totalt 40 % av hela vind-

parkområdet och 69 % av kabelkorridoren utgörs av residualkategorin marint 

vatten. Inom den del av vindparksområdet som faller inom Natura 2000 områ-

det så påträffas ingen Natura 2000-naturtyp. Endast i den nordligaste delen av 

kabelkorridoren inom Natura 2000 området påträffas naturtypen sublittoral 

sandbank, detta beror på att djupet katalogiserar in sandbottnen till residualka-

tegorin marint vatten. Utöver det påträffas i mindre utsträckning biogena rev 

inom kabelkorridoren. Detta innebär i sin tur att baserat på Medins undersök-

ning 2020 så kommer inga fundament att placeras på sublittoral sandbank inom 

Natura 2000-området, däremot förekommer två mindre områden med biogent 

rev inom Natura 2000 området i vindkraftsparken, där ett av områdena utgör 

en liten del av ett mycket större område. Sammantaget bedöms därmed den per-

manenta påverkan från fundament på utbredningen av naturtyperna rev och su-

blittorala sandbankar inom Natura 2000-området som obefintlig (sublittoral 

sandbank) till mycket liten (biogena rev), närmast att betrakta som försumbar.  

Vad gäller kablar bedöms dess påverkan på de aktuella Natura 2ooo-naturtyper-

nas utbredning som övergående i de fall kablarna grävs ner, vilket ger en åter-

ställning av naturtypen samt återkolonisation av områdets flora och fauna. Om 

kablarna i vissa sträckor inte kan grävas ner och behöver täckas med t.ex. be-

tongblock innebär detta en långsiktig eller permanent förändring av naturtyper-

nas utredning inom Natura 2000-området. Vid vindparkens avveckling finns 

möjliga scenarier både att kablarna kan lämnas kvar eller tas upp (helt eller del-

vis), bland annat beroende på vilken påverkan en borttagning kan få i aktuellt 

område (Statens energimyndighet 2016). Enligt Länsstyrelsen i Skånes utbred-

ningskarta över naturtyper Länsstyrelsen Skåne 2020) upptar naturtypen su-

blittorala sandbankar endast eventuellt mindre delar av planerad sträcka för ka-

beldragning inom Natura 2000-området. Tidigare undersökningar har visat att 

kabelkorridoren domineras av sandiga mjukbottnar (LeCaMarin 2005), men på 

grund av topografin så räknas dock inte dessa sandiga delar som sublittoral 

sandbank. Medins undersökning 2020 visar dock att kabelkorridoren till största 

del utgörs av residualkategorin marint vatten (till största del finsand) och till 19 

% utgörs av sublittoral sandbank och 12 % biogena rev. Detta innebär att det 



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

40 

sannolikt inte är några längre sträckor som eventuellt skulle behövas täckas med 

betongblock eller annat material. En påverkan från en eventuell övertäckning av 

kablar inom Natura 2000-området bedöms således som försumbar för de aktu-

ella Natura 2000-naturtyperna. 

 

Fysisk påverkan från kablar, fundament och erosionsskydd 

Vid etablering av fundament med erosionsskydd och vid nedsänkning av kablar 

i sjöbotten sker en direkt förlust av de ej mobila organismer som befinner sig på 

den specifika positionen för ingreppet. Till skillnad från påverkan från exempel-

vis grumling så är effekten direkt och nära på 100 % mortalitet på organismerna. 

Bortsätt från den direkta påverkan uppstår även andra effekter så som exempel-

vis habitatskifte, vilket beskrivs under rubriken ”Fundamenttypernas betydelse 

för påverkan och reveffekt”. 

 

Fundament och erosionsskydd 

Den fysiska påverkan omfattar de ytor som muddras samt de ytor där fundament 

och erosionsskydd placeras med eller utan muddring. Storleken på de ytor där 

direkt fysisk påverkan från vindkraft är att vänta beskrivs i tidigare kapitel. Inom 

Natura 2000 området rör det sig om en yta motsvarande <0,00033–0,0047 % 

av Natura 2000 områdets totala yta. Baserat på inventeringar utförda av Medins 

och Länsstyrelsen Skåne (Medins Havs och Vattenkonsulter AB 2020; Länssty-

relsen Skåne 2020) återfinns endast två mindre områden med biogena rev inom 

den del av parkområdet som omfattas av Natura 2000. Baserat på avståndet 

mellan fundament inom de olika layouter av vindparken som presenterats för 

Medins skulle ett värsta scenario innebära att två fundament placeras inom na-

turtypen biogena rev inom Natura 2000 området. Resterande fundament skulle 

placeras inom områden som klassas som marint vatten. Om flexibel placering av 

verk appliceras inom Natura 2000 områden skulle inga verk placeras på biogena 

rev inom Natura 2000 området och därmed helt reducera fysisk påverkan från 

fundament på Natura 2000 naturtyper inom Natura 2000 området. 

 

Kabeldragning 

Inom parken förekommer ett nätverk av internkablar som övergår till fyra eller 

två exportkablar som sträcker sig från parkområdet till södra Skånes kust genom 

Natura 2000 området. Dessa kablar kan eventuellt komma att passera genom 

naturtypen biogena rev inom den del av parkområdet som ligger inom Natura 

2000 området och kommer därutöver sannolikt att passera genom biogena rev 

inom kabelkorridoren (Figur 6-7) samt i parkområdet utanför Natura 2000 om-

rådet. 

När en kabel sänks ned i sjöbotten kommer detta leda till en fysisk påverkan som 

sannolikt bidrar till en nära 100 % mortalitet på ej mobila organismer inom en 

bredd på cirka 10 m runt kabeln (5 m på vardera sida). Denna bredd kan variera 
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beroende på vilken metod som väljs för utförandet (spolning, plogning, mudd-

ring m.m.). 

 

Inom parkområdet utanför Natura 2000 området 

Samtliga ytor där erosionsskydd, fundament och kabel placeras kommer att bi-

dra till att ej mobil fauna försvinner från den direkta ytan. Detta kommer att vara 

en kortsiktig effekt och en återkolonisation är att vänta inom månader upp till 

några år. Detta behandlas mer under rubriken ” Fundamenttypernas betydelse 

för påverkan och reveffekt”. 

 

Inom Natura 2000 området 

Vid antagandet av att flexibel placering av fundament appliceras kommer endast 

fysisk påverkan från kabeldragningar att påverka bottnarna inom Natura 2000 

området. 

Inom parkområdet förekommer två mindre områden med biogena rev. På grund 

av de stora avstånden mellan fundament är de sannolikt att inte mer än två 

 

 

Figur 7. Bilderna visar naturtypen biogena rev med hög täthet av musslor (från två olika 
transekter) inom exportkabelkorridoren. Botten utgörs av sandbotten där blåmusslor i 
stora drag täcker alla hårda ytor. 



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

42 

kabeldragningar kommer att placeras inom dessa biogena rev. Denna fysiska på-

verkan kommer att leda till en cirka 10 m bred yta runt en internkabel (5 meter 

på vardera sida).  

Inom kabelkorridoren kommer fyra eller två exportkablar att placeras beroende 

på layout. Vardera av dessa exportkablar kommer att ha en fysisk påverkan på 

naturtypen biogena rev motsvarande en 10 m bred korridor.  

 

Konsekvensbedömning av effekter på naturtyper 

Videoundersökningen av Medins (Medins Havs och Vattenkonsulter 2020) 

inom området har visat att i stora drag all hårdbottenyta är settlad av blåmusslor 

från större block till mindre stenar. Inom ytor som ej klassas som biogena rev 

(sublittoral sandbank och marint vatten) råder brist på hårt substrat och istället 

är bottensamhället uppbyggt av djur som lever i stor utsträckning nedgrävda i 

sedimentet. Vid fysisk påverkan kommer stora delar av dessa djur att försvinna 

det är dock högst sannolikt att ytorna är återkoloniserade inom några månader 

till 5 år (se mer under rubriken Bottenfauna).  

Bottenfaunasamhället inom naturtypen sublittoral sandbank samt residualka-

tegorin marint vatten bedöms inte nämnvärt påverkas negativt av fysisk på-

verkan, varken på populations- eller individnivå. Kortsiktigt kommer en hög 

dödlighet äga rum, men inom månader till fåtalet år bedöms ytan vara åter-

ställd. 

Kabeldragningar som sker genom biogena rev kommer högst troligt att leda till 

en hög förlust av musslor inom det direkta påverkansområdet. Efter ingreppet 

kommer högst sannolikt en ny settling av musslor ske på de hårda ytor (stenar 

och block) som ligger inom kabelspåret och inom några år förväntas alla hårda 

ytor inom kabelspåret att åter utgöra biogent rev. 

Inom exportkabelkorridoren beräknas en total sträcka på cirka 3 km utgöras av 

biogent rev (Medins Havs och Vattenkonsulter 2020). Vid en layout som innebär 

fyra exportkablar så innebär detta att den fysiska påverkan kommer att ha en 

negativ effekt på 12 hektar av biogena rev vilket motsvarar 0,04 % av den totala 

ytan av biogena rev inom Natura 2000 området (baserat på underlag från Läns-

styrelsen Skåne 2020). Vid en layout som innebär två exportkablar är motsva-

rande siffra 0,02 %. 

Denna siffra är väldigt låg och med all sannolikhet kommer en återkolonisering 

av blåmussla ske på de nya hårdbottenytorna (sten och block) inom några år. Det 

är av vikt att bära med sig att de biogena rev som återfinns inom området inte 

utgörs av en heltäckande matta utan är spridda sporadiskt och koncentrerade till 

hårda ytor (Figur 6-7). 

Naturtypen biogena rev bedöms initialt påverkas negativt av fysisk påverkan 

av kabeldragningar. Kortsiktigt kommer en hög dödlighet äga rum, men inom 

månader till år bedöms nya hårdbottenstrukturer (till exempel stenar och 

block) vara återkoloniserade av musslor. Långsiktigt bedöms den fysiska på-

verkan på biogena rev inom Natura 2000 området vara marginell till obefint-

lig. 
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Yrkesfiske 

Uppdragsgivaren har upprättat ett förlikningsavtal med en grupp yrkesfiskare 

som kan beröras av planerat projekt. Om det skulle bli förbjudet med fiske i om-

rådet (oavsett fiskemetod) medför avtalet att yrkesfiskare bl.a. inte ska göra an-

språk på fortsatt fiske inom aktuellt område. Under vindkraftsparkens anlägg-

ningstid får gruppen med yrkesfiskare inte fiska inom aktuellt undersöknings-

område. Under drifttiden förbinder sig yrkesfiskarna att inte fiska med trål eller 

garn som har tyngder som kan fästa i bottenkablar inom aktuellt undersöknings-

område. Enligt Länsstyrelsen Skånes yttrande 2019-10-17 syns inga trålspår på 

Kriegers flak inom Sydvästskånes utsjövatten. Inte heller vid Medins undersök-

ning 2020 påträffades trålspår inom vare sig vindparksområdet eller kabelkor-

ridoren. Utifrån ovan information bedömer Medins därför att projektet troligen 

inte kommer att påverka fiskfaunan inom aktuellt undersökningsområde vare 

sig positivt eller negativt med avseende på fiske med trål. I vilken utsträckning 

annan typ av fiske i dagsläget förekommer inom området är av Medins inte känt. 

Om det i aktuellt område i nuläget fiskas med garn med tyngder, eller om beslut 

om fiskeförbud i området tas, bedöms vindkraftparken med avseende på fiske ha 

en positiv effekt för fiskfaunan lokalt i området. Utförs fiske i området med andra 

metoder bedöms projektet som helhet inte påverka fiskfaunan vare sig positivt 

eller negativt såtillvida att inget fiskeförbud införs. 
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Slutsats 

Resultatet visar att grumlingspåverkan och sedimentpålagringar enligt de mo-

dellerade värdena inte negativt påverkar de aktuella arterna inom makrofyter, 

bottenfauna och fisk på populationsnivå. Vissa individer riskerar att påverkas 

negativt, men detta bedöms som en försumbar påverkan eftersom samhällena i 

stort inte bedöms påverkas. Inte heller naturtypen sublittorala sandbankar be-

döms påverkas negativt med avseende på grumling och sedimentpålagring av 

planerad verksamhet. Naturtypen rev bedöms som mer känslig för påverkan av 

sedimentpålagringar och en viss risk för negativ påverkan föreligger, då främst i 

sydöstra delen av vindparksområdet, som ej omfattas av Natura 2000, där före-

komsten av rev är som högst. Då reven inom detta område har en avsaknad av 

makroalger bedöms påverkan här som liten. Inom Natura 2000-området före-

kommer endast två mindre områden av biogent rev inom parken och två områ-

den inom kabelkorridoren. Sedimentpålagringarna bedöms dock som små uti-

från modellerade värden, och i kombination med skyddsåtgärder med flexibel 

placering av fundament inom Natura 2000 området bedöms påverkan som för-

sumbar på naturtypen rev inom Natura 2000-området. 

EMF från kablarna bedöms inte ge någon effekt på populationsnivå för de arter 

som kan förväntas exponeras för detta. En individuell fördröjning för arter 

såsom ål kan ske under dess passage över ett magnetiskt fält, dock bedöms kab-

larna inte utgöra någon barriär för migrerande arter.  

Sammantaget bedöms Natura 2000-naturtyperna sublittorala sandbankar och 

rev som helhet samt deras associerade arter inte påverkas negativt, varken kort- 

eller långsiktigt, av grumling, sedimentpålagring och EMF från planerade åtgär-

der. 

För övrig påverkan såsom fundamenten inom Natura 2000-området kommer 

dessa som mest (WCS) att uppta 0,0047 % av Natura 2000-området, d.v.s. en 

mycket liten del av Natura 2000-området. Långsiktig eller permanent negativ 

påverkan från fundament och erosionsskydd på aktuella naturtypers utbredning 

inom Natura 2000-området bedöms därför som försumbar. Kablarnas påverkan 

på de aktuella Natura 2000-naturtypernas utbredning bedöms som mycket små. 

Påverkan på yrkesfisket beror på vilka fiskemetoder som används i dagsläget. 

Oavsett exakt hur detta kommer att se ut bedöms förändringar i fisket antingen 

inte medför några förändringar för fiskfaunan gentemot dagens förhållanden, 

eller medföra positiva effekter för den lokala fiskfaunan om projektet medför att 

yrkesfisket i området totalt sett minskar. 
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