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Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap. 
Miljöbalken angående anläggande av 
vindkraftsparken Skidbladner 
 
 
Ärendet 
Simply Blue Group planerar att anlägga en vindkraftspark med flytande 
fundament i Sveriges ekonomiska zon. Ett avgränsningssamråd genomfördes den 
femte oktober med Länsstyrelsen i Gotlands län.  
 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
 
 
Allmänt 
 
Länsstyrelsen vill framföra att det för såväl myndigheterna som Simply Blue 
Group är viktigt att hålla isär de olika prövningarna och att avgränsa dem så att 
endast de frågor som är relevant för den aktuella prövningen tas upp inom 
respektive prövning. 
 
 
Kust- och havsmiljö 
 
Natura 2000 prövning 
Huruvida den planerade verksamheten kan antas medföra risk för betydande 
miljöpåverkan på Natura 2000-området i anslutning till platsen för verksamheten, 
och att verksamheten kommer att kräva ett Natura 2000-tillstånd, är beroende av 
placering och utformning av parken inom projektområdet. Olika alternativa 
placeringar har olika påverkan på naturvärden som avses skyddas inom Natura 
2000 området. Grundområden i anslutning till Natura 2000 området 
(Kopparstenarna) är biogena rev och huserar övervintrande alfåglar likväl som 
grundområden innanför länsgränsen. Därutöver finns det ett nytt förslag för 
utpekande av SPA område enligt Fågeldirektivet som skulle ha samma 
gränsdragning som det nuvarande Natura 2000-området och därmed stärka 
skyddet för fåglar i området. 
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Kemi och miljögifter 
Kommande MKB bör innefatta en riskanalys för uppgrumling och spridning av 
sediment och ackumulerade miljögifter i vattenpelaren under anläggningsfasen, 
under driftsfasen, när tex. förankringskedjor rör sig över havsbottnen, och under 
avvecklingsfasen, eftersom ackumulationsbottnar sannolikt finns inom 
projektområdet. Biotillgänglighet av miljögifter efter omblandning, uppgrumling 
och spridning i vattenpelaren ska också undersökas. I tabell 11 i 
samrådsunderlaget saknas en bedömning av påverkansfaktor Grumling under 
driftsfas.  
 
Sedimentens bottenkemi och miljögifter inom projektområdet ska undersökas, 
likaså behov av hantering av förorenat sediment. Behov av skyddsåtgärder under 
anläggningsarbetet för att reducera spridning av sediment, föroreningar och 
närsalter ska också utredas. 
 
Ett kontrollprogram under anläggningstiden, driftperioden respektive under 
perioden för avveckling bör redovisas, åtminstone översiktligt. En viktig aspekt 
att belysa är hur spridning av föroreningar i sedimentet ska kontrolleras (och 
begränsas). 
 
Risker 
Oljeskyddet måste beaktas, dvs risker för läckage under både anläggning, drift 
och avvecklingsfasen, samt hur man kan kontrollera om det sker. Risker för 
oljeutsläpp vid brand under drift bör utredas. Även risker för kollisioner mellan 
fartyg och vindkraftsverk. Sannolikheten för och konsekvensen av utsläpp av olja 
som en effekt av sådana möjliga kollisioner bör särskilt utredas. 
 
Verksamhetens utsatthet och sårbarhet för klimatförändringar och andra yttre 
händelser (jfr 18 § 8 pkt Miljöbedömningsförordningen), inklusive risker vid 
stormar och åsknedslag bör utredas. Samt risker för annan sjöfart avseende t.ex. 
iskast från vingar, haverier som innebär nedfallande verk och rotorblad eller 
drivande verk efter brustna förankringar. 
 
Teknikutveckling 
I miljökonsekvensbeskrivningen bör olika framtida tilltänkta tekniska alternativ 
och respektive påverkan belysas. De fundament som övervägs bör beskrivas i 
ansökan och MKB med en jämförelse av den miljöpåverkan de olika 
typerna/lösningarna innebär. Detta gäller även sub-stations för el-överföring och 
eventuella energilagringssystem. 
 
Kumulativa effekter 
Med tanke på alla de havsbaserade vindparker som nu planeras, samt andra 
pågående aktiviteter, bör bolaget göra en bedömning av kumulativ miljöpåverkan 
av olika aspekter (i synnerhet däggdjur, fågel, fladdermöss och fisk). Kumulativa 
effekter bör undersökas i större skala och beskrivas mer utförligt i kommande 
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ansökningshandlingar, och då speciellt kumulativ påverkan avseende buller, 
undanträngningseffekter och utsläpp.   
 
Vindkraftsparkerna Baltic Offshore Epsilon och Erik Segersäll planeras i direkt 
anslutning eller överlappande till Skidbladner. Dessutom har Länsstyrelsen haft en 
ansökan om undersökningstillstånd på remiss genom SGU om ett projektområde 
som också överlappar med ovan nämnda områden. I anslutning till detta 
sammanlagda område planeras även parken Baltic Offshore Delta. Tillsammans 
påverkar dessa vindkraftsparker ett mycket stort havsområde. Dessutom finns två 
sjöfartsrutter direkt väster om, respektive öster om, de planerade parkerna. 
 
Bottenfauna 
Naturtyper biogena rev (blåmusselbankar) och sandbankar är hotade enligt 
Helcom. Påverkan på naturtyperna under anläggning-, drifts- och avvecklingsfas 
ska utredas. 
 
Artificiella rev 
Gällande artificiella rev och om dessa får en positiv effekt beror mycket på 
artsammansättning. Östersjön är relativt artfattig och artificiella rev i Östersjön 
bidrar troligtvis inte lika mycket till biodiversiteten som de rika miljöer som 
bildas på artificiella rev i Västerhavet eller ett annat område med hög artrikedom. 
Det är inte heller brist på hårdbottenmiljöer i Östersjön, och man introducerar inte 
ett nytt substrat eller attraherar flera arter på samma sätt. Artificiella rev kan också 
bidra till spridning av invasiva arter om det blir extra öar i havet där arter kan 
spridas från fundament till fundament. Det behövs dock mer forskning kring detta, 
speciellt i Östersjön. Ett övervakningsprogram som dokumenterar utvecklingen på 
de artificiella revstrukturerna inom vindparken under drift kan därför vara mycket 
värdefullt att ta fram. Risken för spridning av invasiva arter bör utredas och 
beskrivas i kommande MKB.  
 
Övrigt 
Slutsatsera i Vindval rapporten ska tillämpas med försiktighet, speciellt i 
Östersjön, eftersom underlaget är bristfälligt och mer forskning krävs. 
 
 
Fåglar 
 
Migrerande fåglar 
Vindkraftparken är planerad som ett vidsträckt band i ost-västlig riktning cirka 20 
km norr om Gotska sandön. Gotska sandön och framförallt Bredsandsudde på öns 
nordvästra spets är en sträckfågellokal under såväl vår som höst. Fågelsträcket 
utgörs bland annat av tättingar men även andra artgrupper av fåglar. Exakt hur 
fågelsträcken rör sig till/från Gotska sandön är inte känt, inte heller i vilka 
mängder, men det är mycket troligt att de fåglar som sträcker förbi Gotska sandön 
rör sig genom området där vindkraftparken planeras. Bolaget bör därför 
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inventera/undersöka vilka artgrupper av fåglar som migrerar genom den tilltänkta 
parken och bedöma risker för kollisioner och barriäreffekter. Här bör kumulativa 
effekter från andra planerade parker i området inkluderas.  
 
Bolaget bör beskriva vilka skyddsåtgärder som kan utföras för att minska 
eventuell påverkan på de migrerande fåglarna. 
 
På Gotska sandön finns en koloni av måsfågel med bland annat silltrut. Bolaget 
bör utreda om framförallt silltrutarna nyttjar området där vindkraftparken planeras 
och i så fall om det finns åtgärder som kan göras för att undvika kollisioner 
mellan silltrutar och vindkraftverk. 
 
Sjöfåglar 

Natura 2000 och eventuellt SPA-område 
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till 
bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam 
bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv 
eller art- och habitatdirektiv. För det enskilda Natura 2000-området är det 
överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de 
naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.  
 
Bevarandeplanen för Natura 2000-området Gotska Sandön-Salvorev, som hamnar 
precis bredvid den tänkta vindkraftsparken, listar bland annat naturtypen 
”Sandbankar” som ett prioriterat bevarandevärde, och att det är prioriterat att 
bevara den flora och fauna som är typisk för de ovan nämnda naturtyperna. I 
Naturvårdsverkets beskrivning av typiska arter inom naturtypen ”Sandbankar” 
(naturtyp 1110) anges bland annat alfågel och ejder som sådana typiska arter. 
Området mot Kopparstenarna är ett av de viktigare övervintringsområdena för 
alfågel i svenska vatten, och därmed bedöms området i stort även ha en betydande 
genomströmning under flyttningen norrut. Då bland annat alfågel visat starka 
undanträngningsbeteenden utifrån havsbaserade vindkraftsparker, bör denna 
effekt utredas vidare gällande hur dessa och övriga sjöfågelarter inom det 
befintliga Natura 2000-området riskerar att påverkas negativt. Detta Natura 2000-
område utreds nu även av Länsstyrelsen för eventuellt utpekande som SPA-
område för att skydda stora antal övervintrande och rastande sjöfåglar, bland 
annat alfågel och ejder. Om beslut fattas om detta nya utpekande kommer dessa 
och andra där förekommande arter få ett ännu tydligare skydd. Förslaget, samt 
inkomna synpunkter till Länsstyrelsen angående området, kommer redovisas för 
Naturvårdsverket senast den 28 oktober 2022. Ärendet hamnar sedan hos 
regeringen. Mer information om den pågående processen gällande detta förslag 
finns att tillgå här: https://www.lansstyrelsen.se/gotland/natur-och-
landsbygd/skyddad-natur/natura-2000-omraden/nya-fagelomraden.html  
 

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/natura-2000-omraden/nya-fagelomraden.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/natura-2000-omraden/nya-fagelomraden.html
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Undanträngning, barriärer och kollisioner 
Utöver undanträngningseffekter behöver även risk för kollisioner och 
barriäreffekter på sjöfåglar utredas, detta särskilt utifrån de kumulativa effekter 
som kan uppstå om parken uppförs tillsammans med övriga planerade projekt i 
området. Här kan särskilt undersökas om det finns risk att migrerande arter som 
exempelvis alfågel tvingas till långa omvägar som kraftigt påverkar deras 
energetiska kostnad, reproduktionsförmåga och i slutänden även överlevnad. 
Även effekter på fåglar som normalt sett undviker att flyga genom vindkraftparker 
men ändå tvingas in i parkerna om dessas kumulativa utbredning blivit för stor 
bör undersökas. Hos marina måsar, trutar och tärnor, arter bland annat häckande 
på Gotska Sandön, tycks inte någon större undanträngningseffekt uppvisas, och 
för dessa bör specifikt kollisionsrisken inom vindkraftsparkerna utredas. 
 
Övriga effekter 
Utöver ovanstående risker behövs även undersökas om den eventuella grumling 
som vindkraftsparkens etablerings-, drifts- och nedmonteringsfaser kan ge upphov 
till kan påverka födosöksförhållanden för dykande fåglar i närområdet. 
Omfattningen av eventuella olje- och kemikalieutsläpp under dessa faser behöver 
också bedömas, då detta kan få stora negativa konsekvenser för sjöfåglar. 
 
 
Fladdermöss 
 
Vindkraftsparkens artificiella ljus kan indirekt locka till sig fladdermöss genom att 
det drar till sig insekter. Det är dock inte helt klarlagt vilka faktorer som gör att 
insekter dras till vindkraftverk. Det är viktigt att beakta aktuell forskning på 
ämnet. Så även möjligheten att stänga av verken vid för insekter och fladdermus 
gynnsam väderlek. Likaså att koppla ett kontrollprogram till detta för att kunna 
visa på resultat av vidtagna åtgärder. 
 
 
Marina däggdjur 
 
Bolaget framför att om skyddsåtgärder genomförs och särskild hänsyn tas till 
viktiga årstider för tumlare kan dessa negativa risker undvikas. Projektområdet är 
inte något kärnområde för tumlare och det är inte känt under vilken årstid som 
tumlare kan uppehålla sig inom området. Sannolikt är chansen större på vintern 
eftersom tumlaren verkar uppehålla sig närmare kusten då. Negativa risker kan 
inte undvikas helt eftersom tumlaren störs om den befinner sig inom området när 
verksamhet pågår. Skyddsåtgärder kan dock minska de negativa riskerna. 
 
Eftersom östersjöpopulationen av tumlare är akut hotad bör tumlarförekomsten 
inom projektområdet inventeras och dokumenteras. 
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Bullerutredningen för undervattensbuller ska inkludera en utredning av påverkan 
på tumlare och tilltänkta skyddsåtgärder under anläggningsfas, driftsfas och 
avvecklingsfas. En bullerutredning ska även inkludera påverkan på fisk och fauna 
i övrigt. 
 
 
Fisket  
 
Det är ett faktum att tekniken inom havsbaserad vindkraft utvecklas i en snabb 
takt. Detta blir en utmaning vid en prövning, som äger rum flera år innan parken 
ska byggas, att man i dagsläget inte vet vilken teknik som kommer användas vid 
anläggningsfasen. Rimligt kanske kan vara att utgå från ”worst-case” och sedan 
beskriva möjliga alternativa tekniker som man tror kan bli aktuella.  

Fisk 
Länsstyrelsen ser, liksom bolaget, gärna en utredning kring förekomst av fiskarter 
i området, särskilt i områdets sydvästra del där grundområden återfinns. Hänsyn 
ska även tas till vandrande arter såsom lax och ål i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser liksom bolaget själva att 
eventuella negativa effekter på fisk bör undersökas när det gäller 
elektromagnetiska fält, buller, samt grumling under anläggningsfas, driftsfas och 
avvecklingsfas. Det är med största sannolikhet olika påverkan på olika arter, ex 
mellan stationära arter och vandrande arter så som ål och lax.  
 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att inte generalisera för mycket när det gäller 
”fisk” och revstrukturer. Det är sannolikt så att olika arter påverkas olika av de 
potentiella revstrukturer som uppstår av fundament och förankringar av olika slag. 
Bra om detta redogörs för i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Fiske 
Länsstyrelsen konstaterar att mått på fiske anges i fartygstäthet utifrån AIS-data 
från 2020. Länsstyrelsen anser att det ät bättre att använda fångstdata från Havs- 
och vattenmyndigheten som sträcker sig över fler år. Bolaget kommer då kunna 
konstatera att det förekommer pelagiskt fiske i området, alltså fiske med trål. 
Fiske med trål påverkas ofta negativt av vindkraftsparker då fisket ofta avhyses 
från områdena, dvs intressena kan ofta inte samexistera. Yrkesfisket beskrivs av 
bolaget utifrån dagens situation där omfattningen av yrkesfisket är väldigt liten. I 
en fungerande Östersjö och med en fungerande förvaltning ges det förutsättningar 
för ett mycket mer omfattande fiske än idag, vilket bolaget borde ta höjd för i sin 
MKB. Fisken är en rörlig resurs och fisket varierar över tid vilket är svårt att 
förhålla sig till men ändå värt att nämna i ansökningshandlingar.  
 
Havsplanen för Östersjön har pekat ut områden för yrkesfiske men Länsstyrelsen 
vill påpeka att fisket även bedrivs i områden utpekade som generell användning.  
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Länsstyrelsen vill även särskilt lyfta problematiken kring kumulativa effekter på 
yrkesfisket genom att flera vindkraftsparker planeras i Östersjön samtidigt som 
marina skyddade områden blir fler och större och därmed minskad tillgänglig 
areal för fiske.  
 
 
Samhälle 
 
I underlaget redogörs för de riksintressen som finns i området. Området berör 
riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. Området angränsar därutöver 
till riksintresse för kommunikationer (farled) enligt 3 kap. 8 §, riksintresse för 
totalförsvaret (sjöövningsområde) enligt 3 kap. 9 § MB samt riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 1-2 §§ MB. I avsnitt 7.1 anges att de angränsande 
riksintressena initialt inte bedöms påverkas. Länsstyrelsen ser gärna ett 
förtydligande av utgångspunkterna för den initiala bedömningen. I sammanhanget 
vill Länsstyrelsen påminna om att bedömningen behöver ta hänsyn till 
riksintressenas syfte och värde och inte enbart till deras geografiska utbredning.   
 
Länsstyrelsen konstaterar att berörda riksintressemyndigheter har inkluderats i 
samrådskretsen. Dessa bör kunna redogöra för hur respektive riksintresse kan 
komma att påverkas.  
 
 
Kulturmiljö 
 
Generellt om samrådsunderlaget 
Kulturmiljö behöver lyftas in tydligare i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
än vad som presenterats i samrådsunderlaget. Det saknas i dispositionen som 
presenteras i underlaget. Det är ett av de värden man behöver beskriva och 
bedöma vid en MKB. 
 
Riksintressen och kulturmiljö generellt 
Påverkan på riksintressen för kulturmiljö behöver beskrivas inom ramen för 
MKB. Här är bland annat siktlinjeanalyser relevant, i förhållande till hur verken 
planeras i relation till riksintresset. Siktlinjeanalys bör både omfatta klar sikt och 
nattbelysning/varselljus. Detta sett till olika höjdlägen/observationsplatser. 
Riksintressebeskrivningar (kulturmiljö) med uttryck går att hitta på 
Riksantikvarieämbetets webbplats. Gotska Sandön är en av få platser i hela södra 
Sverige där man kan uppleva mörker, ett område nästan fritt från ljusföroreningar. 
Se även Light pollution map. Vindkraftparken kommer troligtvis att påverka 
landskapsbilden, både dagtid och nattetid. Detta måste tas upp i prövningen. Hur 
mycket vindkraftsverken kommer att synas dagtid och hur störande blinkljus blir 
nattetid. 
 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=5.45&lat=58.2199&lon=20.9442&layers=B0FFFFFFFTFFFFFFFFFFF
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Vid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska bland annat påverkan på 
kulturmiljövärden utredas. Fornlämning är endast en delmängd av olika 
kulturmiljövärden. I samrådsunderlaget framgår det inte så tydligt, men även 
kulturlämningar (exempelvis fartygslämning förlist efter 1850) behöver 
identifieras vid en MKB för att kunna bedöma och beskriva påverkan på 
kulturmiljövärdena. I dagsläget saknas, Länsstyrelsen veterligen, heltäckande 
inventeringar av lämningar i det berörda området. Lämningsinformationen i 
Kulturmiljöregister (KMR/Fornsök) är inte kvalitetssäkrad vad gäller absoluta 
flertalet fartygslämningar och förlisningsuppgifter. Informationen är inte 
systematiskt insamlad på samma sätt som vid fornminnesinventeringen. Det är 
inte heller ovanligt att lägesangivelser kan vara flera hundra meter fel. Förutom 
KMR kan det finnas andra arkiv som innehåller information om fartygslämningar 
och förlisningar. 
 
Upplysning sett till Kulturmiljölag (1988:950), KML 
Det planerade verksamhetsområdet är till stor del inom angränsande zon. 
Bestämmelserna enligt 1, 2 och 5-8 kap. KML, ska tillämpas inom den 
angränsande zonen (se 1 kap. 3 a § KML). Länsstyrelsen i Gotlands län är 
närmaste länsstyrelse och är därför den länsstyrelse som tillämpar 
bestämmelserna. Kulturmiljölagen är tydlig med att den som planerar ett arbete 
ska undvika att skada kulturmiljön. Utöver detta har fornlämningar ett särskilt 
skydd genom 2 kap. 12 § KML. Till fornlämning hör också ett 
fornlämningsområde.  
 
I och med områdets omfattande yta avser Länsstyrelsen i Gotlands län att besluta 
om en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § KML. En arkeologisk utredning 
har som huvudsyfte att bedöma om fornlämning finns inom ett utredningsområde. 
Syftet är med andra ord mycket snävare än en MKB som inte bara ska titta på 
fornlämningar, utan som behöver beskriva påverkan på olika kulturmiljövärden 
(där fornlämningarna är en delmängd). Länsstyrelsen har en e-tjänst för begäran 
om arkeologisk utredning som kan användas.  
 
Någon exakt angiven tidpunkt för när en arkeologisk utredning ska genomföras 
finns inte i lagstiftningen, mer än att den bör göras i god tid innan arbetsföretaget. 
Det framgår sammantaget av 2 kap. 10 och 11 §§ KML. En arkeologisk utredning 
kan förutom att fungera som beslutsunderlag för länsstyrelsen, utgöra 
planeringsunderlag för verksamhetsutövaren. Det kan exempelvis vara hur man 
kan anpassa de olika verken och förankringsanordningarna för att inte beröra 
fornlämning och fornlämningsomårde. 
 
Relevanta data 
Sonardata och mätdata kan utgöra underlag inför beredning om beslut om 
arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § ska fattas, eller rymmas inom ramen för 
en arkeologisk utredning (såsom samrådsunderlaget beskriver). Om 
verksamhetsutövaren genomför egna Side Scan Sonar undersökningar och 
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mätningar i samband med bottenundersökningarna är det viktigt (för att 
Länsstyrelsens kulturmiljö ska ha nytta av underlagen) att marinarkeologisk 
expertis konsulteras gällande typ av utrustning som används, eller vilka 
frekvenser och sökstråk som bäst fångar in anomalier som kan utgöra 
fornlämning. 
 
Övrigt 
Vid bottenundersökningar och ingrepp som kan påverka området närmast 
havsbottnen är det också viktigt att man säkerställer att fartygslämning inte skadas 
till följd av de åtgärder som planeras. Det är till exempel är förbjudet att utan 
tillstånd ändra, rubba, skada eller övertäcka fornlämning. Till fornlämning hör 
fornlämningsområde. Om man påträffar tidigare ej registrerad fornlämning ska 
Länsstyrelsen kontaktas innan vidare åtgärd i närheten av fornlämningen. 
 
Länsstyrelsen anser att det vore positivt om erhållna resultat av de planerade 
undersökningarna görs tillgängliga för forskning och myndigheter. Resultaten från 
miljöprovtagningarna skulle vara värdefull information och utgöra ett viktigt 
underlag vid exempelvis bedömningen av Östersjöns miljöstatus enligt 
vattendirektivet och havsmiljödirektivet. 
 
 
Synpunkt på samrådskrets 
 
Länsstyrelsen vill påpeka att fisket i ekonomisk zon regleras och styrs på EU-nivå 
varpå samråd även bör ske med andra europeiska länder som fiskar i området. 
 
Därutöver vill Länsstyrelsen framhålla att tidigt samråd med Försvarsmakten är 
viktigt med tanke på parkens planerade lokalisering i närheten av Gotska Sandön.  
 
Även Stockholms län bör ingå i samrådskretsen med tanke på eventuell påverkan 
på den blivande nationalparken Nämdö Skärgård.  
 

De som deltagit i beslutet 
Beslutet om detta yttrande har fattats av enhetschef för Miljö- och vattenenheten 
Karin Fager, med handläggare för kust- och havsmiljöfrågor Elida Lundgren som 
föredragande. I beredningen av ärendet har även handläggare för kust- och 
havsmiljöfrågor Rozemarijn Keuning, länsfiskekonsulent Andreas Pettersson, 
samhällsplanerare Victoria Hannfors, kulturmiljövårdshandläggare Daniel 
Langhammer, miljöskyddshandläggare Lena Kulander och naturvårdshandläggare 
Henrik Johansson, Per-Arvid Berglund och Mattias Vejlens deltagit.  
 
Yttrandet skickas enbart digitalt och saknar därför underskrift. 
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