
I den nödvändiga omställningen till förnyelsebara energi-
källor, är vindkraft den källa som kommit till mest
kommersiell användning. Utbyggnaden har hittills främst
skett på land och utvecklingen har gått från enstaka små
verk till större parker med allt större vindkraftverk. Många
av de mest attraktiva platserna för vindkraft i kustområde-
na är också mycket attraktiva för fritidsbebyggelse, något
som skapat alltfler konflikter och en alltmer negativ attityd
till vindkraften. Verkens allt större storlek och antal har
också bidragit till detta. 

En lösning är att bygga ute till havs. Där blåser det mer
vilket ger bättre effekt och konflikterna med människor
och miljö är mindre. Eller är de det? Är det kanske ett nytt
exempel på skorstenslösning vi ser?

Grundområden där allting sker
Med dagens teknik bedöms det som lönsamt att bygga
vindkraftverk till havs på djup ner till 10-12 m. Teknik finns
för att bygga på större djup, ned till 40 m och ännu mer,
men ju djupare, desto dyrare. Därför är grunda havsområ-
den de mest attraktiva för vindkraftsexploatering. 

I kartan på nästa sida visas grundområdena i södra
Östersjön. Statens Energimyndighet har pekat ut Södra
och Norra Midsjöbankarna och Hoburgs bank som lämpli-
ga områden för havsbaserad vindkraft. Dessa områden, till-
sammans med Gotlands kuster, utgör en betydande del av
grundområdena i centrala Östersjön.

Grunda havsområden, längs kusterna och vid grundban-
karna till havs, är också mycket produktiva. Det är ingen
slump att Fiskebanken heter som den gör… eller att Öster-
sjöns viktigaste övervintringsplats för alfågel är Hoburgs
bank… eller att fisket bedrivs längs kusterna… På grund-
områdena finns föda för många arter, blåstångsbältet är ett
av de artrikaste samhällena och blåmusslan är en viktig
födoorganism som i Östersjön går ned till ca 30 m djup.
Grunda områden är också reproduktionsområden för
många fiskarter, uppväxtområden för ännu fler och födo-
söksområden för de flesta under något livsstadium.

Ingen vet något
Det kan konstateras att kunskapsläget kring effekter av
havsbaserad vindkraft på den marina miljön är mycket
dåligt. Naturvårdsverket gav tidigare i år ut en litteratur-
studie som visar på bristen på kunskap (NV Rapport 5139),
något som också konstaterades vid ett seminarium arran-
gerat av dem i början av sommaren. 

Undersökningar där man direkt studerat effekten av
havsbaserade vindkraftverk domineras av inverkan på fågel
och sälar. Fortfarande finns veterligt endast en studie som
gjorts kring inverkan på fisk (Westerberg, FiV 1993). Det
konstaterades där att det skedde en attraktion under bygg-
fasen så att både individantalet och artdiversiteten ökade,
men när verket var i drift förelåg en tendens till minskad
fiskförekomst i ett område av 200 m runt omkring. En
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Havsbaserad vindkraft 
– en ny skorstenslösning?
Vindkraftverk är en utmärkt och miljövänlig källa till

förnyelsebar energi. Utbyggnaden pågår i allt snabbare

takt, och även grunda havsområden är högintressanta.

Dessa områdens betydelse uppmärksammas i de svenska

miljömålen. Det borde alltså vara en självklarhet att den

utbyggnad av vindkraft till havs som pågår inte innebär

en konflikt med miljömålen eller miljöbalkens försiktig-

hetsprincip. Dessvärre tycks ingen vilja ta risken att

undersöka saken. 

TEXT: ROLF GYDEMO, LÄNSSTYRELSEN PÅ GOTLAND
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FISKARS HÖRSEL

Fiskar utnyttjar ljudvågor till att bilda sig en akustisk karta över

omgivningen som gör det möjligt att orientera sig. De saknar

ytteröron och ljudvågorna registreras genom rörelser av hörsel-

stenen – otoliten – i innerörat. Denna påverkas dels direkt av

vågrörelser, dels indirekt genom ljudtrycksvariationer på simblå-

san. Fiskar hör bra i basregistret. Alla arter som undersökts är

känsliga långt ned i infraljudsregistret utan att någon undre

gräns kunnat påvisas. För infraljudsfrekvenser har en stark

undflyendereaktion påvisats vid 10 Hz men vid en frekvens av 150

Hz sker en snabb tillvänjning. Arter som saknar simblåsa, t.ex

plattfisk, är i praktiken döva över 250 Hz medan fiskar med

simblåsa kan registrera ljud upp till 500 Hz och i vissa fall, t.ex

sillfiskar, upp till 2000 Hz. (Människor hör ljud mellan 20 och

20 000 Hz, bäst mellan 500 och 4000Hz.)

Norra Midsjöbanken

Södra Midsjöbanken

Hoburgs bank

Klasårdan
Alsvik

Bockstigen
Rone ytterholme★

★★
★

trolig förklaring är att fiskarna, som är mycket känsliga för
infraljud, skrämdes bort av bullret som hade en domine-
rande frekvens på 16,7 Hz. Effekter på marina evertebrater
har synbarligen inte undersökts alls.

Det som idag syns vara den kanske största risken för det
marina livet, infraljud, är också ett av de områden där
sämst kunskap finns, särskilt inom lägre djurgrupper.

Fromma förhoppningar
Det har föreslagits att vindkraftverk skulle komma att
fungera som konstgjorda rev som faktiskt skulle innebära
förbättrade födomöjligheter för fisk. Vindkraftparker skul-
le också kunna fungera som fredningsområden för fisk, då
fiske inte kan bedrivas inom parkens område. Det låter ju
mycket bra, men vi vet ännu inte om dessa förhoppningar
är riktiga. I samband med att Sveriges första havsbaserade
vindkraftspark skulle byggas, gjordes försök att erhålla
resurser för undersökningar. Idag finns vindkraftverken,
men fortfarande är inga undersökningar på det marina
livet gjorda. 

"!!Karta över södra Östersjön med 30m djupkurvor inlagda. Föreslagna
havsbaserade vindkraftsparker är markerade.



I den planerade utbyggnaden på Gotland kommer området
med möjliga störningar att överlappa mellan de olika vind-
kraftverken i hela området. Och om fisken inte trivs inom
parkområdet, är det sannerligen ingen vinst för deras del.

Vem tar ansvaret?
Fisket är inte statiskt. Det förändras med fiskförekomst,
konsumentpreferens, miljöpåverkan och av naturliga
svängningar. För att nå målet om ett uthålligt fiske är det
nödvändigt att utnyttja resursen fisk allsidigt och diversife-
rat. De arter som tål ett fiske beskattas medan de arter som
inte tål beskattning ges möjlighet att återhämta sig.
Ekosystemet Östersjön är redan idag hårt belastat och
behöver minst av allt ytterligare påverkan. Finns det risker
måste dessa undersökas så att ett bättre beslutsunderlag än
idag finns inför utbyggnaden av vindkraften. 

Även om havsbaserad vindkraft idag ser ut att vara den
mest framkomliga vägen i den nödvändiga energiomställ-
ningen, har vi knappast råd att ta risken att skada andra
ekosystem på vägen.
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VINDKRAFTSPLANER

I förslaget till fördjupad översiktsplan för vindkraft på södra

Gotland anges fyra havsetableringar: 

❿ Bockstigen, utvidgning av försöksanläggningen, 18 st

❿ Klasården, 21 st

❿ Rone Ytterholme,125 st

❿ Alsvik, 27 st

Med den föreslagna placeringen, kommer närområdet att över-

lappa mellan de olika vindkraftverken i hela området. Maximal

inverkan vid Rone Ytterholme blir då 6,0 km i längdutsträckning

och 3,1 km i bredd, utanför ett grundområde som är upptaget

som riksintresse för naturvården.

I Energimyndighetens rapport ”Vindkraften i Sverige” (maj

2001) föreslås sju områden särskilt intressanta för storskalig

lokalisering. Både Norra och Södra Midsjöbankarna och Hoburgs

Bank ingår i detta förslag. Myndigheten anser att utbyggnad av

havsbaserad vindkraft bör betraktas som en nationell angelägen-

het och att det finns gott om områden till havs där påverkan på

natur- och friluftsliv är acceptabel.

Utbyggnaden av vindkraftverksparker i grunda havsområden sker i allt
snabbare takt utan att undersökningar av eventuella konsekvenser har
gjorts. 

English summary
Sea-based wind power 

Wind power is an excellent source of renewable energy
with a presumably small impact on the environment.
Owing to higher energy content at sea and as a way of
reducing conflicts experienced with wind power on
land, shallow areas, down to 30–40 m depth, have beco-
me increasingly interesting for wind power exploita-
tion. These shallow areas are very important for the
marine life and most fish species are dependent of these
areas during some life stage, as is the fisheries. The
knowledge of possible effects on the marine environ-
ment from an exploitation is unfortunately very poor. A
major problem may be infra-sound from the generators.
The disturbance load on the Baltic marine environment
is already high and we can not afford to cause more
damage in order to reduce environmental hazards, at
least not without knowing what we are doing.


