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ABSTRACT 

A number of offshore windmill farms are being planned by Sweden, Germany and Denmark. 
Environmental Impact Assessments (EIAs) have been compiled for each of these windmill 
farms. Recommendations for the content of these EIAs are stated by The Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (“OSPAR Convention”). 
The aim of this essay is to investigate how well the three countries meet these 
recommendations, and to see if there exist any differences between the EIAs.  
 
To reach the goal, each EIA was compared with the recommendations of the OSPAR 
Convention, and then they were compared with each other. The time frame for the study did 
not however allow the authors to investigate all aspects of the OSPAR recommendations. The 
investigated parts are location and baseline data, potential impacts on birds, marine mammals, 
fish, marine bottom fauna and flora, sediment, water conditions, landscape and other 
activities, pilot and extension phase plus quality assurance, risk analysis and monitoring area. 
Security issues, tourism, fishing and military interests are however studied only briefly. All 
information concerning investigations conducted by the authors of the EIAs have not been 
available. For this reason a complete quality assurance is not performed. 
 
The EIAs in question deal with the offshore windmill farms “Utgrunden II” and “Fladen” in 
Sweden, “Ventotec Ost 2” and “Adlergrund” in Germany and “Horns Rev” in Denmark. The 
two German EIAs generally meet the recommendations of the OSPAR Convention better than 
those of the other two countries. Furthermore, the Danish EIA is better than the Swedish ones. 
All five EIAs however present good baseline data in accordance with the OSPAR 
recommendations, but don’t meet the recommendations concerning monitoring area. In the 
Swedish examples there isn’t mentioned anything about a monitoring area, whereas the 
German and the Danish examples indeed talk about this, but in a very indistinct way. One 
difference between the EIAs is that the two Swedish ones don’t describe impacts on birds, 
marine mammals and fish as well as the other ones. Another difference is the risk analyses. 
The Swedish examples don’t perform risk analyses that meet the OSPAR recommendations, 
while the Danish EIA on the other hand does this very well. Finally, the Swedish and Danish 
EIAs both investigate suitable locations in a better way than the German examples. 
 
The OSPAR recommendations provide a good basis for EIAs, but it can still be improved. It 
should be even better if it also contained recommendations about valuing effects and 
consequences, as well as recommendations about zero variant and about measures to prevent 
adverse impacts.



 

SAMMANFATTNING 

Detta projektarbete utgörs av en litteraturstudie, där miljökonsekvensbeskrivningar för några 
vindkraftparker i Sverige, Tyskland och Danmark granskas. Rekommendationer för innehållet 
i dessa miljökonsekvensbeskrivningar anges bland annat av konventionen för skydd av den 
marina miljön i Nordostatlanten, även kallad Oslo-Pariskonventionen, OSPAR. Syftet med 
arbetet är att jämföra miljökonsekvensbeskrivningarna med de rekommendationer som anges 
av OSPAR, och att sedan studera om dessa uppfylls. Dessutom är syftet att undersöka om det 
finns några skillnader eller likheter mellan de olika ländernas miljökonsekvensbeskrivningar. 
De miljökonsekvensbeskrivningar som studeras behandlar vindkraftparkerna Utgrunden II 
och Fladen i Sverige, Ventotec Ost 2 och Adlergrund i Tyskland samt Horns Rev i Danmark. 
 
För att uppnå syftet med projektarbetet jämförs miljökonsekvensbeskrivningarna dels med 
OSPAR:s rekommendationer, och dels med varandra. De undersökta avsnitten är lokalisering 
och nulägesbeskrivning, möjlig påverkan på fågel, marina däggdjur, fisk, marin flora och 
bottendjur, sediment, vattenförhållanden, landskapsbild och andra intressen, pilot- och 
utbyggnadsfas samt kvalitetssäkring, riskbedömning och undersökta områden. Däremot 
behandlas säkerhetsfrågor, turism, fiske och försvar endast översiktligt. Vidare har kontroll av 
kvalitetssäkring inte kunnat genomföras fullständigt. 
 
Resultatet visar att de två tyska miljökonsekvensbeskrivningarna generellt sett uppfyller 
OSPAR:s rekommendationer bäst. Vidare är Danmarks miljökonsekvensbeskrivning något 
bättre än de båda svenska. Generellt sett utreds lokaliseringsalternativ bättre i de båda svenska 
respektive den danska miljökonsekvensbeskrivningen än i de tyska. Däremot är alla tre 
ländernas nulägesbeskrivningar omfattande och bra skrivna. Påverkan på marin flora och 
bottendjur, sediment, vattenförhållanden och landskapsbild diskuteras ungefär lika utförligt av 
de tre länderna, och endast i något fall har författarna missat någonting som OSPAR angett 
rekommendation om. De båda svenska miljökonsekvensbeskrivningarna är dock sämre än de 
övriga när det gäller att beskriva påverkan på fågel, marina däggdjur och fisk. De 
rekommendationer som finns avseende pilotfas uppfylls dock av de flesta företag, medan 
riskbedömningen däremot skiljer sig åt mellan länderna. I de svenska exemplen genomförs 
inte en fullständig riskbedömning enligt de rekommendationer som finns, medan det i den 
danska miljökonsekvensbeskrivningen däremot utförs en mycket bra sådan. När det gäller 
studerade områden uppfyller inget av länderna OSPAR:s rekommendationer till fullo. I de 
båda svenska miljökonsekvensbeskrivningarna nämns inte alls inom vilka områden som 
miljöeffekter studeras. De tyska och danska exemplen tar upp ämnet, men beskrivningarna är 
dock oklara.  
 
OSPAR-dokumenten samlar många olika aspekter vad gäller vindkraft till havs, och är till 
stor hjälp för författande av miljökonsekvensbeskrivningar. Trots detta kan OSPAR-
dokumenten förbättras genom att bland annat inkludera rekommendationer angående 
värdering av effekter och konsekvenser, nollalternativ samt skadeförebyggande åtgärder.
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1. INLEDNING 

Ett antal vindkraftparker till havs planeras av Sverige, Tyskland och Danmark. Till dessa 
vindkraftparker finns miljökonsekvensbeskrivningar utförda. Rekommendationer för 
innehållet i dessa miljökonsekvensbeskrivningar anges bland annat av konventionen för skydd 
av den marina miljön i Nordostatlanten, även kallad Oslo-Pariskonventionen, OSPAR. De 
länder som är delaktiga i konventionen är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, 
Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och 
Nordirland, Sverige och Tyskland samt EG (internet, Naturvårdsverket, 2004). Enligt 
OSPAR-konventionen skall dessa länder förhindra förorening och skydda havsområdet mot 
skadliga effekter orsakade av människan. 
 
Detta projektarbete utgörs av en litteraturstudie, där miljökonsekvensbeskrivningar för några 
vindkraftparker i Sverige, Tyskland och Danmark granskas. Syftet är att jämföra 
miljökonsekvensbeskrivningarna med de rekommendationer som anges av OSPAR avseende 
havsbaserad vindkraft, och att sedan studera om rekommendationerna uppfylls. Dessutom är 
syftet med arbetet att undersöka om det finns några skillnader eller likheter mellan de olika 
ländernas miljökonsekvensbeskrivningar. De miljökonsekvensbeskrivningar som används 
behandlar vindkraftparkerna Utgrunden II och Fladen i Sverige, Ventotec Ost 2 och 
Adlergrund i Tyskland samt Horns Rev i Danmark.  
 
För att uppnå syftet med projektarbetet har en granskningsmall sammanställts utifrån OSPAR-
dokumenten. Innehållet i de utvalda miljökonsekvensbeskrivningarna jämfördes sedan med 
denna mall. För att visa vad denna jämförelse grundar sig på och för tydlighetens skull, 
presenteras även relevanta delar av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningarna. Till sist 
jämfördes texterna med varandra.  
 
I projektarbetet görs vissa avgränsningar. Säkerhetsfrågor och andra intressen, såsom turism, 
försvar och fiske behandlas endast översiktligt. Vidare anser vi oss inte ha möjlighet att fullt 
ut undersöka om OSPAR:s rekommendationer angående kvalitetssäkring följs. Detta eftersom 
vi inte kan bedöma om den data som används i miljökonsekvensbeskrivningen är korrekt och 
riktig. Det är också svårt att kontrollera om alla de företag och myndigheter som har 
genomfört undersökningar, eller på annat sätt bidragit till miljökonsekvensbeskrivningarna, är 
kvalitetssäkrade enligt någon standard.  

2. PRESENTATION AV ANVÄND LITTERATUR 

Litteraturen som detta projektarbete grundar sig på är två dokument från OSPAR, en rapport 
från Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, och fem olika 
miljökonsekvensbeskrivningar från Sverige, Tyskland och Danmark.  
 
Dokumenten från OSPAR innehåller rekommendationer för vad EU:s medlemsstater ska 
inkludera i miljökonsekvensbeskrivningar för havsbaserade vindkraftparker.  
De innehåller också en beskrivning av miljöproblem som kan uppstå i samband med 
vindkraftparkerna. Handlingarna antogs vid OSPAR:s ministermöte i Bremen i juni 2003, och 
medlemsstaterna måste följa rekommendationerna så långt som möjligt. Tyskland och 
Danmark har lett arbetet, och rapporten från BSH ligger delvis till grund för detta arbete (pers 
med, Grip, 2004). 
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De miljökonsekvensbeskrivningar som har studerats behandlar vindkraftparkerna Utgrunden 
II och Fladen i Sverige, Ventotec Ost 2 och Adlergrund i Tyskland samt Horns Rev i 
Danmark. Miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II är skriven av Airicole AB. 
Göteborg Energi AB har genomfört miljökonsekvensbeskrivningen för Fladen. Vidare har 
Elsamprojekt A/S skrivit miljökonsekvensbeskrivningen för Horns Rev på uppdrag av I/S 
Elsam och Eltra amba. För enkelhetens skull refererar vi hädanefter endast till Elsamprojekt 
A/S när uppgifter hämtas från denna. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen för Ventotec Ost 2 har Institut für Angewandte Ökologie 
GmbH, IfAÖ, genomfört på uppdrag av Arcadis Consult GmbH. Arcadis Consult GmbH 
kallas hädanefter endast Arcadis GmbH. IfAÖ har även genomfört 
miljökonsekvensbeskrivningen för Adlergrund på uppdrag av OWP Adlergrund GmbH, som i 
fortsättningen endast kallas Adlergrund GmbH. När uppgifter hämtas från dessa 
miljökonsekvensbeskrivningar refererar vi i fortsättningen till Arcadis GmbH respektive 
Adlergrund GmbH. Detta för tydlighetens skull, och eftersom sökanden är ytterst ansvarig 
även om arbetet har utförts av en konsult. 
 
Alla miljökonsekvensbeskrivningarna har ungefär samma upplägg. Först beskrivs projektet 
allmänt, sedan presenteras olika lokaliseringar och nulägesbeskrivning. Till sist diskuteras 
projektets påverkan på miljön. Indelningen när det gäller detta skiljer sig åt förhållandevis 
mycket mellan de olika miljökonsekvensbeskrivningarna. Till de tyska 
miljökonsekvensbeskrivningarna finns svenska icke-tekniska sammanfattningar tillgängliga. 
 
Varje miljökonsekvensbeskrivning innehåller bilagor där olika undersökningar redovisas. 
Tyvärr är bilagorna som hör till Ventotec Ost 2 och Adlergrund inte tillgängliga för oss. Inte 
heller har vi tillgång till de undersökningar som ligger till grund för 
miljökonsekvensbeskrivningen för Horns Rev. Detta innebär att vi inte kan genomföra 
kvalitetssäkringen fullständigt, och kan därför inte kontrollera vilka som har genomfört 
undersökningarna och om de har rätt utbildning. 

3. PRESENTATION AV VINDKRAFTPARKERNA  

I området där vindkraftparken Utgrunden II är planerad finns idag redan en vindkraftpark 
omfattande sju verk, som kan anses utgöra en pilotfas. Utbyggnadsfasen Utgrunden II ska 
enligt Airicole AB bestå av 18 verk, med effekten 3-5 MW vardera. 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar endast Utgrunden II. Denna kommer att uppta en yta 
av 10 km2. Verkens navhöjd uppgår till cirka 90 m, och rotordiametern kommer att vara cirka 
125 m. Den övervägande delen av vindkraftverken kommer att anläggas med rörfundament, 
medan ett fåtal kommer att byggas med en ny teknik som i dagsläget ännu inte är fastställd.   
 
Vindkraftparken vid Fladen består enligt Göteborg Energi AB endast av en enda fas. Det 
område som kommer att tas i anspråk av vindkraftparken uppgår till 33 km2. Parken kommer 
att bestå av ett femtiotal verk, dock maximalt 60 stycken, med effekten cirka 3,5 MW per 
verk. Det exakta antalet vindkraftverk beror av effekten hos de enskilda verken. 
Vindkraftverkens navhöjd kommer att vara 60-90 m, och rotordiametern kommer maximalt 
att bli 120 m. Göteborg Energi AB menar att olika typer av fundament förmodligen kommer 
att användas. De fundamenttyper som är aktuella är rör-, gravitations- och tripodfundament. 
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Pilotfasen för Ventotec Ost 2 omfattar 50 vindkraftverk, och utbyggd kommer parken att 
bestå av totalt 200 verk, där varje verk har effekten 3 MW. Miljökonsekvensbeskrivningen för 
Ventotec Ost 2 handlar dock endast om pilotfasen. Denna upptar enligt Arcadis GmbH en yta 
av 35 km2. Verkens navhöjd uppgår till cirka 80 m, och rotordiametern är 90 m. Vidare 
kommer vindkraftverken att stå på en ny typ av flytande fundament. 
 
Vindkraftparken Adlergrund består av en pilot- respektive en utbyggnadsfas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen för Adlergrund behandlar dock endast pilotfasen. Denna 
omfattar 80 verk om 3-4 MW vardera, på en yta av 32 km2. Pilotfasen ska sedan enligt 
Adlergrund GmbH utökas med ytterligare 80 verk som har en ungefärlig effekt av 5 MW 
vardera. Verken kommer att ha en navhöjd av 80-90 m, och en rotordiameter om 100-120 m. 
På platser med ett vattendjup av 20 m eller mindre kommer rörfundament att användas. Vid 
större vattendjup är tripodfundament planerade. Dessutom kommer gravitationsfundament att 
användas. 
 
Vindkraftparken vid Horns Rev är planerad att i den första etappen bestå av maximalt 80 
verk, där varje har effekten 1,8 MW. Om pilotfasen visar ett positivt resultat, menar 
Elsamprojekt A/S att en vidare utbyggnad till en vindkraftpark omfattande 15 000 MW ska ha 
skett till år 2030. Eftersom verken blir allt effektivare, är det idag svårt att säga exakt hur 

många vindkraftverk utbyggnadsfasen kommer att 
bestå av. Miljökonsekvensbeskrivningen för Horns 
Rev behandlar dock endast pilotfasen. 
Pilotområdet kommer att uppta en area av 27,5 
km2. Verkens navhöjd är 60-70 m, och 
rotordiametern uppgår till 66-80 m. De fundament 
som kommer att användas utgörs av rörfundament. 
 
Figur 1 visar en karta over de olika 
vindkraftparkernas tänkta lokaliseringar. De 
svenska parkerna ska komma att placeras i 
Kalmarsund respektive Kattegatt, de tyska i 
Östersjön och den danska i Nordsjön. 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Karta över de olika vindkraftparkernas tänkta lokaliseringar. Varje siffra motsvarar i tur och ordning 
vindkraftparkerna Utgrunden II, Fladen, Ventotec Ost 2, Adlergrund och Horns Rev. Kartan är hämtad från 
Baltic Environmental Atlas (2004). 

4. GRANSKNINGSMALL 

Den sammanställda granskningsmallen bygger på de två OSPAR-dokumenten och på 
rapporten från BSH. Mallen är indelad i granskningsavsnitt, där varje avsnitt gås igenom var 
för sig. Dessa avsnitt är lokalisering och nulägesbeskrivning, möjlig påverkan på fågel, 
marina däggdjur, fisk, marin flora och bottendjur, sediment, vattenförhållanden, landskapsbild 
och annan verksamhet, pilot- och utbyggnadsfas samt kvalitetssäkring, riskbedömning och 
undersökta områden. Projektarbetet är indelat i avsnitt som följer denna ordning. 
Granskningsmallen visas i sin helhet i bilaga 1. 
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5. GRANSKNING AV LOKALISERING OCH 
NULÄGESBESKRIVNING 

5.1. LOKALISERING 

5.1.1. Utgrunden II 

I miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II diskuteras, utöver huvudalternativet, tre 
alternativ för placering av vindkraftparken, och är framtagna genom en jämförelse av 
bottendjup, sjöfart, vindenergitillgång och motstående intressen. Alternativen är Kastlösa, 
Blekingeprojektet, Södra Öland och Utgrunden II. Airicole AB har förkastat vissa av de 
undersökta alternativa lokaliseringarna av olika anledningar. Kastlösa ligger i ett känsligt 
skyddsområde för säl och fågel, och angränsar till ett Natura 2000-område. Blekingeprojektet 
får en stor utbredning mot kusten, vilket kommer att påverka landskapsbilden. 
Platsalternativet Södra Öland omfattas av riksintresse för fiske, samt används som 
skjutområde av försvaret. Området ligger 15 km sydost om Ölands södra udde som har ett 
stort ornitologiskt värde. 
 
Nära platsen för den valda lokaliseringen Utgrunden II finns idag redan sju vindkraftverk. 
Detta anses vara till fördel eftersom inga nya delar av Kalmarsund behöver tas i anspråk. 
Avståndet till fastlandet är 9,5 km och till Öland cirka 6,5 km. Mycket forskning har 
genomförts och ingen negativ påverkan på fisk eller fågel har upptäckts. Inga riksintressen 
finns heller i området. Airicole AB anser att förhållandena för att uppföra ytterligare 
vindkraftverk på platsen är mycket goda. 
 
5.1.2. Fladen 

Göteborg Energi AB beskriver ett antal viktiga förutsättningar för lokalisering av 
vindkraftparker till havs. Dessa är gynnsamma vindförhållanden, lämpligt vattendjup, 
lämpliga bottenförhållanden, tillgång till starkt elnät, tillräcklig yta och liten påverkan på 
omgivningen. Ett antal lokaliseringsalternativ utanför Hallandskusten och utanför 
Bohuskusten i Göteborgs norra och södra skärgård har studerats. Dessa alternativ är Fladen, 
Kosteröarna utanför Strömstad, väster om Mollösund, nordväst om Klädesholmen, 
Hakefjorden i inloppet till Göteborgs hamn, väst om Vrångö, grundområdet väst om Onsala 
Sandö, lilla och stora Middelgrund, Röde Banke, Groves Flak och nordost om Läsö. 
 
Fladen, den valda lokaliseringen, har gynnsamma vindförhållanden, lämpligt vattendjup, 
tillräckligt stor yta, lämpliga bottenförhållanden, tillgång till starkt elnät och tillräcklig yta för 
etablering av en vindkraftpark. Området ligger mitt i Kattegatt, 25 km västerut från Varberg, 
varför vindkraftparken inte borde medföra någon störning på bebyggelse. Förekomsten av 
alger inom området är stor på grund av att vattnet vid Fladen är mycket klart. Det är troligt att 
området är en viktig lek- och uppväxtplats för fisk. Det är även viktigt för övervintrande 
fåglar och är födoområde för grå- och knubbsäl. Vidare är Fladen klassat som riksintresse för 
naturvård, yrkesfiske och det rörliga friluftslivet.  
 
Göteborg Energi AB har förkastat följande alternativ av olika anledningar. Enligt miljöbalken 
4 kap 1,3§§ och 17 kap 1§ är Kosteröarna utanför Strömstad utpekat som riksintresse för 
natur- och kulturvärden, och stora vindkraftparker får inte byggas där (internet, Notisum AB, 
2004). Både en placering väster om Mollösund och nordväst om Klädesholmen skulle 
innebära att vindkraftverken befinner sig relativt nära befintlig bebyggelse, och kräver även 
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en stor förstärkning av elnätet. Inom Hakefjorden i inloppet till Göteborgs hamn finns viktiga 
intressen för försvaret, sjöfarten och friluftslivet. Lokalisering väster om Vrångö skulle enligt 
Göteborg Energi AB medföra risk för störningar på fågel- och sälskyddsområden, samt på 
försvarets verksamhet. Grundområdet väst om Onsala Sandö och Lilla Middelgrund innebär 
risk för störningar på stora fågelskyddsområden. Stora Middelgrund och Röde Banke omfattar 
inte en tillräckligt stor yta med lämpligt vattendjup för att projektet skall vara ekonomiskt 
försvarbart eller tekniskt möjligt. Områdena Groves Flak och nordost om Läsö ligger nära en 
stor farled som trafikeras av internationell sjöfart till alla länder runt Östersjön.  
 
5.1.3. Ventotec Ost 2 

Det finns inga klara lokaliseringsalternativ beskriva i miljökonsekvensbeskrivningen för 
Ventotec Ost 2. Det enda utredda och beskrivna alternativet är huvudalternativet, som ligger i 
Tysklands ekonomiska zon 32 km nordost om ön Rügen och 44 km från ön Bornholm.  
 
Eftersom området ligger utanför det skyddade området Adlergrund samt utanför speciellt 
skyddade fågelområden anser Arcadis GmbH att den valda lokaliseringen är bra. Endast 200 
m från vindkraftverken går dock gränsen för ett skyddsområde för flora och fauna. En 
placering närmare kusten skulle dock skapa konflikter med konkurrerande intressen. Norrut 
och österut går gränsen till Danmarks ekonomiska zon, vilket medför att en lokalisering åt det 
hållet inte är aktuell och inte heller ekonomiskt försvarbar. Arcadis GmbH har även tagit 
hänsyn till vad området används till idag samt andra planerade vindkraftparker i närheten.  
 
5.1.4. Adlergrund 

Ett antal lokaliseringsalternativ nära det utvalda har undersökts av Adlergrund GmbH, 
eftersom området vid Adlergrund pekas ut som särskilt skyddsvärt, bland annat när det gäller 
fåglar. Det valda alternativet har tagits fram efter hand i flera olika steg. Valet av lokalisering 
grundar sig på tekniska och ekonomiska överväganden, såväl som på att minimera olika 
säkerhetsrisker och påverkan på miljön. Det valda området är även industrialiserat sedan 
tidigare.  
 
Vindkraftparken planeras alltså på grundet Adlergrund, och gränsar i norr och i öster till 
gränsen mellan Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner. Området befinner sig cirka 41 
km sydväst om ön Bornholm, cirka 44 km nordost om ön Rügen och cirka 70 km från södra 
Sverige. Pilotfasen skulle komma att placeras i områdets östra del, vilket i dagsläget används 
för materialutvinning av grus. Pilotområdet ligger inom ett område som är utpekat som 
särskilt skyddsvärt, men Adlergrund GmbH menar att en lokalisering utanför den valda inte är 
möjlig på grund av konkurrerande intressen.  
 
Lokaliseringar närmare kusten avskrevs på grund av risk för konflikt med konkurrerande 
intressen. Att flytta parken längre västerut är inte möjligt på grund av vindkraftsprojekten 
Ventotec Ost 2 och Arkonabecken Südost. Det är inte ekonomiskt försvarbart att flytta parken 
söderut, på grund av det större vattendjupet. Att flytta parken nordost in på danskt vatten 
innebär bland annat att det kan ifrågasättas att den producerade strömmen skall ledas till 
Tyskland. Denna lokalisering är inte heller ekonomiskt försvarbar.  
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5.1.5. Horns Rev 

Enligt Elsamprojekt A/S har landskapsbild, särskilda skyddsområden, försvar, 
marinarkeologi, säkerhetsfrågor och fisket tagits hänsyn till vid valet av lokalisering. Två 
lokaliseringsalternativ har utförligt beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen, dels området 
vid Horns Rev och dels området söder om Läsö. Båda dessa områden tillhör de platser i 
Danmark som utpekats för bebyggelse av vindkraftverk till havs. 
 
Argumenten mot en placering vid Läsö är många, trots att alternativet ger en mindre påverkan 
på landskapsbilden eftersom det är placerat längre från land. En vindkraftpark nära Läsö 
skulle kräva starkare fundament eftersom ingen naturlig vågbrytare finns i området. Eftersom 
avståndet till land är längre ger det också större transportsträckor, vilket i sin tur påverkar hur 
lång tid ett driftstopp varar. Dessutom måste kablarna i området dras en lägre sträcka, vilket 
tros ge en större påverkan på fisken i området. Till sist är detta lokaliseringsalternativ inte 
heller ekonomiskt försvarbart. På grund av dessa argument har Elsamprojekt A/S valt att 
placera vindkraftparken vid Horns Rev. 
 
Det valda lokaliseringsalternativet för vindkraftparken är alltså söder om Horns Rev. 
Avståndet från det nordostligaste verket till Blåvandshuk på det danska fastlandet är cirka 14 
km. 
 
5.2. NULÄGESBESKRIVNING 

5.2.1. Utgrunden II 

I området där vindkraftverken vid Utgrunden II planeras är syretillgången i vattnet god. 
Airicole AB har hämtat dessa uppgifter från Kustvattenkommittens årsrapport 2000. De 
vindar som blåser i området är framförallt riktade från sydväst. Strömmarna är antingen 
sydliga eller nordliga.  
 
Botten består, enligt Airicole AB, av sand med inslag av grövre material. I den södra delen av 
området finns en rullstensås och de vindkraftverk som idag finns i området står på åsen. 
Vattendjupet i området är mellan 15 och 20 m. Högskolan i Kalmar har genomfört 
videofilmning av bottnarna i området, men det framgår inte helt tydligt om Airicole AB har 
hämtat sina uppgifter därifrån. 
 
Enligt undersökningar som både Airicole AB och Högskolan i Kalmar har utfört är 
bottenvegetationen mycket sparsam i vindkraftområdet. Detta beror dels på det stora 
vattendjupet och dels på att inga stora block eller stenar där alger kan sätta sig fast finns i 
området. Några få rödalger kan dock urskiljas där stenar och mindre block finns. Närmare 
land blir vattendjupet mindre och fler alger och andra vattenväxter har hittats. Högskolan i 
Kalmar har också genomfört en undersökning över de bottendjur som finns i området. Bland 
annat hittades östersjömussla, sandmussla, blåmussla samt havsborstmaskar.  
 
För att uppskatta vilket fiskbestånd som finns inom området, har Airicole AB använt en 
allmän kännedom om fiskarters förekomst i denna del av Kalmarsund. Dock har Airicole AB 
tittat på en sammanställning av inrapporterade fiskfångster i området. Inom området 
förekommer, enligt Airicole AB, sannolikt piggvar, skrubbskädda och tobis, samt vid vissa 
tillfällen lax, strömming, sik, skarpsill och ål.  
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Ornitologen Jan Petterson har, på uppdrag av Airicole AB, beskrivit fågellivet vid området för 
Utgrunden II. Eckelsudde på Öland är avsatt som fågelskyddsområde, och som ett Natura 
2000-område. Kalmarsund är ett av Nordeuropas mest intensiva flyttfågelområden främst vad 
gäller sjöfågel. Jan Pettersons undersökning visar också att den flyttdominerande arten är 
ejder, som flyger relativt lågt, men även vissa gäss och tranor samt vadare och tättingar flyttar 
över området. De fåglar som använder området till rastplats är framförallt alfågel och ejder, 
men även sjöorre och storskarv.  
 
Tre kolonier av knubbsäl finns i Kalmarsund. Dessa sälar tros ibland, enligt Airicole AB, leta 
föda i det planerade vindkraftsområdet. I miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II 
finns tumlare inte alls beskrivet. 
 
Avståndet tvärs över sundet där vindkraftparken är planerad är 20 km Sträckan mellan 
fastlandet och vindkraftparken är 9,5 km, och mellan Öland och vindkraftparken är avståndet 
6,5 km. Inga öar eller skär finns i området. En inventering av de marinarkeologiska värdena i 
området har genomförts av både Marin mätteknik och Rambøll. Inga marinarkeologiska fynd 
har dock hittats på platsen.  
 
Inget yrkesfiske utövas i området idag, enligt de yrkesfiskare som arbetar inom regionen. 
Airicole AB menar i dock miljökonsekvensbeskrivningens kompletteringsmaterial att kusten 
används till att fiska ål. Området för den planerade vindkraftparken används inte som 
rekreationsområde eller av sportfiskare. Under sommaren passerar dock många segel- och 
fritidsbåtar området. En farled finns väster om området för den planerade vindkraftparken. 
Vidare besöks Öland sommartid av många turister. 
 
5.2.2. Fladen 

Vattnets fysikaliska och kemiska förhållanden, samt dess strömningssituation, har sedan 1993 
kontinuerligt mätts enligt Hallands kustkontrollprogram. Mätningar av strömmar visar att den 
huvudsakliga strömningsriktningen är sydlig eller nordlig. Göteborg Energi AB menar att 
enligt SMHI:s vattenområdesbeskrivning är hela Hallands kuststräcka ett område med stort 
vattenutbyte. Under avsnittet om lokalisering i miljökonsekvensbeskrivningen står det att läsa 
att vattnet runt Fladen är skiktat och mycket klart, vilket möjliggör att alger kan trivas 11 m 
längre ned i vattnet än på andra kustnära platser. Göteborg Energi AB beskriver nederbörd, 
våghöjd och vindförhållanden i området, men uppger inte från vilken källa nederbörds- 
respektive våghöjdsdata kommer. Vindberäkningarna baseras på vinddata från SMHI, och har 
utförts med hjälp av programmet WindPRO. De förhärskande vindriktningarna i området är 
västsydvästliga och västliga.  
 
När det gäller den geologiska översikten har Göteborg Energi AB tagit hjälp av det danska 
konsultföretaget Carl Bro Intelligent Solutions, som har sammanställt en geologisk översikt 
över Fladen. Företaget har bearbetat vissa uppgifter som kommer från Sveriges Geologiska 
Undersökning, SGU. Fladen är ett grundflak, med ett vattendjup som varierar mellan 15 och 
35 m. Havsbotten på Fladen utgörs av sand med varierande kornstorlek och av grus. Det finns 
även inslag av morän. Från Fladen och in till land består botten huvudsakligen av lera. 
 
För att genomföra en marinbiologisk undersökning har Göteborg Energi AB tagit hjälp av 
Marine Monitoring AB. Undersökningen genomfördes med dykare på elva platser och med 
berg- och ringskrapa på 38 platser. Tareskogen och maerlbottnarna utgör de två mest 
betydelsefulla alghabitaten i området. Tareskogen hyser ett stort antal arter av borstmaskar, 



 15

musslor, mossdjur, krabbor, sjöstjärnor, omrstjärnor, sjöborrar och sjöpungar. Maerlbankarna 
på Fladens rev och Lilla Middelgrund utgör ett unikt habitat. Här återfinns flera arter av 
ormstjärnor, sjöstjärnor och mindre krabbor.   
 
Göteborg Energi AB har hämtat merparten av uppgifterna om fiskbeståndet i området från 
litteraturen, eftersom ovan nämnda marinbiologiska undersökning inte omfattade studier av 
fiskbestånd. Utsjöbankarna i området kring Fladen bedöms vara ett betydande lek- och 
uppväxtområde för fisk. Att fiskbeståndet på bankarna är stort indikerar även fritidsfisket i 
området. Platsen hyser bestånd av bland annat makrill, torsk, havskatt, sill och piggvar. 
 
Utsjöbankarna hyser ett rikt fågelliv, och är viktiga födo- och övervintringsplatser för många 
fågelarter, bland annat beroende på den goda fisktillgången. Några av de fågelarter som finns 
vid Fladen är tordmule, sillgrissla, ejder, tretåig mås, stormfågel, havs- och gråtrut samt 
fiskmås. Uppgifter om vilka fåglar som flyger i området saknas, förutom när det gäller lom 
och arktiska sjöfåglar.  
 
Området utgör födoplats för knubb- och gråsäl, och hyser troligen den största 
knubbsälspopulationen inom Kattegatt, enligt Göteborg Energi AB. Däremot är inga tumlare 
kända från området. 
 
Fladen ligger mitt i Kattegatt, 25 km västerut från Varberg. Vid god sikt går det att se den 
svenska kusten i öster och Nidingens fyr i nordost. Sjöhistoriska museet har vid en 
genomgång av vrak- och förlisningsregistret inte funnit några kulturhistoriskt intressanta vrak 
på den aktuella platsen.  
 
Området är populärt för fiske och utnyttjas av såväl fritidsfiskare som för kommersiellt fiske. 
Fiskeriverket sammanställer fångststatistik med hjälp av fiskebåtarnas loggböcker. Denna 
statistik visar att fångsternas storlek varierar kraftigt mellan olika år. Området besöks även då 
och då av fritidsseglare. En del kända farleder går genom området. Dessutom trafikeras 
vattnet öster om Fladen av mindre fartyg. I genomförda samråd framkom inte några specifika 
uppgifter om försvarsverksamhet eller luftfart inom området. 
 
5.2.3. Ventotec Ost 2 

Vattenutbytet i Östersjön är beroende av vädersystemen och uppvisar därför ett mycket 
oregelbundet mönster. Området har relativt god syretillgång, enligt mätningar utförda av 
IfAÖ. Undersökning angående salthalt har också genomförts av IfAÖ. En omfattande 
diskussion om vågor, vattenutbyte, stömmar och is genomförs i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Våg- och vindutredning är gjord av Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, medan strömningsförhållandena har undersökts av  
Vermessungsbüro Weigt & NAUTIK Nord GmbH. Vermessungsbüro Weigt förkortas 
hädanefter VBW. Under våren blåser det främst från ost i området, medan det övriga året 
domineras av västliga vindar. Strömmarnas är antingen västliga eller ostliga. Siktdjupet 
varierar i området, eftersom det enligt Arcadis GmbH till stor del beror på hur mycket 
växtplankton som finns i vattnet.  
 
Vattendjupet i området varierar mellan 21 och 34 m. Enligt Arcadis GmbH täcks botten 
framförallt av morän, som delvis i sin tur är övertäckt med sand, grus och block. Sedimenten i 
området är mycket varierande, och påverkas i dagsläget främst av den trålning efter fisk som 
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genomförs i vissa delar av området. Uppgifterna om de geologiska förhållandena i området är 
hämtade från VBW & NAUTIK Nord GmbH.  
 
En undersökning avseende marin flora och bottendjur är gjord av IfAÖ, som bland annat har 
videofilmat botten och genomfört trålning i området. Tre olika rödalgsarter och totalt 60 olika 
arter av bottendjur har hittats, enligt Arcadis GmbH. De vanligast förekommande 
bottendjuren är havsborstmaskar, kräftdjur och mjukdjur. Endast ett fåtal arter av makrofyter 
har påvisats i området. De flesta av dessa hade drivit in i området eller befann sig på drivande 
blåmusslor. Den marina floran och faunan påverkas i dagsläget framförallt av övergödningen 
och av fisketrålare. 
 
Fiskbeståndet i området har undersökts av IfAÖ genom provfiske med hjälp av trålning. 
Fiskarna dominerades av torsk, flundra samt skarpsill, men totalt hittades 21 olika fiskarter. 
Enligt Arcadis GmbH har en fiskutredning i området tidigare gjorts av Institut für 
Ostseefischerei Rostock, IOR. Då användes nät, men trots detta stämmer resultatet av de båda 
undersökningarna väl överens. Fisken påverkas idag framförallt av fisket. 
 
IfAÖ har genomfört flera undersökningar om fågellivet vid Ventotec Ost 2. 
Undersökningarna har genomförts dels från fartyg och dels från flygplan. Dessa 
undersökningar visar bland annat att området används både till rastplats, födoletande och som 
flygsträck. Över området flög hela 122 olika fågelarter, bland annat lomfåglar, tranor samt 
många olika sjöfåglar. Den dominerande sjöfågelarten var alfågel, men totalt registrerades 22 
olika sjöfåglar. Sjöfåglarna störs i dagsläget av fartyg, nätfiske och föroreningar, medan 
flyttfåglarna inte störs av någonting i området. 
 
Undersökningar om däggdjuren i området genomfördes samtidigt som de ornitologiska 
studierna, och genomfördes således av IfAÖ. Inga sälar eller tumlare observerades dock under 
den tid undersökningarna genomfördes. Arcadis GmbH tror dock att området används av 
dessa däggdjur till förflyttning samt födoletande. I dagsläget påverkas däggdjuren av 
mänsklig aktivitet och föroreningar. 
 
Området för vindkraftparken ligger 32 km nordost om ön Rügen och 44 km från ön 
Bornholm. Sikten från öarna begränsas av väderleksförhållandena, och horisontlinjen 
sammanfaller idag med havsytan. Arcadis GmbH menar att vindkraftverken endast kommer 
att synas från land då sikten i området är bra. För övrigt är det i området öppet hav. Arcadis 
GmbH skriver att inga vrak eller marinarkeologiska värden finns i området.  
 
Några farleder går genom området. Området används vidare till både fisketurism, fritids- och 
yrkesfiske, samt av fritidsbåtar. Turismen är speciellt viktig för de närliggande öarna Rügen, 
Usedom och Bornholm. Störningar kommer i dagsläget från militären, båttrafiken och 
gruvdriften öster om området.  
 
5.2.4. Adlergrund 

Vattenförhållanden inom pilotområdet, men även inom ett större område innefattande 
egentliga Östersjön och ibland även Nordsjön beskrivs. Mycket står skrivet om in- respektive 
utströmningsmönster. Information om detta har Adlergrund GmbH hämtat från litteraturen. 
Temperatur, salthalt och syretillgång har däremot mätts av BSH, som även tagit fram 
uppgifter om is-, våg- och vindförhållanden i området. Vinden blåser vanligtvis västerifrån, 
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men på vintern och våren kommer den ofta österifrån. Vattenrörelserna följer i huvudsak 
vindens rörelser.  
 
För att undersöka bottenförhållanden har en ekolodsundersökning genomförts av VBW. En 
seismisk undersökning har utförts av NAUTIK Nord GmbH. Dessutom har IfAÖ kommit 
med en del expertutlåtanden. I pilotområdets norra och västra del domineras botten av sten, 
medan den i områdets sydvästliga del blir mer sandig. Själva grundet Adlergrund utgör en 
sandbank med revstrukturer och har blivit föreslaget som marint skyddsområde. Områdets 
morfologi är dock väldigt förändrad till följd av den intensiva gruvverksamhet som har pågått 
i decennier. Vattendjupet sträcker sig ned till 20 m.  
 
På pilotområdets sandiga bottnar visade videofilmningar under vatten, genomförda av IfAÖ, 
bestånd av röd- och grönalger. Även två arter av makrofyter hittades inom området. 
Videoundersökningar, men även trålning, har genomförts för att studera artsammansättingen 
av bottendjur. I området har 44 olika arter av bottendjur påträffats. Bland de mest 
förekommande återfinns kräftor och musslor. Adlergrund GmbH menar att gruvdriften i 
området med största sannolikhet påverkar bottendjuren. 
 
Undersökningar rörande fiskbeståndet som har genomförts av IfAÖ med hjälp av nät, dykare 
och trål, fann 22 fiskarter i området. Bland de vanligaste kan nämnas torsk, flundra och 
sandål. Undersökningar genomförda av IOR visar i princip samma resultat. En stor del av 
arterna befinner sig endast temporärt i området på jakt efter föda. Bland de arter som ständigt 
uppehåller sig området kan nämnas havsskorpion, smörfisk och tånglake. Fisken påverkas 
redan idag av gruvdriften och av fisket. 
 
Beståndet av sjöfågel har undersökts av IfAÖ, dels från fartyg och dels från flygplan. 
Flyttfågel har däremot studerats dels med hjälp av radar och dels genom traditionell 
fågelskådning. Dessutom har Adlergrund GmbH kompletterat denna information med 
uppgifter från litteraturen. Sammanlagt har elva arter av regelbundet förekommande sjöfågel 
hittats på platsen. Adlergrund GmbH menar att området utgör en viktig rastplats för olika arter 
av änder samt för lom. Under undersökningsperioden har 118 arter av fåglar flugit över 
området. Vanligast var olika arter av havsänder. Andra arter var grå- och havstrut, ejder, 
sånglärka, sädesärla, strandpipare och bofink. Med undantag för måsarna störs fågeln i 
dagsläget av sjöfarten och av gruvdriften. 
 
De marina däggdjuren har studerats av IfAÖ, dels från fartyg och dels från flygplan. 
Beträffande sälar har endast en säl påträffats i området. Sammanlagt har 13 tumlare iakttagits. 
Det undersökta området utnyttjas troligtvis till födoletande och förflyttning. Både tumlarna 
och sälarna påverkas i nuläget av störningar från människan, av föroreningar och genom att de 
fastnar i fiskenät.  
 
Adlergrund befinner sig cirka 41 km sydväst om ön Bornholm, cirka 44 km nordost om ön 
Rügen och cirka 70 km från södra Sverige. Grundet präglas av det öppna havslandskapet, och 
sikten från öarna utanför redan bebyggda områden begränsas endast av väderförhållandena. 
Pilotområdet trafikeras till och från av både fartyg och flygplan. Undersökningar genomförda 
av IfAÖ kunde inte hitta några stora föremål eller vrak i området.  
 
Turismen utgör en viktig ekonomisk faktor i området, och östra Rügen besöks av många 
badare. Även surfing, dykning och andra vattenaktiviteter bedrivs längs kusten. I området 
bedrivs både yrkes- och fritidsfiske. Då och då passerar segelbåtar och kryssningsfartyg, men 
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inga officiella farleder finns inom pilotområdet. Störningar kommer redan i dagsläget från 
militära aktiviteter, färjetrafik och från gruvdriften. 
 
5.2.5. Horns Rev 

Institut for Vand og Miljø, DHI, har studerat vattenstånd samt ström- och vågförhållanden 
kring Horns Rev. Enligt Elsamprojekt A/S påverkas vattenkvaliteten av de tyska floder som 
mynnar i närheten. Vindarna blåser i huvudsak från väst, och strömmarna är framförallt nord-
sydliga. Området påverkas även av tidvatten. Bioconsult har genom litteraturstudier baserade 
på äldre undersökningar studerat vattenkvaliteten och vattenkemin i området. Dessa 
litteraturstudier visar bland annat att siktdjupet är lågt på grund av mycket resuspenderat 
material. 
 
Området vid Horns Rev består av sand, grus och sten med mindre inslag av fint material. De 
geologiska undersökningarna vid Horns Rev har genomförts av Rambøll. Söder om 
vindkraftparken utvinns råmaterial. Samtidigt som bottens flora och fauna undersöktes av 
Bioconsult studerades även sedimentförhållandena. Dykare har videofilmat vissa områden, 
och sedimentprover har undersökts. Enligt Elsamprojekt A/S visar denna studie att kraftiga 
strömmar leder till att sedimentet lätt förflyttas runt i området. 
 
En dykare från Bioconsult har undersökt marin flora och bottendjur. Representativa avsnitt av 
området har videofilmats. 49 bottendjur registrerades, och de vanligaste arterna var 
havsborstmaskar, kräftdjur och musslor. Grönalger och ålgräs har hittats, men däremot inga 
fastsittande alger. Växt- och djurlivet är relativt sparsamt, vilket tros bero på de stora 
omlagringarna i sedimenten.  
 
Elsamprojekt A/S menar att det inte är meningsfullt att genomföra provfiske i området, dels 
eftersom fisken rör sig över stora områden och dels eftersom variationerna är stora år från år. 
Fiskförekomsten baseras därför på data insamlad genom trålning under flera år i Nordsjön, 
och är sammanställd av Danmarks Fiskeriundersøgelser. De vanligast förekommande fiskarna 
i området är sandskädda, rödspätta, sjötunga, småtunga och tungevar. 
 
Enligt Elsamprojekt A/S utnyttjas området kring Horns Rev av fåglar för födoletande och som 
rastplats respektive övervintringshabitat. Detta gäller lom, dopping, havsänder, alkfåglar, 
tärnor och måsar. De flesta fågelfamiljer i Danmark flyger över området. Dessa slutsatser 
bygger på undersökningar genomförda på flyttfåglar under 35 år, samt undersökningar från 
flygplan och båt. Undersökningarna från båt och flygplan är genomförda av Danmarks 
Miljøundersøgelser, och visar bland annat att fåglarna i större grad befinner sig närmare land 
än ute till havs vid Horns Rev. 
 
Däggdjuren i området har undersökts från båt fyra gånger, en gång per årstid. Undersökningen 
är genomförd av Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Ornis Consult A/S och Zoologisk 
Museum, och visar att tumlarna i hög grad uppehåller sig i den ostligaste delen av revet. Detta 
tros bero på att området har en stor påverkan från floderna. På den västligaste delen av Horns 
Rev, cirka 15 km från vindkraftparken, har tumlare med ungar observerats. I själva 
parkområdet har det dock iakttagits få tumlare. Inte heller sälar har observerats i någon större 
utsträckning. Dock finns en viloplats för säl 1 km från Blåvandshuk. 
  
Avståndet från det nordostligaste verket till Blåvandshuk på det danska fastlandet är 14 km. 
En inventering av de marinarkeologiska värdena i området har genomförts av 
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Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Inga vrak eller andra arkeologiska 
intressen har hittats på platsen.  
 
Elsamprojekt A/S menar att det i området kring Horns Rev pågår olika typer av yrkesfiske. 
Utöver fiskebåtarna förekommer även en viss fartygstrafik kring Horns Rev. De kända 
farlederna i området går dock utanför platsen där vindkraftparken föreslås. Kusten innanför 
Horns Rev är ett populärt ställe för både turister och den lokala befolkningen. Badstränderna, 
naturen och utsikten över Nordsjön är speciellt viktigt.  

6. GRANSKNING AV MÖJLIG PÅVERKAN PÅ MILJÖN 

6.1. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGEL 

6.1.1. Utgrunden II 

Kalmarsund är ett av Nordeuropas främsta flyttfågelområden, och i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II beskrivs därför kollisionsrisken noggrant. 
Det har genomförts flera ornitologiska studier i anslutning till de befintliga verken i 
Kalmarsund. Dessa studier visar att risken för direkta kollisioner mellan fåglar och 
vindkraftverk är mycket små.  
 
De rastande fåglarna vid Utgrunden I utgörs främst av sjöfåglarna ejder och alfågel. 
Vindkraftverken kan skrämma bort fåglar från området, som därmed kan komma att upphöra 
som rast- och födoområde. Studier som gjorts, dels vid Utgrunden I och dels vid en mindre 
vindkraftpark i Danmark, visar dock att vindkraftverkens närhet inte tycks påverka fåglarnas 
beteende eller val av uppehållsplats. Därför antar Airicole AB att inte heller den utökade 
vindkraftparken kommer att påverka sjöfåglarna negativt. Sjöfåglarna söker föda vid bottnen, 
men eftersom vindkraftsfundamenten enligt Airicole AB antas ta så liten del av bottnen i 
anspråk, kommer födoområdet inte att påverkas. Fundamenten kan också komma att fungera 
som nya hårdbottnar, vilket kan komma att påverka födotillgången positivt. 
 
Byggfasen kan genom ljud och rörelser medföra vissa störningar i fågellivet. Dessa störningar 
kommer främst att ske i närheten av vindkraftparken, men även i samband med transporter 
under byggfasen. De rastande sjöfåglarna kommer enligt Airicole AB sannolikt att förflytta 
sig från området, medan flyttfåglarna måste göra en mindre sträckkorrigering. Den båttrafik 
som sker vid underhålls- och reparationsarbete kan ge begränsande störningar på rastande 
fåglar i området.  
 
6.1.2. Fladen 

Naturligtvis föreligger risk för att fåglar skall kollidera med vindkraftverken och dödas av 
dessa. Kollisionsrisken beror bland annat av väderförhållanden, tid på dygnet samt av 
vindkraftverkens utformning och placering. Vindkraftparken vid Fladen skulle dock inte vara 
placerad inom något känt fågelsträck, vilket sänker risken för kollisioner. Risken för att 
sjöfågel skall kollidera med vindkraftverk har studerats mycket menar Göteborg Energi AB, 
eftersom dessa fåglar ofta flyger på låg höjd. Dock är det sällsynt att sjöfågel kolliderar med 
vindkraftverk.  
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Göteborg Energi AB nämner att vindkraftverk kan bilda barriärer för fåglar, men utreder inte 
följderna av detta vidare. Födotillgången för fågel kan förändras på grund av att 
vindkraftverkens fundament kan utgöra konstgjorda rev.  
 
Med stöd av en litteraturstudie genomförd av Naturvårdsverket menar Göteborg Energi AB 
att vindkraftverkens effekter av buller och vibrationer på fågel är okända. Fåglar kan dock bli 
skrämda av diverse aktiviteter och buller i samband med byggfasen, men dessa störningar är 
trots allt begränsade i tiden. 
 
6.1.3. Ventotec Ost 2 

Risken för att flyttfåglar skall kollidera med rotorbladen är ganska låg. Kollisionsrisken ökar 
dock på natten samt vid dimma, starka vindar och regn. Enligt Arcadis GmbH löper 
sångfåglar som flyttar under natten den absolut största risken för kollision. 
 
Byggandet av Ventotec Ost 2 kommer att betyda en förlust av ett 91,2 km2 stort 
habitatområde. Arcadis GmbH menar att detta framförallt kommer att påverka sjöfåglarna. 
Barriäreffekter och fragmentering kan uppstå om flyttfåglar väljer att flyga runt 
vindkraftparken, eller om sjöfåglar helt undviker området på grund av rädsla. Detta betyder att 
viktiga födo- och rastplatser därmed går förlorade, något som tros ge en medelstor påverkan 
på fåglar. Införandet av hårda ytor kan gynna vissa sjöfåglar, eftersom fundamenten ger ökad 
tillgång på föda. Detta skall enligt Arcadis GmbH speciellt gynna andfåglar med lång hals. 
 
Under byggfasen och vid underhållsarbete kommer framförallt sjöfåglar att bli störda av 
båttrafik och annat. En undersökning gjord vid Horns Rev i Danmark visar att dykarfåglar och 
tordmule helt undviker området under byggfasen av vindkraftparken. Sjöfåglar kan även 
skrämmas vid underhålls- och reparationsarbete, vilket medför att barriäreffekter kan 
uppkomma för känsliga arter.  
 
6.1.4. Adlergrund 

Adlergrund GmbH hävdar att kvantitativa data när det gäller risken för att fåglar ska kollidera 
med vindkraftverk till havs saknas i dagsläget. Bara kollisionsrisken vad gäller ejder har 
undersökts, och då endast vid den danska vindkraftparken Tunø Knob och vid den svenska 
parken Utgrunden. Kollisionsrisken verkar dock vara högre på natten än på dagen, på grund 
av att de upplysta verken kan locka till sig fåglar, och även högre i dimma, regn eller vid 
starka vindar. Mycket tyder också på att risken är högre för att fåglar kolliderar med 
vindkraftverk till havs än med verk på land. 
 
Adlergrund GmbH skriver vidare att tillfälliga habitatförluster uppstår under byggfasen, och 
att dessa kan bli permanenta senare under driften. För vissa sjöfågelarter, till exempel lom, 
förloras habitat dels inom själva parkområdet, och dels inom en 2 km buffertzon runt detta. 
Adlergrund GmbH menar att habitatförlusterna innebär en medelstor påverkan på fågel, 
framförallt på sjöfågel. Vidare nämner Adlergrund GmbH att födotillgången kan komma att 
förändras, till fördel för vissa arter och till nackdel för andra, men utreder inte detta närmare. 
Bestående förluster av födo- och viloplatser kommer att uppstå på grund av att 
vindkraftverken skrämmer bort fåglarna.  
 
Barriäreffekter och störningar från byggfas och drift diskuteras mycket ingående. När det 
gäller störningar är det främst ljud som är av betydelse för sjöfågel. Verkens rotorblad utgör 
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däremot en störning på flyttfågel. Adlergrund GmbH hävdar att graden av barriäreffekt beror 
på vilken fågelart det är fråga om.  
 
6.1.5. Horns Rev 

Elsamprojekt A/S utreder kollisionsrisken mellan fågel och vindkraftverk på ett mycket bra 
sätt. Risken skiljer sig åt mellan flyttfågel och fågel som letar föda i området, och är störst för 
de sistnämnda fåglarna. Kollisionsrisken är dessutom högre på natten än på dagen. Eftersom 
många av sjöfågelarterna flyger på låg höjd, löper de inte särskilt stor risk för att kollidera 
med verken, medan fågel som däremot letar föda från luften löper större risk för kollision. 
 
Den yta som tas i anspråk av fundamenten är så liten i förhållande till områdets totala yta, att 
eventuella habitatförluster kan försummas. Vindkraftparken utgör dock en barriär på så sätt att 
fåglar tenderar att hålla ett visst avstånd till den. På grund av detta är även en fragmentering 
av födo- och viloplatser att förvänta. Påverkan anses dock inte bli av betydande karaktär, 
eftersom antalet fåglar är lägre i parkområdet än utanför. För vissa fågelarter kan 
fundamenten komma att utgöra nya viloplatser, men Elsamprojekt A/S menar att detta inte 
kommer att ha någon betydelse för fågelbeståndet. Fundamenten som tjänar som konstgjorda 
rev skulle även kunna ge vissa fågelarter nya födomöjligheter, men på grund av att 
kolonisationen av dessa förväntas bli liten, kommer inte födotillgången att förändras 
nämnvärt. 
 
Fåglarna förväntas inte störas av vindkraftverken i drift. Däremot kommer fåglarna att störas 
av trafiken till och från parken, speciellt av helikoptertrafiken som verkar skrämmande på 
fåglarna. 
 
6.2. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ MARINA DÄGGDJUR 

6.2.1. Utgrunden II 

Den närmaste sälkolonin finns vid Eckelsudde på Öland, cirka 7 km från närmaste 
vindkraftverk. Detta betyder att bygg-, underhålls- och reparationsarbete inte kommer att ge 
någon påverkan på sälkolonierna. Ljud och skuggor bedöms bara påverka sälarna nära verken, 
vid förflyttning eller födoletande. För sälar anses inte heller det elektromagnetiska fältet ha 
någon påverkan. Miljöeffekter för tumlare tas inte upp i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
6.2.2. Fladen 

Under byggfasen är det troligt att sälarna störs eller skräms iväg från platsen, mycket på grund 
av fartygen som kommer att trafikera området. Denna påverkan är dock endast temporär. 
Även under driften kan däggdjur störas av ljud från diverse aktiviteter. Ljuden kan påverka 
djurens hörselorgan och därmed deras lokaliseringsförmåga. De konstgjorda rev som 
vindkraftverkens fundament eventuellt kommer att utgöra, skulle kunna öka födotillgången 
för däggdjuren i området. Vindkraftverken kan dock utgöra hinder för däggdjur, menar 
Göteborg Energi AB. Eftersom inga tumlare är kända från området beskrivs inte påverkan på 
dessa. 
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6.2.3. Ventotec Ost 2 

Under bygg-, reparations- och underhållsarbete antas däggdjuren påverkas av buller och andra 
ljud som uppstår. Ljud kan påverka djurens beteende, störa kommunikationen samt i värsta 
fall skada hörseln. Trots att arbetet sker under en kort tid och trots att det finns så få däggdjur 
i området bedömer Arcadis GmbH ändå effekterna som ganska stora men dock kortvariga. 
Även ljud från rotorblad kan ge inverkan på sälar och tumlare. Arcadis GmbH menar dock att 
detta är dåligt studerat och att det finns ett stort forskningsbehov för att undersöka vilka 
effekter som buller från driftfasen har på däggdjur till havs.  
 
Skuggor och reflektioner antas inte påverka tumlare eftersom de befinner sig under vattnet, 
enligt Arcadis GmbH. Sälar kan vid viloplatserna påverkas av skuggbildning, men eftersom 
dessa ligger långt bort från Ventotec Ost 2, antas detta inte ge någon större påverkan på säl. 
Varken för tumlare eller sälar anses det elektromagentiska fältet ha någon negativ påverkan. 
Arcadis GmbH tycker dock att det bör påpekas att påverkan på sälar är ganska osannolikt 
eftersom det i området knappast finns några sälar. 
 
6.2.4. Adlergrund 

Buller under byggfasen kommer att innebära en medelstor påverkan på de marina däggdjuren. 
På grund av att ljud transporteras mycket bra i vatten, kommer även områden utanför 
anläggningsområdet att påverkas. Adlergrund GmbH diskuterar bland annat inom vilka 
frekvensområden ljudet från byggarbetet kommer, och vilka frekvensområden sälar och 
tumlare använder sig av för kommunikation. Buller, men även andra störningar, kommer 
också från underhållsarbete. 
 
Adlergrund GmbH beskriver ljud, skuggor och vibrationer från rotorbladen förhållandevis 
utförligt, men menar samtidigt att det, på grund av de långa påverkningstiderna, finns ett stort 
behov av forskning för att se hur driftbuller påverkar marina däggdjur. Hur de marina 
däggdjuren påverkas av de elektromagnetiska fälten är inte undersökt. Trots detta säger 
Adlergrund GmbH att påverkan troligtvis blir lokal. 
 
6.2.5. Horns Rev 

De marina däggdjuren kommer att störas av bygg- och servicearbete. Det är troligt att de då 
stressas och i värsta fall undviker området, men att de kommer tillbaka när arbetena är 
utförda. Ljud från vindkraftverken uppstår i de frekvensområden som både sälar och tumlare 
kan uppfatta. Ljud under 500 Hz kan påverka tumlarnas kommunikation, men enligt 
Elsamprojekt A/S är det inte känt i dagsläget om tumlarna använder dessa frekvenser för att 
kommunicera. Eftersom inte särskilt många sälar finns i området, drabbar ljudet bara ett fåtal 
individer. Skuggor på havsytan anses vara utan betydelse, och beskrivs därför inte närmare.  
 
6.3. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FISK 

6.3.1. Utgrunden II 

Det elektromagnetiska fält som uppstår kring de kablar där elektriciteten transporteras tros 
inte ge några störningar för fisken vad gäller födoletande eller orientering. Airicole AB menar 
att detta beror på att kabeln vrids och grävs ned under havsbotten, vilket betyder att 
magnetfältet som uppstår är närmast försumbart. 
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Airicole AB tar upp flera studier som visar att ljud som uppstår från vindkraftverken kan leda 
till stress och undvikande. Bland annat har Fiskeriverket redovisat två studier. Troligtvis 
undviker fiskarna inte vindkraftverkens närområde, men det är svårt att avgöra om någon 
förändring i fiskhabitaten sker. Tillfälligt kan också en ökad grumlighet uppstå i vattnet, som 
kan påverka fiskarna negativt, enligt Airicole AB. Ingen förändring av vattnets kvalitet 
förväntas dock, varför detta inte antas påverka fisken.  
 
Airicole AB menar att vindkraftparken påverkar fisken genom att bottnen exploateras, vilket 
kan medföra att fiskens födoområde minskar. Fundamenten betyder dock att nya hårda ytor 
skapas, där påväxtalger och andra bottenlevandedjur trivs. En del av de nyetablerade arterna 
är fiskföda, vilket betyder att fiskarna också kan gynnas av fundamenten. 
 
6.3.2. Fladen 

Elektromagnetiska fält som uppstår runt kablarna mellan varje enskilt vindkraftverk och in till 
land kan ge effekter på vattenorganismers navigations- och orienteringsförmåga. Detta menar 
Göteborg Energi AB kan undvikas genom att skärmade växelströmskablar används. 
 
Buller med låg frekvens skapas av vindkraftverken och kan störa fisken i området. Speciellt 
verkar infraljud, det vill säga ljud med frekvenser upp till 20 Hz, göra att fisken undviker 
området. Göteborg Energi AB har gett Ingemansson Technology AB i uppdrag att undersöka 
ljudnivån från vindkraftparken. Ingemansson Technology AB menar att verken sannolikt 
kommer att påverka ljudbilden i vattnet, men att ljudet från vindkraftparken troligtvis inte 
kommer att vara högre än ljuden från till exempel fartygstrafik. Företaget poängterar dock att 
mätningarna är utförda på mindre vindkraftverk än dem som planeras vid Fladen, och att 
slutsatserna ska tolkas i ljuset av detta. 
 
Under byggfasen sker sedimentspridning, men endast under en begränsad tidsperiod. 
Undersökningar visar enligt Göteborg Energi AB att fiskar tenderar att fly undan 
sedimentplymer. Rom och yngel påverkas dock mer negativt av sedimentspridning. Ökad 
grumlighet i vattnet kan påverka fiskens möjligheter att söka föda, eftersom många fiskar då 
använder sig av synen. Risken för grumling av vattnet sänks dock i och med att 
bottensubstratet vid Fladen utgörs av grovt material. 
 
Som tidigare nämnts kan vindkraftverkens fundament utgöra nya konstgjorda rev, där 
fastsittande organismer kan leva. Detta skulle kunna förändra mängden och tillgängligheten 
av föda för fisken. Det är dock oklart om fundamenten kommer att påverka födotillgången, 
eftersom havsbottnen i området redan är blockig. 
 
6.3.3. Ventotec Ost 2 

Elektromagnetiskt fält som uppstår runt kablarna kan ha inverkan på fiskarnas 
orienteringsförmåga. Enligt Arcadis GmbH är det främst bottenlevande fiskar, till exempel 
plattfisk, som påverkas eftersom kablarna dras på havsbotten. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs flera studier som visar att fiskar påverkas negativt 
av ljud. Detta visar att ljud som uppkommer under byggfasen kan leda till skrämsel och 
flyktreaktioner hos olika fiskarter. Arcadis GmbH menar dock att denna påverkan är relativt 
liten, eftersom ljuden uppstår under en kort tid och eftersom fiskarna troligtvis kommer 
tillbaka när vindkraftverken är färdigbyggda. Vibrationer och infraljud kan leda till ett 
undvikande beteende hos fiskar, vilket antas få medelstor påverkan. Troligtvis kan även ljud 
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från rotorbladen påverka fisken, men det finns idag mycket få studier som visar hur fisken 
påverkas av ljud från rotorblad. 
 
Grumling anses inverka negativt på fisken, eftersom den kan få svårare att leta efter föda. 
Även fiskrommen kan påverkas negativt av grumling. Under byggfasen kan också 
förändringar i sedimentet uppstå. Bottenlevande fiskar och fiskrom på botten kan bland annat 
bli övertäckta med sediment, vilket naturligtvis är negativt. Denna negativa inverkan på fisken 
anser Arcadis GmbH vara liten eftersom byggfasen endast pågår under en kortare period. 
Vidare beskrivs hur en eventuell förändring i vattenkvaliteten påverkar fisken. 
 
Införandet av hårda ytor menar Arcadis GmbH kan påverka fiskens tillgång på föda positivt. 
Arcadis GmbH refererar bland annat till ovan nämnda undersökning från Fiskeriverket. 
 
6.3.4. Adlergrund 

Adlergrund GmbH hävdar att det är svårt att bedöma påverkan på fisk. Detta beror dels på att 
det i nuläget inte finns några vindkraftparker till havs i tyska vatten, och dels på att de som 
finns i svenska respektive danska vatten är för små i förhållande till den planerade parken 
Adlergrund. Beskrivningen som ges grundar sig därför till stor del på litteratur, men 
kompletteras av data från IfAÖ. 
 
Adlergrund GmbH skriver att de elektromagnetiska fälten runtomkring de elektriska kablarna 
kan skapa orienteringssvårigheter för fisken, men menar samtidigt att påverkan inte blir så 
allvarlig, bland annat eftersom växelström kommer att användas. 
 
Både under byggfasen och driften skapas ljud och vibrationer som skrämmer iväg fisken. 
Fisken är mest känslig för lågfrekventa ljud och undviker området om ljudnivån överskrider 
160 – 180 dB. Om ljudnivån blir högre än 180 – 220 dB uppstår skador på fisken. 
Störningarna under driften bedöms bli något större än under byggfasen. 
 
Anläggningsarbetet ökar turbiditeten i vattnet, vilket virvlar upp sedimenten och ökar 
grumligheten. Det finns då risk för att fiskens gälar täpps igen, något som försvårar intaget av 
syre. Detta gäller framförallt små fiskar som stannar kvar i området. Fiskrom kan även täckas 
över när de uppvirvlade partiklarna sedimenterar ned på botten igen. Adlergrund GmbH 
bedömer att påverkan på fisk till följd av ökad turbiditet blir medelstor. Adlergrund GmbH för 
även en diskussion om hur vattenkvaliteten kan försämras på grund av föroreningsutsläpp och 
frisättning av näringsämnen från sedimenten. Denna påverkan förväntas dock bli av ringa 
karaktär. 
 
De nya hårda ytorna skapar nya habitat för fiskens födoorganismer, och kan på så sätt locka 
till sig fisk. Detta förväntas öka diversiteten bland fiskarna. En negativ påverkan som 
fundamenten har är dock att de permanent täcker över havsbotten, vilket medför en förlust av 
habitat. 
 
6.3.5. Horns Rev 

Elsamprojekt A/S skriver att de magnetiska fälten runt kablarna kan påverka fisken. Påverkan 
från de elektriska fälten behandlas däremot inte. Broskfisk, såsom hajar och rockor, har 
förmåga att registrera magnetfält, men eftersom fälten från kablarna inte sträcker sig särskilt 
långt, förväntas påverkan inte bli påtaglig. Ingen liknande förmåga har påvisats hos benfisk, 
varför dessa enligt Elsamprojekt A/S inte förväntas komma att påverkas av magnetfälten. 
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Fisk kan registrera ljud i frekvensområdet 0 – 130 kHz, och reagerar normalt kraftigt på ljud 
under 50 Hz. Ljud i detta frekvensområde förväntas uppstå i en radie om cirka 100 m från 
vindkraftverken. Mer högfrekventa ljud reagerar fisken endast svagt eller inte alls på. Det är 
dock möjligt att fisken vänjer sig vid ljudet från vindkraftparken. Slutsatsen när det gäller ljud 
är ändå att det finns risk för att fisken försvinner tillfälligt under byggfasen, och permanent 
under driften. Vidare menar Elsamprojekt A/S att andra störningar under byggfasen kan 
skrämma iväg fisken, men att den kommer tillbaka när vindkraftparken är färdigbyggd. Till 
exempel kommer fisken att skrämmas av transportfordon till och från parken. Ingen 
förändring av vattnets kvalitet förväntas, varför detta inte antas påverka fisken.  
 
De nya hårda ytorna kan fungera som konstgjorda rev och locka till sig fisk, framförallt 
torskfisk, men även plattfisk. På grund av att ingen större kolonisation av fundamenten 
kommer att ske, ökar dock inte mängden föda för fisken nämnvärt, varför ingen ökning av 
fiskfaunan förväntas. 
 
6.4. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ MARIN FLORA OCH BOTTENDJUR 

6.4.1. Utgrunden II 

Grumling och sedimentförändring, som uppstår vid byggfasen, antas ske inom ett begränsat 
område, vilket medför att inga negativa effekter uppkommer för bottendjuren. Airicole AB 
tror inte att de strömmar och virvlar som eventuellt kan bildas vid fundamenten, ger någon 
förändring i bottendjurens artsammansättning. Eftersom bottenvegetationen i området är 
mycket sparsam antas ingen negativ påverkan på den marina floran ske. Bottendjuren 
påverkas negativt, då bottnen täcks av fundament. Fundamenten betyder dock att nya hårda 
ytor skapas, där påväxtalger som brun- och rödalger samt nya bottendjur kan etableras.  
 
6.4.2. Fladen 

För att kunna bedöma påverkan på marin flora och fauna, stödjer Göteborg Energi AB sig på 
den av Marine Monitoring AB genomförda marinbiologiska undersökning som tidigare 
nämnts. Förlust av habitat och individer kan ses som en direkt följd av vindkraftprojektet. 
Förlusterna uppstår i samband med spridning av sediment till följd av bottenarbeten och på 
grund av användning av bottenyta. Speciellt kommer de olika typerna av mjukbottnar att 
minska i storlek. Den största påverkan på grund av sedimentspridning är dock begränsad till 
tiden för anläggningsarbetet. Vidare sänks risken för skador på marin flora och bottendjur 
ytterligare eftersom bottensubstratet i omgivningen är hårt. Grumlingen som uppstår vid 
anläggningsarbetet kan tillfälligt påverka bottendjuren. 
 
Under driftfasen förväntas strömningsmönstret närmast fundamenten att förändras, vilket 
enligt Göteborg Energi AB kan leda till förändringar i sedimentstruktur i den närmaste 
omgivningen. Detta är i sin tur någonting som leder till förändrade förutsättningar för marin 
flora och bottendjur. Göteborg Energi AB gör dock den bedömningen att risken för störningar 
på marin flora och bottendjur är liten vid Fladen, eftersom bottensubstratet i området är grovt.  
 
Vindkraftverkens fundament utgör nya hårda ytor, som kan utgöra konstgjorda rev. De 
konstgjorda reven kan leda till en ökad produktion av fastsittande arter, då dessa ofta 
begränsas av hur stor tillgänglig yta som finns. Eftersom bottensubstratet i området redan är 
mycket grovt och domineras av sten och block, förväntas dock införandet av konstgjorda rev 
inte medföra någon betydande förändring av artsammansättningen. 
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6.4.3. Ventotec Ost 2 

De sedimentförändringar som antas uppstå vid byggfasen kommer troligtvis att bli kortvariga, 
och därför antas de inte påverka den marina floran och bottendjuren nämnvärt. Arcadis GmbH 
bedömer att förändring av vattnets strömmar inte är relevant för marin flora och bottendjur. 
Arcadis GmbH skriver även kort om grumling. 
 
Eftersom den marina floran i området främst består av växter och alger som sitter fast på 
stenar och block kommer en övertäckning av havsbotten att leda till förändringar i habitat. 
Trots detta tror Arcadis GmbH inte att påverkan blir så stor eftersom fundamenten antas 
fungera som nya hårda ytor där bottenvegetationen istället kan sätta sig fast. Införandet av 
fundamenten tros inte heller ha så stor påverkan på bottendjuren eftersom de nya hårda ytorna 
även gynnar dessa. 
 
6.4.4. Adlergrund 

En förflyttning av sedimenten kommer att ske under byggfasen, liksom en ökad grumling av 
vattnet. Detta gör att djupet av den fotiska zonen sannolikt kommer att minska. Vidare kan 
bottendjuren skadas av en förhöjd mängd partiklar i vattnet. Till exempel kan musslors 
filtreringsorgan skadas. Eftersom botten i pilotområdet till stor del består av sand och ännu 
grövre material bedömer dock Adlergrund GmbH att risken för kraftig grumling inte är 
särskilt stor. Vidare menar Adlergrund GmbH att dagens gruvarbete orsakar grumling, men 
att detta inte har någon påverkan på den marina floran. Vindkraftverkens fundament utgör 
hinder i vattnet, något som leder till förändrat strömningsmönster. Adlergrund GmbH anser 
dock att det inte finns någon tillgänglig information som beskriver hur detta skulle komma att 
påverka marin flora och bottendjur. 
 
Byggfasen ger upphov till tillfälliga, och driften till permanenta, habitatförluster. Detta beror 
på övertäckning av havsbotten. Adlergrund GmbH anser dock att detta till viss del, men inte 
till fullo, skulle kunna kompenseras av att vindkraftverkens fundament utgör nya hårda ytor. 
De makrofyter som förekommer i området växer nämligen på just hårda ytor. Det är även 
troligt att nya makrofytarter, till exempel socker- och blåstång, kan komma att etablera sig på 
fundamenten. På de nya hårda ytorna kan även fastsittande bottendjur leva. Adlergrund 
GmbH menar dock att artsammansättningen på dessa ytor i stort sett kommer att vara 
densamma som på de naturligt förekommande hårda ytorna i området.  
 
6.4.5. Horns Rev 

Under byggfasen sker sedimentspridning, och under driftfasen ändras 
sedimentsammansättningen. Eftersom inga stora förändringar av strömnings- och 
bottenförhållanden är att vänta bedömer dock Elsamprojekt A/S att påverkan på marin flora 
och bottendjur på grund av detta kan försummas.  
 
Fundamenten täcker över havsbotten, vilket medför att habitat går förlorade. Detta 
kompenseras delvis av att fundamenten kan utgöra nya habitat, men Elsamprojekt A/S skriver 
att det har visat sig att sand som rörs upp under stormar ”tvättar” rent fundamenten från djur 
och växter. Därför är det inte att förvänta att kolonisationen av fundamenten blir särskilt 
utvecklad. Den sammanlagda påverkan på marin flora och bottendjur förväntas ändå bli högst 
minimal. 
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6.5. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ SEDIMENT 

6.5.1. Utgrunden II 

När fundamenten pålas ned kommer en viss grumling att uppstå. Eftersom botten framförallt 
består av sand kommer grumlingen dock att vara mycket begränsad och kortvarig, enligt 
Airicole AB. Driftfasen anses inte ge upphov till någon påverkan på sedimentet. Bakom 
fundamenten, det vill säga på motsatt sida om strömmarna, kan dock virvelströmmar uppstå i 
begränsad omfattning. Inte heller detta anses ge någon påverkan på sedimentet i området. 
 
6.5.2. Fladen 

De olika aktiviteterna under byggfasen medför att sediment rörs upp från botten. Sedimenten 
förflyttas i vattnets strömningsriktning, och avsätts sedan på en annan plats. Liknande 
omfördelning av sediment kan även uppstå under avvecklingsfasen. Göteborg Energi AB 
menar även att sedimenttransport och förändringar i sedimentstruktur kan uppstå under driften 
på grund av förändrade strömningsmönster. Sedimentspridning leder enligt Göteborg Energi 
AB till grumling och förändrade ljusförhållanden under vattenytan. 
 
6.5.3. Ventotec Ost 2 

Sedimenten påverkas under byggfasen när fundamenten sätts på plats. En förändring i erosion 
och deposition uppstår eftersom sedimentet virvlas upp för att sedan sjunka ned till botten 
igen längre bort. Hur långt bort sedimentet fraktas beror på kornens storlek och strömmarna i 
området. Det fina materialet kommer att fraktas längst bort. Eftersom sediment dock bildas 
och transporteras med strömmarna i området hela tiden och eftersom området till stor del 
består av sand anses detta inte vara ett stort problem. Vattenströmmarna i området tros 
förändras av fundamenten, se vidare vattenförhållanden, vilket också kan påverka 
sedimentstrukturen. All påverkan på sediment antas dock bli ringa i området. 
 
6.5.4. Adlergrund 

Under byggfasen rörs sediment upp i vattnet och förflyttas till andra platser. Adlergrund 
GmbH menar dock att denna påverkan är temporär och begränsas till just byggfasen.  
Adlergrund GmbH beskriver vidare hur strömningsmönstret runt fundamenten kan förändras 
under driften, vilket i sin tur kan förändra sedimentdynamiken. De allra minsta partiklarna 
spolas nämligen iväg. Sedimentstrukturen påverkas också av fundamentens fysiska närvaro. 
Trots detta bedömer Adlergrund GmbH att påverkan på sedimenten inte blir särskilt stora. 
 
6.5.5. Horns Rev 

Sedimentspridning under byggfasen har simulerats med hjälp av modellen MIKE 21 PA. 
Erosion och deposition under byggfasen sker bland annat i samband med grävarbetet. En fara 
med sedimentspridning menar Elsamprojekt A/S är att sedimenten kan transporteras till 
skyddsvärda områden. Elsamprojekt A/S anser dock att påverkan på erosion och deposition 
inte kommer att bli särskilt stor. Under driftfasen påverkas morfologin ännu mindre, varför 
ingen simulering avseende denna fas har utförts. Vidare utreds hur förändrat strömnings- 
respektive vågmönster runt fundamenten kan komma att påverka sedimenten. 
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6.6. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ VATTENFÖRHÅLLANDEN 

6.6.1. Utgrunden II 

Det erhålls inga utsläpp från vindkraftverken, och ingen negativ effekt på vattenkvaliteten 
förväntas därför. SMHI har på uppdrag av Airicole AB genomfört beräkningar på hur 
vattenströmmarna i området kommer att påverkas av vindkraftverken. Beräkningarna visar att 
strömmarna endast kommer att påverkas marginellt. Det kommer dock att uppstå svaga 
virvlar bakom fundamenten. Vattenströmmarna i Kalmarsund kommer inte att påverkas av 
vindkraftverken.  
 
6.6.2. Fladen 

Vattnet riskerar att förorenas av oavsiktliga utsläpp från arbetsmaskiner och fartyg som 
används i anläggningsarbetet. När vindraftverken väl är i drift släpper de i normala fall inte ut 
några föroreningar. Verken innehåller dock drivmedel och olika sorters oljor, som skulle 
kunna läcka ut i vattnet. Även korrosionsskyddsmedel skulle kunna påverka vattenmiljön, 
liksom oljeläckage från kablar. Göteborg Energi AB nämner att förändrade 
strömningsmönster kan uppkomma under driftfasen. 
 
6.6.3. Ventotec Ost 2 

Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan uppstå vid driftstörningar, till exempel i samband med en 
spricka i oljeuppfångningssystemet. Vid byggfasen kan avgaser, smörjmedel, överskottsfärg 
och annat påverka vattenkvaliteten negativt. Denna påverkan anser Arcadis GmbH bli 
medelstor. Vidare kan det under byggfasen uppstå grumling eftersom resuspension av 
sediment och näringsämnen antas ske. Hinder under vattnet, såsom fundament och 
byggnadsutrustning, kommer att påverka strömmarna i området. Arcadis GmbH har tagit 
hjälp av VBW & NAUTIK Nord GmbH för att beräkna hur strömmarna förändras i området. 
Strömmarnas hastighet i området kommer att minska, samtidigt som strömmarnas riktning 
bakom fundamenten kommer att förändras. Påverkan på strömmarna i området anses dock bli 
ringa.  
 
6.6.4. Adlergrund 

Både under byggfasen och driften anser Adlergrund GmbH att risk för föroreningsutsläpp, 
med försämrad vattenkvalitet som följd, föreligger. Föroreningarna utgörs bland annat av 
smörjmedel, färg och olja. Påverkan på vattenförhållanden bedöms dock bli ringa, förutom 
vid eventuella driftstörningar eller fartygskollisioner. Adlergrund GmbH redovisar på ett 
mycket fint sätt hur strömmarna runt vindkraftverken kommer att förändras. 
 
6.6.5. Horns Rev 

Elsamprojekt A/S nämner att utsläpp av föroreningar kan ske under driften av 
vindkraftverken, men utreder inte detta närmare. Vid en eventuell fartygskollision eller om en 
kabel går sönder föreligger också risk för föroreningar, främst från olja. Effekten av ett 
förändrat strömningsmönster förväntas bli så lokal att inga generella kemiska förändringar av 
vattnet kommer att ske. Ribe Amt har kontinuerligt genomfört mätningar avseende 
vattenkvaliteten längs Jyllands västkust. Elsamprojekt A/S förväntar sig dock inga 
förändringar av vattnets kvalitet eftersom området vid Horns Rev domineras av kraftiga 
strömmar och vågor. 
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6.7. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILD 

6.7.1. Utgrunden II 

Vindkraftparken kommer att vara synlig från både Öland och fastlandet. För att tydligare 
visualisera den effekt som vindkraftparken får på området har Airicole AB, med hjälp av 
dataprogrammet WindPRO 2.2, genomfört flera fotomontage. Fotomontagen är genomförda 
från flera håll, både från Öland och från olika platser på fastlandet. Under byggfasen kommer 
flera fartyg, arbetsplattformar och kranar att uppehålla sig i området. Byggverksamheten 
kommer att göra ett markant inslag i Kalmarsund, samt vara väl synlig från både Öland och 
fastlandet.  
 
6.7.2. Fladen 

Göteborg Energi AB har konstruerat fotomontage för att kunna se hur vindkraftparken 
kommer att se ut från land. Fotomontagen är gjorda ur olika vinklar från platserna Varbergs 
fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön och Mönster på Onsalahalvön. Göteborg Energi AB 
menar att vindkraftparken kommer att påverka landskapsbilen, då det idag inte finns 
någonting förutom Fladens fyr som sticker upp ovanför vattenytan. Det kommer att vara 
möjligt att se vindkraftverken från land, när det är klart väder. Däremot är avståndet till land 
tillräckligt stort för att förhindra att skuggor eller reflexer syns därifrån.  
 
6.7.3. Ventotec Ost 2 

Från land kommer vindkraftverken endast att synas då sikten i området är bra. I 
miljökonsekvensbeskrivningen för Ventotec Ost 2 finns två fotomontage av vindkraftparken. 
Fotomontagen är gjorda av Arcadis GmbH, och visar vindkraftverken från Königsstuhl och 
från stranden på ön Rügen. Arcadis GmbH menar att vindkraftparken kommer att utgöra en 
omfattande störning i en annars orörd havsmiljö. Det kommer att bli en förändring av den 
naturliga landskapsbilden till havs. Arcadis GmbH skriver också att upp till 15 km från parken 
utgör vindkraftverken en stor påverkan på landskapsbilden. 
 
Under byggfasen kan anläggningsarbetet vid god sikt vara synligt från ön Rügen. Andra 
störningar, till exempel skuggor från rotorblad och rotationsrörelser är begränsade till själva 
vindkraftområdet, och kommer således inte att ha så stor påverkan. 
 
6.7.4. Adlergrund 

För att det ska vara möjligt att skapa sig en bild av hur vindkraftparken kommer att se ut, har 
fotomontage skapats av Ecofys. Adlergrund GmbH skriver även att en industrialisering av 
landskapet kommer att ske. Adlergrund GmbH utreder visuella effekter både under byggfas 
och drift. Under byggfasen kommer arbetet och den ökade helikopter- och fartygstrafiken att 
synas under goda väderförhållanden. Denna påverkan blir inte av ringa karaktär, men är dock 
begränsad i tiden. Under driften kommer verken att kunna ses från ön Rügen, men under en 
relativt kort tidsperiod. Bedömningen är ändå att påverkan på landskapsbilden kommer att bli 
något större än ringa. Rotorbladen kommer att antireflexbehandlas för att minimera de 
visuella effekterna från dessa. På nära håll kommer skuggor från rotorbladen dock inte att 
kunna undvikas.  
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6.7.5. Horns Rev 

För att se hur vindkraftverken kommer att te sig har fotomontage skapats med hjälp av 
programmet Winpro. Blåvandshuk är den närmaste punkten på kusten, varför vindkraftverken 
kommer att synas som mest därifrån. Under dagar med god sikt kommer verken att utgöra ett 
synligt element i havslandskapet. Trots detta menar Elsamprojekt A/S att de inte kommer att 
vara dominerande i förhållande till det öppna synfält som utgörs av himmel och hav. Vidare 
är det tänkt att verken ska målas i en maringrå färg för att ytterligare sänka möjligheten för 
dem att synas. Vindkraftparken ligger för långt ifrån land för att skuggor från den ska kunna 
nå boende vid kusten. 
 
6.8. MÖJLIG PÅVERKAN PÅ ANNAN VERKSAMHET 

6.8.1. Utgrunden II 

Förutom ett visst ålfiske förekommer inget annat fiske i området. Detta medför att eventuell 
påverkan på fiske inte utreds närmare. Om vindkraftparken byggs tror Airicole AB att 
turismen i området påverkas positivt. Redan idag utgår turistturer med båt till de befintliga 
vindkraftverken, och om en utbyggnad av vindkraftverken sker, kommer troligtvis 
turistintresset att öka. Området där vindkraftparken är planerad används i övrigt inte för 
rekreationsområde.  
 
De människor som bor nära kusten kommer framförallt att störas av att den visuella bilden 
förändras. Under vissa väderförhållanden kan även ljud från vindkraftverken påverka de 
boende i området. Dessa ljud kommer, enligt Airicole AB, inte att ligga över gällande 
gränsvärden. 
 
6.8.2. Fladen 

Vindkraftparken kan utgöra ett hinder för både yrkes- och fritidsfiske. Vidare kan verken 
utgöra ett hinder för fritidssegling. Göteborg Energi AB bedömer dock att påverkan på 
fritidsfiske och rekreation inte kommer att bli så stora. Detta eftersom vindkraftverken dels 
ska placeras på ett avstånd av 800 m ifrån varandra, och dels eftersom ankring kommer att 
tillåtas i området även efter det att vindkraftverken är uppförda. Under byggfasen begränsas 
tillträdet till området, men denna begränsning är temporär. Påverkan på yrkesfisket kommer 
enligt Göteborg Energi AB att bli måttlig, men utreder inte detta vidare i någon större 
utsträckning. 
 
Göteborg Energi AB bedömer att vindkraftverken vid Fladen ligger tillräckligt långt ute till 
havs för att inte störa de boende vid kusten, varken när det gäller buller eller skuggor och 
reflexer. Göteborg Energi AB jämför bullernivån på en kilometers avstånd från de yttersta 
verken med ljudnivån på en tyst gata. 
 
6.8.3. Ventotec Ost 2 

Fisketrålning i området kommer att vara begränsat inom vindkraftparken, samt 500 m 
runtomkring området. Övrigt fiske i området kommer att vara förbjudet. Enligt Arcadis 
GmbH betyder detta att vindkraftparken utgör ett hinder för både yrkes- och fritidsfiskare. 
Påverkan på fisket antas bli medelstor. 
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Rekreationsanvändningen i området kommer att påverkas lokalt nära vindkraftparken. Bullret 
från bygg- och driftfasen kommer inte att vara hörbart från de närmaste landpunkterna. 
Eftersom vindkraftparken är synlig från land endast vid bra sikt antas den visuella påverkan 
vara begränsad, men ändå stor nära vindkraftparken. Eftersom det finns en så liten risk för 
fartygskollisioner, kommer turismen i området inte påverkas nämnvärt av vindkraftparken. 
 
6.8.4. Adlergrund 

Förmodligen kommer trafik- och nyttjandeförbud att införas i området, vilket med stor 
sannolikhet medför förluster för yrkesfiskare. Adlergrund GmbH skriver dock att 
vindkraftparken kan få fiskbeståndet i området att öka, något som även kommer att märkas i 
områden angränsande till det avstängda.  
 
Siktvinklar från land ut över havet har beräknats av Adlergrund GmbH för att utreda påverkan 
på rekreationen under driften. En försämring av rekreationen är endast att förvänta allra 
närmast vindkraftparken, där buller och vindförändringar kan påverka seglare. Det går dock 
inte att utesluta att vindkraftverken kan komma att bli en turistattraktion. En undersökning 
avseende turisters åsikter om vindkraftverken har genomförts av Ott och DUENE, Institut für 
dauerhaft umweltgerechte Entwicklung von Naturräumen der Erde på Botanischen Institut vid 
Universität Greifswald. 
 
Byggfasen ger upphov till buller och visuella störningar, både från själva byggarbetet och från 
fartygstrafiken till och från anläggningen. Anläggningsarbetet kommer dagtid endast att 
kunna ses vid god sikt, och på natten endast från ön Rügen. Det kommer inte att kunna höras 
på land. Eftersom själva pilotområdet inte används i så stor utsträckning för rekreation, antar 
Adlergrund GmbH att påverkan på rekreationen under byggfasen inte blir så stor. När verken 
väl är på plats kommer de endast att vara synliga från öarna Bornholm och Rügen under få av 
årets dagar, och buller kommer inte att kunna höras på öarna i närheten.  
 
6.8.5. Horns Rev 

Yrkesfisket i området vid den planerade vindkraftparken kommer att begränsas. I takt med att 
eventuella utbyggnader av parken sker, kommer denna begränsning att öka i betydelse.  
 
Elsamprojekt A/S menar att det är osäkert i hur hög grad turismen påverkas, och att påverkan 
kan vara både negativ och positiv. En positiv effekt är att vindkraftparken kan komma att 
fungera som en turistattraktion. En negativ effekt är att besöksantalet vid Blåvandshuk kan 
komma att sjunka på grund av den förstörda utsikten. Under byggfasen kan rekreationen i 
området påverkas, men dock endast under en begränsad period. Vindkraftverken kommer 
endast att kunna höras av människan på 1 km avstånd, vilket innebär att det inte kommer att 
gå att höra dem på land. 
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7. GRANSKNING AV PILOT- OCH UTBYGGNADSFAS 

7.1. PILOTFAS 

7.1.1. Utgrunden II 

Kunskap och erfarenhet av vindkraftparker till havs saknas idag i Sverige. Därför är behovet 
av pilotanläggningar stort. Utgrunden I kan anses vara en pilotanläggning till den nu 
planerade Utgrunden II. Genom etableringen av pilotfasen har ny teknisk kunskap, utökad 
forskning samt ökad erfarenhet erhållits. 
 
7.1.2. Fladen 

Enligt OSPAR ska stora vindkraftparker föregås av en pilotfas med ett mindre antal kraftverk, 
för att se om kraven för godkännande uppnås. Göteborg Energi AB nämner dock ingenting 
om någon sådan fas.  
 
7.1.3. Ventotec Ost 2 

Miljökonsekvensbeskrivningen för Ventotec Ost 2 behandlar pilotfasen för vindkraftparken. 
Under pilotfasen kommer 50 vindkraftverk att byggas, och fullt utbyggd skall anläggningen 
omfatta 200 verk. Data från pilotfasens övervakningsprogram kommer att ligga till grund för 
beslutet om att utöka vindkraftparken till 200 verk. 
 
7.1.4. Adlergrund 

Vindkraftparken Adlergrund är planerad att bestå av totalt 160 verk, uppdelade på två 
byggfaser. Först planeras en pilotfas om 80 verk, och därefter en utökning om ytterligare 80 
verk.  
 
7.1.5. Horns Rev 

En pilotfas bestående av maximalt 80 verk är planerad i området. En granskning av pilotfasen 
kommer att genomföras, och resultatet skall fungera som beslutsunderlag för en eventuellt 
fortsatt utbyggnad vid Horns Rev. Om pilotfasen visar ett positivt resultat förmodas en vidare 
utbyggnad till en vindkraftpark som producerar 15 000 MW ha skett till år 2030. Eftersom 
verken blir allt effektivare, är det idag svårt att säga exakt hur många vindkraftverk 
utbyggnadsfasen kommer att bestå av. 
 
7.2. UTBYGGNADSFAS 

7.2.1. Utgrunden II 

Det presenteras inte i miljökonsekvensbeskrivningen exakt vilken övervakning av 
miljöeffekter som har genomförts för området vid Utgrunden I.  
 
7.2.2. Fladen 

Göteborg Energi AB nämner ingenting om någon utbyggnadsfas. 
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7.2.3. Ventotec Ost 2 

Data från pilotfasens övervakningsprogram kommer att ligga till grund för beslutet om att 
utöka vindkraftparken till 200 verk. 
 
7.2.4. Adlergrund 

Adlergrund GmbH skriver att undersökningar ska genomföras före byggandet av en 
vindkraftpark, så det ligger nära till hands att anse att detta även kommer att göras inför 
utbyggnadsfasen, även om det inte explicit står i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
7.2.5. Horns Rev 

Den granskning av pilotprojektet som genomförs kommer att fungera som beslutsunderlag för 
en eventuell fortsatt utbyggnad av vindkraftparken vid Horns Rev. 

8. GRANSKNING AV KVALITETSSÄKRING, RISKBEDÖMNING 
OCH UNDERSÖKTA OMRÅDEN 

8.1. KVALITETSSÄKRING 

8.1.1. Utgrunden II 

Airicole AB har tagit hjälp av olika företag och myndigheter vid genomförandet av 
miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II. Ljudmätningar i vattnet har genomförts av 
Ingemansson Technology AB, medan SMHI har gjort en utredning där vattnets 
strömningsförhållanden påverkas. Undersökningar om bottenförhållanden samt marin flora 
och bottendjur har genomförts av Högskolan i Kalmar. Fiskeriverket har sammanställt 
fångststatistik för området. Vidare har en omfattande undersökning om fågellivet utförts av 
ornitologen Jan Petterson. Både Rambøll och Marin mätteknik har gjort en inventering av de 
marinarkeologiska värdena och till sist har SSPA Sweden AB genomfört en riskbedömning. 
Airicole AB har också använt sig av en hel del litteratur som underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
De flesta undersökningar som det hänvisas till i texten har också en författare, som namnges i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Om något annat företag än Airicole AB har genomfört 
undersökningen finns namn på författare och företag, samt årtal upptaget i bilagor eller i 
innehållsförteckningen över bilagorna. Det skrivs dock inte alltid ut vad de olika personerna 
som genomfört undersökningarna har för titel, det vill säga det framgår inte vilken utbildning 
personen har. Titlar på de personer som utfört de olika undersökningarna finns med i 
företagen Sweco energuide, SSPA Sweden AB samt i Jan Pettersons fågelundersökning. 
 
8.1.2. Fladen 

Göteborg Energi AB har hämtat information och underlag till miljökonsekvensbeskrivningen 
från myndigheter, statliga verk och organisationer. För att undersöka marin flora och fauna i 
området har en marinbiologisk undersökning genomförts av Marine Monitoring AB. 
Fiskeriverket har sammanställt fångststatistik för området. Information om geologin i området 
har hämtats från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Data från SGU har sedan 
bearbetats av Carl Bro Intelligent Solutions. En undersökning om buller, utförd av 
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Ingemansson Technology AB, och en riskbedömning utarbetad av SSPA Sweden AB ligger 
också till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. Övrig information har hämtats från 
litteratur och från andra planerade och befintliga vindkraftparker till havs.  
 
I bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen finns de undersökningar redovisade, som har 
utförts på uppdrag av Göteborg Energi AB. Namnen på de företag eller verk som har 
genomfört undersökningarna står mycket klart och tydligt angivna. Tidpunkten då 
undersökningarna genomfördes finns också redovisade, förutom när det gäller Fiskeriverkets 
sammanställning av fångststatistik för området vid Fladen. Även namn på dem som är 
ansvariga för undersökningarna finns angivna, dock inte när det gäller Fiskeriverkets 
sammanställning av fångststatistik. Titlarna på dem som står som ansvariga för 
undersökningarna finns angivna i den marinbiologiska undersökningen och i 
riskbedömningen.  
 
8.1.3. Ventotec Ost 2 

För att genomföra miljökonsekvensbeskrivningen för Ventotec Ost 2 har Arcadis GmbH tagit 
hjälp av flera företag. Uppgifterna om de geologiska förhållandena, strömmar i området samt 
ljudmätningar är hämtade från VBW & NAUTIK Nord GmbH. Salt-, syre- och 
temperaturmätningar samt utredning om flora och fauna har IfAÖ genomfört. Våg- och 
vindutredning är gjord av BSH. Riskanalysen är genomförd av företaget German Lloyd. 
Arcadis GmbH har också använt sig av en hel del litteratur som underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningen. Alla dessa undersökningar redovisas i bilagor till 
miljökonsekvensbeskrivningen, men tyvärr har dessa bilagor inte varit tillgängliga. 
 
8.1.4. Adlergrund 

IfAÖ har genomfört undersökningar avseende fisk, bottendjur, fågel och marina däggdjur. För 
att undersöka bottenförhållanden har en ekolodsundersökning utförts av VBW, och en 
seismisk undersökning har genomförts av NAUTIK Nord GmbH. Fotomontage har skapats av 
Ecofys, och en riskbedömning har utförts av Det Norske Veritas. Undersökningen avseende 
turisters åsikter om vindkraftparken har genomförts av Ott och DUENE. På grund av att 
bilagorna med nämnda undersökningar inte har varit tillgängliga har det inte varit möjligt att 
kontrollera om de personer som har genomfört dessa är namngivna. Endast i 
turistundersökningen är en av personerna namngiven, nämligen Prof. Dr. Konrad Ott, som är 
professor i miljöteknik vid Ernst-Moritz-Arndt-Universität i Greifswald. 
 
8.1.5. Horns Rev 

De geologiska undersökningarna vid Horns Rev har genomförts av Rambøll. DHI har studerat 
vattenstånd samt ström- och vågförhållanden i området kring Horns Rev. Bioconsult har 
undersökt vattenkvaliteten och vattenkemin, marin flora och fauna samt sediment i området. 
Däggdjuren har studerats av Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Ornis Consult A/S och 
Zoologisk Museum. En inventering av de marinarkeologiska värdena i området har 
genomförts Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Till sist har Danmarks 
Miljøundersøgelser studerat fåglar i området. Elsamprojekt A/S har även tagit litteraturen till 
hjälp när miljökonsekvensbeskrivningen har skrivits. I litteraturlistan redovisas alla 
undersökningar, men dessa har tyvärr inte varit tillgängliga för oss. 
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8.2. RISKBEDÖMNING 

8.2.1. Utgrunden II 

Företaget SSPA Sweden AB har på uppdrag av Airicole AB bedömt sannolikheten för 
fartygskollision eller påsegling i parkområdet. Sannolikheten har beräknats till en gång på 60 
år och risken för fartygskollisoner bedöms därmed som låg.  
 
8.2.2. Fladen 

På uppdrag av Göteborg Energi AB har SSPA Sweden AB genomfört en riskbedömning med 
avseende på kollisionsrisker. Sannolikheten för påsegling på grund av mänskligt fel 
uppskattas vara en gång per 300 år, medan sannolikheten för påsegling till följd av drift 
orsakad av tekniska fel anses vara en gång per tionde år. SSPA Sweden AB poängterar dock 
att dessa siffror är något osäkra.  
 
8.2.3. Ventotec Ost 2 

En riskbedöming över hur stor sannolikhet det är för en fartygskollision med utsläpp har 
genomförts av företaget German Lloyd. Resultatet visade att en kollision per 3 980 år är 
trolig. Risken för fartygskollisioner antas därför vara låg.  
 
8.2.4. Adlergrund 

En riskbedömning avseende fartygskollision har genomförts av Det Norske Veritas. Enligt 
denna bedömning är risken för fartygskollision utan utsläpp en gång per 240 år, och med 
utsläpp en gång per 2 400 år. Riskbedömningen omfattar inte olycksrisken till följd av grovt 
vårdslöst uppträdande från människans sida vid framförande av ett fartyg. 
 
8.2.5. Horns Rev 

Flera olika riskbedömningar har utförts. Rambøll har genomfört en bedömning avseende 
olycksrisken i samband med helikoptertransporter. Denna bedöms vara mycket liten, varför 
utsläpp av olja i samband med dessa olyckor inte har värderats. När 
miljökonsekvensbeskrivningen skrevs var dock denna rapport under redigering. Därför har 
ingen exakt kollisionsfrekvens kunnat anges. 
 
Fartygskollisioner både med och utan utsläpp av förorenande ämnen har beräknats av 
Rambøll. När det gäller kollisioner utan utsläpp redovisas de för olika fartygstyper. Störst risk 
för att kollidera med ett vindkraftverk löper fiskebåtar, som anses kollidera en gång per 3,5 år. 
Elsamprojekt A/S påpekar dock att i beräkningsmodellen förutsätts det att en fiskebåt 
kolliderar med ett vindkraftverk så fort den kommer inom parkområdet. Därför ska denna 
siffra tas med en nypa salt. Tankskepp antas kollidera en gång per 700 år. Utsläpp av olja i 
samband med en kollision sker i det mest pessimistiska scenariot en gång per 30 år. 
 
8.3. UNDERSÖKTA OMRÅDEN 

8.3.1. Utgrunden II 

Airicole AB skriver ingenting om undersökta områden. 
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8.3.2. Fladen 

Göteborg Energi AB skriver inte heller någonting om undersökta områden.  
 
8.3.3. Ventotec Ost 2 

Området där vindkraftverken skall placeras har en yta av 35 km2. Runt detta område finns en 
säkerhetszon på 500 meter, totalt ger det ett område på 50 km2. Det studerade området för 
bottendjur stämmer överens med parkområdet. Referensområdet för bottendjuren har samma 
djup som parkområdet och omfattar cirka 45 km2. Eftersom det i området finns stora block 
och stenar kan fiske genom trålning inte genomföras. Därför har ett stort område utanför 
vindkraftområdet, där trålning går att genomföra, avsatts som parkområdets närområde. 
 
Det är inte möjligt att för fåglar klart utmärka speciella referensområden eller speciellt 
studerade områden i parkområdets närhet. Detta beror på att olika geologiska och 
oceanografiska förhållanden råder i området, och att det därför innefattar olika typer av 
habitat för olika fåglar. Därför har olika områden studerats beroende på vad i fågelns beteende 
som söks. Vid undersökning av rastande fåglar undersöktes från båt ett område på mer än 600 
km2. För undersökningar av fåglar från flygplan har det studerade området varit 948 km2. 
Undersökning av flyttfåglar i området gjordes genom att en båt ankrade på samma ställe vid 
varje undersökning. Alltså undersöktes inte hela vindkraftområdet, eller något speciellt 
referensområde. Detta eftersom Arcadis GmbH anser att flyttfåglar flyger på bred front. 
Däggdjuren undersöktes samtidigt som de ornitologiska studierna genomfördes, vilket betyder 
att det studerade området för däggdjur sammanfaller med det för fåglar.  
 
8.3.4. Adlergrund 

Adlergrund GmbH skriver att miljöeffekterna ska studeras både inom parkområdet och dess 
närhet, och inom referensområden. Olika miljöeffekter studeras inom olika stora områden. 
Referensområdena för olika miljöeffekter skiljer sig åt i storlek, men även när det gäller 
lokalisering. Adlergrund GmbH tar hänsyn till att samma förhållanden måste råda inom 
pilotområdet som inom referensområdet, och att referensområdet inte ska påverkas av parken. 
 
För bottendjur och fisk undersöks samma områden. Det studerade området i pilotområdets 
närhet sammanfaller med själva pilotområdet. Referensområdet omfattar totalt 30,4 km2, 
uppdelat på två områden; ett norr och ett söder om pilotområdet. Denna area är endast 
marginellt mindre än pilotområdets 32 km2. 
 
När det gäller sjöfågel kan de studerade områdena inte delas in i pilotområdets närhet och 
referensområde på grund av geologiska och oceanografiska förhållanden. Det från fartyg 
undersökta området täcker 672 km2, och det från flygplan omfattar 999 km2. För att studera 
flyttfågel ankrade ett fartyg alltid på samma plats. Adlergrund GmbH menar att det inte finns 
några riktlinjer som rekommenderar ett referensområde för flyttfågel. För marina däggdjur har 
samma områden som för fågel studerats. 
 
8.3.5. Horns Rev 

Bottendjur har studerats i området för vindkraftparken, samt 1 km utanför detta. 
Referensområdet för bottendjur är ett närliggande område utanför påverkningsområdet där 
samma förhållanden råder. 
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Elsamprojekt A/S menar att det är svårt att välja studerade områden för fåglar, eftersom den 
biologiska variationen år från år är en relativt stor. Därför har ett sammanhängande område på 
ca 1 700 km2 omkring anläggningsområdet valts att studeras. Detta område har också valts 
som referensområde. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det ingenting beskrivet vare sig för fisk eller för marina 
däggdjur om hur stort område som har undersökts eller om referensområde. 

9. JÄMFÖRELSER 

9.1. JÄMFÖRELSE MED OSPAR 

I detta avsnitt jämförs de undersökta miljökonsekvensbeskrivningarna med OSPAR:s 
rekommendationer. 
 
9.1.1. Utgrunden II 

Valet av lokalisering stämmer överens med de rekommendationer som OSPAR gett. Vid 
Utgrunden II finns inga särskilt skyddsvärda eller ekologiskt viktiga områden. Platsen är 
också bra ur sjöfartssynpunkt. Det framgår dock inte om den valda lokaliseringen innebär de 
minsta miljökonsekvenserna. 
 
Nulägesbeskrivningen är genomförd på ett bra sätt, och följer de rekommendationer som 
finns. Det är en tydlig redogörelse av flora och fauna, vatten- och bottenförhållanden, 
kulturarv samt landskapsfrågor. Även annan användning av området beskrivs bra. Eventuellt 
borde en fiskeutredning ha genomförts. Dessutom borde effekterna för eventuella tumlare i 
området ha beskrivits. Det är också svårt att veta var uppgifterna om geologin och de marina 
däggdjuren är hämtade någonstans. 
 
Risken för fåglars kollision med rotorbladen beskrivs mycket utförligt i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II. De eventuella störningar som kan uppstå för 
fåglar vid bygg- respektive underhållsarbete har tydligt redovisats. Förändring av födotillgång 
beskrivs också. Däremot innehåller miljökonsekvensbeskrivningen ingenting om eventuella 
barriäreffekter eller fragmentering av födo- och viloplatser. Därför följs inte OSPAR:s 
rekommendationer till fullo. 
 
När det gäller påverkan på däggdjur haltar Airicole AB:s beskrivning något. För sälarna följs 
dock de rekommendationer som finns från OSPAR, men inte för tumlare. Tumlare tas inte alls 
upp i miljökonsekvensbeskrivningen, trots att de enligt OSPAR skall utredas särskilt. 
 
Den påverkan som uppstår för fisken på grund av vindkraftparken diskuteras något 
knapphändigt. Det beskrivs hur fisken påverkas av elektromagnetiska fält, ljud, grumlighet 
och införandet av hårda ytor. Däremot skrivs ingenting om förändringar i sedimenten och 
därför uppfylls inte OSPAR:s rekommendationer. 
 
Beskrivningen av effekterna på marin flora och bottendjur följer de rekommendationer som 
ges av OSPAR. Sedimentförändringar, hårda ytor samt eventuell förlust av habitat diskuteras 
på ett bra och tydligt sätt. Även hur en permanent övertäckning av havsbotten påverkar både 
bottendjur och bottenvegetation presenteras.  
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Påverkan på sediment beskrivs enligt de rekommendationer som OSPAR utfärdat. Hur 
förändringar i vattnets strömning påverkar sedimentet är väl beskrivet. Dessutom skrivs att 
ingen ändring av sedimentfördelningen antas ske vid vare sig byggfas eller drift.  
 
Airicole AB utreder vattenförhållandena på ett bra sätt, och följer de rekommendationer som 
finns. Strömmningsförhållandena, som har utretts av SMHI, beskrivs på ett utförligt sätt. 
Utsläpp från driftfasen beskrivs, men eventuella utsläpp från arbetsmaskiner under byggfas 
har inte studerats. Påverkan på vattenkvaliteten har också beskrivits, om än kortfattat. 
 
De visuella effekterna studeras tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen. Det finns många 
fotomontage som visar hur området kommer att se ut när vindkraftverken är byggda. Det är 
också bra att de visuella effekter som antas uppstå vid byggfasen finns beskrivna. Däremot 
skrivs ingenting om en förändring av den naturliga bilden av havslandskapet. OSPAR:s 
rekommendationer uppfylls alltså inte på den här punkten. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden II följer de rekommendationer som OSPAR har 
gett vad gäller störningar som påverkar annan verksamhet. Visuella effekter och buller, 
friluftsliv och rekreationsområden samt en eventuell ökad turism presenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Även negativ påverkan för fisket nämns. 
 
Enligt OSPAR skall stora vindkraftparker föregås av en pilotfas, och här följer Airicole AB de 
rekommendationer som finns. Detta har gjorts för Utgrunden II, eftersom Utgrunden I kan ses 
som pilotfas. De övervakningar och utredningar som har genomförts för Utgrunden I, ligger 
till grund för många av de antaganden som görs om hur Utgrunden II påverkar miljön. Det 
framgår dock inte exakt hur övervakningen av Utgrunden I har genomförts.  
 
Det presenteras inte i miljökonsekvensbeskrivningen exakt vilken övervakning som har 
genomförts för området vid Utgrunden I, varför OSPAR:s rekommendationer inte uppfylls 
helt. Det är dock positivt att övervakning till viss del ändå genomförs.  
  
Vid de undersökningar som Airicole AB inte själv har genomfört är namn och datum tydligt 
utsatt, och företaget följer därmed OSPAR:s kvalitetsrekommendationer så långt. OSPAR 
menar dock att även relevant utbildning skall framgå av texten, men detta är något som haltar 
ordentligt i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta betyder att det inte går att bedöma om de 
personer som har genomfört undersökningarna har rätt kompetens.  
 
I den studerade miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs risken för fartygskollision mycket 
kort. Inget finns skrivet om risk för eventuella utsläpp, vilket betyder att de 
rekommendationer som finns för fartygskollisioner inte uppfylls. 
 
Undersökta områden finns inte alls beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen för Utgrunden 
II. Således följer inte Airicole AB de rekommendationer som finns där.  
 
9.1.2. Fladen 

Vissa av de undersökta lokaliseringarna, däribland Fladen, utgör ekologiskt känsliga eller 
särskilt skyddsvärda områden. I Göteborgs norra och södra skärgårdar finns konkurrerande 
intressen från bland annat försvaret, sjöfarten och friluftslivet. Det är positivt att Göteborg 
Energi AB redogör för dessa intressen. Ändå beaktas inte alla rekommendationer för 
lokalisering som anges av OSPAR, eftersom Fladen är utpekat som riksintresse. I detta 
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perspektiv skulle en klar motivering till varför just Fladen väljs som lokaliseringsalternativ ha 
funnits med.  
 
Nulägesbeskrivningen ligger i linje med OSPAR:s rekommendationer. Göteborg Energi AB 
beskriver vatten- och bottenförhållanden, marin flora och fauna, landskapsbild, kulturarv och 
andra verksamheter i området. En fiskinventering borde dock genomföras, då området verkar 
ha stor betydelse för fisk. Även en undersökning av flygsträck i området borde genomföras. 
Slutligen skriver Göteborg Energi AB inte varifrån uppgifterna om de marina däggdjuren 
kommer. 
 
Vindkraftverkens påverkan på fågel är knapphändigt beskriven, varför OSPAR:s 
rekommendationer inte uppfylls. Barriäreffekter nämns endast i förbigående. Göteborg Energi 
AB redogör inte för eventuell fragmentering av häcknings-, födo- och viloplatser eller för 
eventuell förlust av habitat. Det som ändå beskrivs någorlunda utförligt är kollisionsrisken 
med kraftverkens rotorblad. Även förändring av födotillgång och störningar, till exempel 
buller, från byggnadsarbeten nämns. Vilka studierna är som Göteborg Energi AB grundar sina 
uttalande på, om att kollisioner mellan vindkraftverk och sjöfågel är sällsynta, är inte angivna. 
Det är då inte trovärdigt att göra sådana uttalanden. 
 
Avsnittet om påverkan på marina däggdjur uppfyller endast vissa av de rekommendationer 
som OSPAR ställer. Göteborg Energi AB beskriver att däggdjuren kan störas och stressas 
under byggfasen. Vidare beskrivs att de konstgjorda reven kan öka födotillgången i området, 
men att de även kan utgöra hinder för djuren. Att någon direkt förlust av habitat eller 
fragmentering skulle ske till följd av vindkraftparken nämns dock inte. Hur de 
elektromagnetiska fälten runtomkring kablarna i anslutning till parken skulle komma att 
påverka däggdjuren beskrivs inte heller. Påverkan på sälar beskrivs väldigt sparsamt, med 
tanke på att området troligtvis hyser Kattegatts största population av knubbsäl.  
 
Göteborg Energi AB uppfyller inte alla rekommendationer när det gäller påverkan på fisk, 
eftersom förändrad vattenkvalitet inte nämns. Däremot beskrivs faktorer som 
elektromagnetiska fält, ljud, sedimentspridning, ökad grumlighet i vattnet och införande av 
konstgjorda rev utförligt. Det är dock tråkigt att Göteborg Energi AB inte redovisar vilka 
undersökningar det är som visar att fiskar tenderar att fly undan sedimentplymer.  
 
Göteborg Energi AB beskriver påverkan på marin flora och bottendjur enligt de 
rekommendationer som ställs av OSPAR. Beskrivningen inkluderar förändring av sediment, 
grumling, förändring av vattnets strömning, förlust av habitat och förändring av 
artsammansättning.  
 
Påverkan på sedimenten är knapphändigt beskriven, men uppfyller ändå de 
rekommendationer som ställs av OSPAR. Förändring i erosion och deposition samt förändrad 
sedimentdynamik på grund av förändrad vattenströmning beskrivs. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen för Fladen finns förändring i strömningsmönster och risk för 
utsläpp under både byggfas och drift beskrivet. Däremot skriver Göteborg Energi AB 
ingenting om förändrad vattenkvalitet. Därför uppfylls OSPAR:s rekommendationer inte helt. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen för Fladen innehåller många fina fotomontage, vilket är 
positivt. Vidare diskuteras förändring av havslandskapet och övriga visuella effekter. 
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Göteborg Energi AB uppfyller därför OSPAR:s rekommendationer när det gäller påverkan på 
landskapsbilden.   
 
Möjlig påverkan på annan verksamhet beskrivs sparsamt, men dock enligt de 
rekommendationer som ges av OSPAR. Göteborg Energi AB skriver att vindkraftparken kan 
utgöra ett hinder för fritidssegling samt yrkes- och fritidsfiske. Vidare nämns rekreation och 
störningar i form av buller.  
 
Enligt OSPAR ska stora vindkraftparker föregås av en pilotfas med ett mindre antal kraftverk, 
för att se om kraven för godkännande uppnås. Göteborg Energi AB nämner dock ingenting 
om någon sådan fas. Det kan dock tänkas att vindkraftparken är för liten för att behöva en 
pilotfas, varför det inte går att avgöra om OSPAR:s rekommendationer uppfylls. 
 
Göteborg Energi AB nämner ingenting om en utbyggnadsfas, vilket förstås kan bero på att det 
inte heller nämns någonting om en pilotfas. Därför går det inte att avgöra om OSPAR:s 
rekommendationer uppfylls. 
 
Göteborg Energi AB uppfyller inte OSPAR:s rekommendationer när det gäller 
kvalitetssäkring. Detta eftersom det saknas namn på ansvariga för Fiskeriverkets 
sammanställning, och eftersom titlar på de flesta ansvariga inte finns angivna. Det är då 
omöjligt att veta om dessa personer är kompetenta inom sina respektive områden.  
 
Det är positivt att Göteborg Energi AB har låtit göra en undersökning med avseende på risken 
för fartygskollisioner, men eftersom den inte nämner någonting om risken för fartygskollision 
med utsläpp, uppfylls inte rekommendationerna från OSPAR. Det är dock positivt att det 
finns en bedömning avseende risken för kollision orsakad av den mänskliga faktorn, och en 
bedömning av kollisionsrisken till följd av tekniska fel. 
 
Göteborg Energi AB uppfyller inte de rekommendationer som ges av OSPAR när det gäller 
undersökta områden, då ingenting står skrivet om sådana. 
 
9.1.3. Ventotec Ost 2 

OSPAR:s rekommendationer vad gäller lokalisering uppfylls inte, då det endast är 
huvudalternativet som beskrivs utförligt. I miljökonsekvensbeskrivningen står det skrivet att 
inga skyddsvärda områden finns där vindkraftparken är tänkt att placeras. Gränsen till ett 
skyddsområde för flora och fauna går dock bara 200 meter från vindkraftområdet, vilket 
endast nämns i förbigående. Inget skrivs om det utredda alternativet ger de minsta 
miljökonsekvenserna, eller placeras i konflikt med säkerhetsfrågor. Inte heller beskrivs om 
området är tänkt att användas för annan exploatering. 
 
Nulägesbeskrivningen är dock mycket noggrant utförd och följer exemplariskt OSPAR:s 
rekommendationer. I varje avsnitt i nulägesbeskrivningen finns en sammanfattning av den 
litteratur som finns inom området samt en överblick över de miljöeffekter som kan påverka 
arten även om vindkraftparken inte byggs. Det är också mycket tydligt redovisat om någon av 
arterna är rödlistad eller utrotningshotad, vilket ger en bra och tydlig överblick över vilka arter 
som det är viktigt att ta hänsyn till. Nulägesbeskrivningen innehåller alltså en tydlig och 
strukturerad redogörelse av botten- och vattenförhållanden, marin flora och fauna, 
landskapsbild, kulturarv samt mänskliga intressen i området. Tyvärr innehåller 
nulägesbeskrivningen ofta väldigt detaljerade uppgifter. Till exempel beskrivs Östersjöns 
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historia mycket utförligt, och frågan är om det alls behöver vara med i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vid beskrivning av påverkan på fåglar följer Arcadis GmbH väl de rekommendationer som 
finns. Kollision med rotorblad beskrivs på ett utförligt sätt. Även barriäreffekter, förlust av 
habitat och olika störningar tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen för Ventotec Ost 2. 
Likaså framställs förändring i födotillgången samt fragmentering bra. 
 
När det gäller de marina däggdjuren följer Arcadis GmbH OSPAR:s rekommendationer på ett 
bra sätt. Effekter på tumlare och sälar beskrivs var för sig. Störningar från bygg- och 
underhållsarbete samt störningar från rotorbladen utreds tydligt. Även elektomagnetiska fält 
nämns i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
För fisk följer Arcadis GmbH de rekommendationer som finns. I 
miljökonsekvensbeskrivningen finns det skrivet om elektromagnetiska fält, införandet av 
hårda ytor, grumlighet samt sedimentförändringar. Ljudets påverkan på fisk är bra beskrivet, 
men eventuellt borde störningar vid underhållsarbete ha tagits upp. Även förändring i 
vattenkvaliteten beskrivs. 
 
När det gäller marin flora och bottendjur följer miljökonsekvensbeskrivningen för Ventotec 
Ost 2 de rekommendationer som finns. Inverkan på grund av både införandet av hårda ytor, 
sediment och grumling beskrivs på ett bra sätt. Även hur den marina floran och bottendjuren 
påverkas av en permanent övertäckning av havsbotten utreds på ett bra sätt. 
 
Vindkraftparkens påverkan på sedimentet i området utreds bra av Arcadis GmbH. 
Förändringar i erosion och deposition till följd av byggandet av vindkraftverken beskrivs på 
ett tydligt och klart sätt. Även hur vattenströmmarna påverkar sedimentstrukturen finns bra 
skildrat. 
 
Påverkan på vattenförhållandena beskrivs enligt de rekommendationer som OSPAR har 
utfärdat. Utsläpp av föroreningar och förändringar i vattnets kvalitet beskrivs tydligt. Hur 
strömningsmönstret antas förändras i området utreds mycket utförligt, och visas bland annat 
med mycket bra illustrationer i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Arcadis GmbH följer OSPAR:s rekommendationer vad gäller landskapsbilden på ett bra sätt. 
Fotomontage som visar landskapspåverkan finns redovisade i en bilaga till 
miljökonsekvensbeskrivningen. Det beskrivs även hur den naturliga havsmiljön förändras, 
samt lite kort om vilka andra visuella effekter som vindkraftparken kan ge upphov till. 
 
Påverkan på annan verksamhet beskrivs utförligt och OSPAR:s rekommendationer uppfylls. 
Störningar från buller samt påverkan på rekreationsområden och turism studeras i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Visuell påverkan utreds på ett bra och överskådligt sätt. 
Vidare beskrivs effekterna för både yrkes- och fritidsfiskare. 
 
Vad gällande pilotprojekt uppfyller Arcadis GmbH OSPAR:s rekommendationer på ett 
mycket bra sätt. 
 
Arcadis GmbH uppfyller OSPAR:s rekommendationer när det gäller utbyggnadsfasen. 
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Det går inte att avgöra om Arcadis GmbH följer OSPAR:s rekommendationer vad gäller 
kvalitetssäkring. Många undersökningar har genomförts, och alla dessa undersökningar 
redovisas i bilagor. Dessa bilagor har tyvärr inte medföljt miljökonsekvensbeskrivningen, 
vilket betyder att en kontroll av namn, titel och datum för undersökningarna inte har kunnat 
genomföras. 
 
När det gäller riskbedömning uppfylls inte de rekommendationer som finns. En utförlig 
riskanalys över fartygskollision med utsläpp av förorenande ämnen har genomförts, men 
däremot finns ingen riskbedömning avseende utsläpp utan förorenande ämnen. 
 
Det är svårt att avgöra om Arcadis GmbH följer OSPAR:s rekommendationer vad gällande 
undersökta områden och referensområden. OSPAR har många kriterier som skall uppfyllas 
för fåglar, men om rimliga skäl finns får avvikelser förekomma. Arcadis GmbH har tydligt 
beskrivit flera sådana skäl, men om dessa skäl är tillräckligt bra är svårt att avgöra. Vidare 
skall sälar studeras inom en radie av 50 km från vindkraftverken, någonting som troligtvis inte 
har gjorts. Även för bottendjur och fiskar är det svårt att avgöra om rekommendationerna 
följs. 
 
9.1.4. Adlergrund 

Adlergrund GmbH avser att placera vindkraftparken inom ett skyddsvärt område, vilket 
strider mot OSPAR:s rekommendationer. En god motivering till detta anges dock, vilket får 
argumentationen att verka rimlig. Havsbotten på platsen är redan exploaterad i och med 
grusutvninningen, vilket också gör att placeringen strider mot OSPAR. Detta behöver dock 
inte vara en nackdel för Adlergrund GmbH. Det går nämligen att argumentera för att 
vindkraftparken placeras där konsekvenserna för miljön blir små, eftersom området redan är 
industrialiserat. Adlergrund GmbH bedöms ändå inte uppfylla 
lokaliseringsrekommendationerna, då parken planeras inom ett skyddsvärt område.  
 
Nulägesbeskrivningen uppfyller OSPAR:s rekommendationer. Alla avsnitt är mycket 
detaljerat skrivna. Avsnittet om vattenförhållanden innehåller utförliga beskrivningar om 
vattenutbyte och isförhållanden, och det om bottenförhållanden illustreras med förklarande 
kartor och bilder. Här kan det dock ifrågasättas om nulägesbeskrivningen verkligen behöver 
omfatta Östersjöns historia från istiden och fram till idag. Detaljrikedomen gör det rimligt att 
ifrågasätta om även andra avsnitt kan kortas ned något. Till exempel innehåller avsnittet om 
fågel mycket om använd undersökningsmetod. Detta skulle istället kunna placeras i 
metodavsnittet, eftersom det faktiskt finns ett sådant! Det är bra att IfAÖ redogör för vilka 
arter som är rödlistade. När det gäller landskapsbilden finns många uppgifter om avstånd till 
näraliggande platser på land. Mycket information finns om öarna i området och rekreationen 
som sker där. Detta är dock någonting som ligger lite utanför beskrivningen av landskapet, 
och borde snarare falla under beskrivningen av annan verksamhet. 
 
Vad gäller fågel uppfyller Adlergrund GmbH de rekommendationer som ges av OSPAR. 
Kollisionsrisken är utförligt beskriven. Det är bra att jämförelser görs mellan havsbaserade 
vindkraftverk och vindkraftverk på land. Vidare är det positivt att en jämförelse avseende 
kollisionsrisken görs även med andra höga upplysta byggnader till havs, till exempel med 
fyrtorn. Barriäreffekter beskrivs utförligt, medan förändring av födotillgång och 
fragmentering av häcknings-, födo- och viloplatser borde beskrivas lite närmare. 
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Avsnittet om påverkan på marina däggdjur uppfyller OSPAR:s rekommendationer. Buller och 
ljud under byggfasen utreds mycket omfattande. Andra störningar och påverkan från de 
elektromagnetiska fälten borde möjligtvis beskrivas lite mer ingående. Påverkan på sälar och 
tumlare skiljs åt, helt i linje med OSPAR, och beskrivs tydligt.  
 
Adlergrund GmbH uppfyller OSPAR:s rekommendationer till fullo när det gäller påverkan på 
fisk. Alla delar är utförligt beskrivna, speciellt den del som handlar om ljud och den del som 
handlar om vad ökad turbiditet får för påverkan fisken. Dessutom diskuteras ett flertal andra 
faktorer som påverkar fisken. Dessa är till exempel visuella störningar, ljusemissioner samt 
våg- och strömningsmönster.  
 
Påverkan på marin flora och bottendjur beskrivs utförligt och OSPAR:s rekommendationer 
uppfylls. Förändring av vattnets strömmar beskrivs, liksom permanent övertäckning av 
havsbotten, införande av hårda ytor och ökad grumling. De olika avsnitten är dessutom 
lätthanterliga och överskådliga. Det är dock lite underligt att det inte finns någon tillgänglig 
information om hur förändrat strömningsmönster påverkar den marina floran och 
bottendjuren. Det borde inte vara svårt att genomföra sådana försök i laboratorier om det inte 
står någonting om detta i litteraturen. 
 
OSPAR:s rekommendationer vad gäller sediment uppfylls. Påverkan på erosion och 
deposition utreds, liksom förändring i strömningsmönster. Alla beskrivningar är dessutom 
tydliga och överskådliga. 
 
När det gäller vattenförhållanden uppfyller Adlergrund GmbH alla OSPAR:s 
rekommendationer. Beskrivningarna är dessutom mycket tydliga. Speciellt är stycket rörande 
strömningsmönster mycket bra! Även grumling samt resuspension av sediment och 
näringsämnen diskuteras. 
 
Beskrivningen av påverkan på landskapsbilden uppfyller OSPAR:s rekommendationer. 
Fotomontage är genomförda, och en utförlig diskussion förs avseende visuella effekter. 
Avsnittet inkluderar även en undersökning rörande turisters åsikter om vindkraftsprojektet.  
 
När det gäller påverkan på annan verksamhet utreds inte vindkraftparkens påverkan på 
fritidsfisket, varför OSPAR:s rekommendationer inte uppfylls. Däremot utreds störningar 
både under byggfas och under drift på ett bra sätt. Avsnittet innehåller en lång utredning om 
hur vindkraftverken kommer att synas, och vilken påverkan de kommer att ha på turismen. 
Detta är relevant i sammanhanget eftersom en stor inkomstkälla i regionen är just turismen. 
 
OSPAR:s rekommendationer vad gäller pilotfas uppfylls.  
 
Adlergrund GmbH skriver att undersökningar ska genomföras före byggandet av en 
vindkraftpark, så det ligger nära till hands att anse att detta även kommer att göras inför 
utbyggnadsfasen, även om det inte explicit står i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är alltså 
mycket troligt att OSPAR:s rekommendationer när det gäller utbyggnadsfas uppfylls, men det 
går inte att avgöra exakt om så är fallet. 
 
Eftersom bilagorna med de olika undersökningarna inte har varit tillgängliga, går det inte att 
avgöra om OSPAR:s rekommendationer när det gäller kvalitetssäkring uppfylls. 
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Riskbedömningen uppskattar risken för fartygskollision både med och utan utsläpp av 
skadliga ämnen. OSPAR:s rekommendationer uppfylls därför. 
 
När det gäller studerade områden är det svårt att avgöra om OSPAR:s rekommendationer 
uppfylls till fullo. För bottendjur, fisk och fågel uppfylls rekommendationerna. Adlergrund 
GmbH motiverar varför avvikelser från de studerade områdena för fågel görs. Däremot saknas 
tillräcklig information om de undersökta områdena för marina däggdjur, för att kunna bedöma 
om OSPAR:s rekommendationer uppfylls. Troligtvis är områdena tillräckligt stora, men om 
de befinner sig tillräckligt långt bort från vindkraftverken för att dessa inte ska gå att höra är 
svårt att avgöra. 
 
9.1.5. Horns Rev 

Vad gällande lokaliseringsavsnittet har de rekommendationer som finns följts. Eftersom 
Elsamprojekt A/S har tagit hänsyn till landskapsbilden, särskilda skyddsområden, militära 
intressen, marinarkeologi, säkerhetsfrågor och fisket när lokaliseringsalternativen 
undersöktes, följs OSPAR:s rekommendationer på ett bra sätt. 
 
När det gäller nulägesbeskrivningen följer Elsamprojekt A/S OSPAR:s rekommendationer 
bra. De olika avsnitten i nulägesbeskrivningen redovisas med en metoddel och en resultatdel. 
Detta medför att tydligheten och lättfattligheten ökar. Det är också bra att de rödlistade arterna 
i området redovisas tydligt. Det ger en bra bild över vilka arter det är extra viktigt att hålla 
ögonen på i framtiden. I övrigt redovisas en bra redogörelse av marin flora och bottendjur, 
vatten- och bottenförhållanden, landskapbild, kulturarv och annan verksamhet i området. 
 
När det gäller fågel uppfylls OSPAR:s rekommendationer. Kollisioner, barriäreffekter, 
habitatförluster, fragmentering och förändring av födotillgång diskuteras. Däremot vore det 
önskvärt att Elsamprojekt A/S hade utrett olika störningar mer utförligt. 
 
Elsamprojekt A/S uppfyller inte OSPAR:s rekommendationer vad gäller påverkan på marina 
däggdjur. Ingenting står nämligen skrivet om vilken påverkan magnetfälten runt kablarna har 
på djuren. Det finns en relativt utförlig beskrivning om magnetfälten i sig, men ingenting 
nämns om effekterna på de marina däggdjuren. Det står endast att magnetfältet är begränsat i 
rummet och att dess styrka kommer att vara ungefär lika stor som styrkan av det 
jordmagnetiska fältet. Dock är det positivt att påverkan på sälar respektive tumlare utreds var 
för sig. 
 
Beskrivningen av påverkan på fisk uppfyller inte OSPAR:s rekommendationer. Endast 
effekterna av magnetiska fält, ljud och andra störningar, samt införandet av hårda ytor 
beskrivs. Ingenting står skrivet om förändring av sediment eller ökad grumlighet i vattnet. 
 
När det gäller marin flora och bottendjur beskrivs förändring av sediment och 
vattenströmmar, övertäckning av havsbotten och införande av hårda ytor, men inte följderna 
av en ökad grumlighet i vattnet. Därför uppfylls inte OSPAR:s rekommendationer på den 
punkten. 
 
Elsamprojekt A/S uppfyller OSPAR:s rekommendationer när det gäller påverkan på sediment. 
Möjliga förändringar i sedimentdynamiken beskrivs, både allra närmast fundamenten och en 
bit ifrån dem. Fina illustrationer visar strömningsmönstret runt fundamenten och inom vilka 
områden sediment möjligtvis kommer att ackumuleras. 
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Beskrivningen av påverkan på vattenförhållanden uppfyller alla de rekommendationer som 
ges av OSPAR. Elsamprojekt A/S redogör för utsläpp av föroreningar och förändrat 
strömningsmönster respektive förändrad vattenkvalitet. Det står dock bara att strömmarna 
förändras, inte hur de förändras. Detta finns däremot att läsa i avsnittet som behandlar 
påverkan på sediment. Vattenkvaliteten är däremot utförligt beskriven. 
 
Elsamprojekt A/S uppfyller OSPAR:s rekommendationer vad gäller påverkan på 
landskapsbilden. Fotomontage har genomförts, och förändring av havslandskapet liksom 
övriga visuella effekter diskuteras. Speciellt utreds siktvinklar, och varifrån vindkraftverken 
kommer att synas. 
 
När det gäller påverkan på annan verksamhet uppfylls inte OSPAR:s rekommendationer, 
eftersom ingenting står skrivet om fritidsfiske. Däremot är påverkan på yrkesfisket utförligt 
beskriven. Störningar på fritidsaktiviteter och rekreation är ytterligare någonting som borde 
beskrivas mer utförligt. 
 
OSPAR:s rekommendationer vad gäller pilotfasen uppfylls. Det är bra att en pilotfas har tänkt 
uppföras innan den stora vindkraftparken byggs och att granskning av pilotprojektet kommer 
att genomföras. 
 
De rekommendationer som finns angående utbyggnadsfasen uppfylls och en övervakning av 
pilotprojektet kommer att genomföras. 
 
Det går inte att avgöra om OSPAR:s rekommendationer vad gäller kvalitetssäkring uppfylls. I 
referenslistan över vem som gjort har de olika studierna finns inga namn, utan det står endast 
beskrivet vilket företag som har genomfört undersökningarna, vilka inte har varit tillgängliga 
för oss. Det är dock positivt att datum för när de olika studierna är genomförda finns 
nedskrivet.  
 
Elsamprojekt A/S utvärderar risken för kollision både med och utan utsläpp av förorenande 
ämnen. Redovisningen av kollisionsrisken utan utsläpp för olika fartygstyper är mycket bra! 
Det är synd att ingen sådan redovisning finns när det gäller kollisionsrisk med utsläpp. 
OSPAR:s rekommendationer uppfylls alltså. 
 
När det gäller undersökta områden uppfyller inte Elsamprojekt A/S de rekommendationer 
som finns. För fåglar och bottendjur är de undersökta områdena och referensområdena 
beskrivna på ett bra och tydligt sätt. När det gäller fiskar och däggdjur nämns detta inte ens i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Det skrivs alltså ingenting om referensområden och om vilket 
område som undersökts. 
 
9.1.6. Sammanfattande tabell över jämförelse med OSPAR 

Tabell 1 visar en sammanställning av hur väl OSPAR:s rekommendationer uppfylls. Ett ”ja” 
innebär att OSPAR:s rekommendationer uppfylls, och ett ”nej” betyder att de inte gör det. Om 
det inte går att avgöra om rekommendationerna följs markeras detta med ett streck. Ett ”nej” 
kan dock innebära att endast en punkt i granskningsmallen inte uppfylls, och behöver därför 
inte betyda att hela avsnittet är dåligt.  
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 Utgrunden II Fladen Ventotec Ost 2 Adlergrund Horns Rev 
lokalisering ja nej nej nej ja 
nulägesbeskrivning ja ja ja ja ja 
fågel nej nej ja ja ja 
marina däggdjur nej nej ja ja nej 
fisk nej nej ja ja nej 
marin flora och bottendjur ja ja ja ja nej 
sediment ja ja ja ja ja 
vattenförhållanden ja nej ja ja ja 
landskapsbild nej ja ja ja ja 
annan verksamhet ja ja ja nej nej 
pilotfas ja - ja ja ja 
utbyggnadsfas nej - ja - ja 
kvalitetssäkring nej nej - - - 
riskbedömning nej nej nej ja ja 
studerade områden nej nej - - nej 
 
Tabell 1. En sammanställning av hur väl OSPAR:s rekommendationer uppfylls för de olika vindkraftparkerna. 
 
9.2. JÄMFÖRELSE MELLAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGARNA 

Sverige utreder generellt sett lokaliseringsalternativ bättre än både Tyskland och Danmark. 
Både Airicole AB och Göteborg Energi AB presenterar utförligt ett flertal 
lokaliseringsalternativ. Alternativen är namngivna och det redogörs tydligt varför alla platser 
utom den valda avskrivs. Miljökonsekvensbeskrivningen för Horns Rev tar bara upp två olika 
lokaliseringsalternativ, men anger visserligen tydligt varför det ena är att föredra. Varken 
Arcadis GmbH eller Adlergrund GmbH preciserar alternativa platser, utan utreder endast det 
valda området med omnejd. Inga platsalternativ utanför detta område beskrivs. Däremot 
motiveras varför de två vindkraftparkerna placeras där de gör, eller snarare varför de inte kan 
placeras på andra platser i närheten. Adlergrund GmbH utreder dock alternativa lokaliseringar 
i närheten något bättre än Arcadis GmbH. 
 
Alla tre länderna har genomfört fina nulägesbeskrivningar. De båda tyska 
nulägesbeskrivningarna är mycket utförliga, och det kan ifrågasättas om all information är 
relevant för vindkraftprojektet. Gemensamt för Airicole AB, Göteborg Energi AB och 
Elsamprojekt A/S är att de inte har genomfört någon ordentlig fiskestudie innefattande 
provfiske, utan grundar sina uttalanden på litteraturstudier. Elsamprojekt A/S motiverar dock 
varför inget provfiske har genomförts vid Horns Rev. De tyska och den danska beskrivningen 
redovisar tydligt vilka rödlistade arter som finns i området. 
 
I alla fem miljökonsekvensbeskrivningarna beskrivs kollisioner mellan fågel och 
vindkraftverk på ett utförligt sätt, och ungefär samma slutsatser dras. Generellt sett är 
kollisionsrisken låg, men ökar dock något nattetid och vid dåligt väder. Vidare beskrivs 
barriäreffekter och fragmentering på ett relativt bra sätt av Danmark och Tyskland, men inte 
av Sverige. Elsamprojekt A/S beskriver inte störningar från diverse arbeten särskilt utförligt, 
medan de andra företagen diskuterar detta utförligt. Någonting som alla tre länderna är bra på 
är dock att utreda förändringen av födotillgång på grund av införandet av de konstgjorda 
reven.  
 
Hur de marina däggdjuren påverkas av ljud är någonting som diskuteras mer eller mindre i 
alla miljökonsekvensbeskrivningar. Tyskland och Danmark för utförliga diskussioner om 



 47

vilka frekvenser som däggdjuren kan höra och använda, och vilka frekvenser som ljud från 
vindkraftparkerna kommer att ha. De svenska miljökonsekvensbeskrivningarna är däremot 
mindre innehållsrika när det gäller ljudets påverkan på däggdjur. Påverkan från de 
elektromagnetiska fälten behandlas endast av Airicole AB, Arcadis GmbH och Adlergrund 
GmbH. Trots att påverkan på tumlare ska utredas särskilt görs detta inte av Airicole AB, 
medan det görs utförligt av Tyskland och Danmark. Göteborg Energi AB behöver inte göra 
detta eftersom företaget skriver att det inte finns några tumlare i Fladens närhet.  
 
Påverkan på fisk från elektromagnetiska fält behandlas utförligt i de svenska respektive de 
tyska miljökonsekvensbeskrivningarna. Elsamprojekt A/S skriver däremot endast om 
påverkan från de magnetiska fälten. De olika bedömningarna liknar i stort sett varandra, men 
graden av påverkan skiljer sig åt något. Elsamprojekt A/S skriver att endast broskfiskar kan 
uppfatta magnetfält, medan Arcadis GmbH menar att framförallt plattfiskar påverkas. 
Adlergrund GmbH, Arcadis GmbH och Göteborg Energi AB skriver utförligt om både hur 
grumling och sedimentförändring påverkar fisken, medan Elsamprojekt A/S inte alls nämner 
detta. Airicole AB skriver om sedimentförändringar men inte om grumling. En utredning om 
hur konstgjorda rev påverkar fisken genomförs i alla fem miljökonsekvensbeskrivningarna. 
 
Påverkan på marin flora och bottendjur utreds förhållandevis tydligt av alla företag. I alla de 
undersökta miljökonsekvensbeskrivningarna utreds införandet av hårda ytor och permanent 
övertäckning av havsbotten på ett bra sätt. Det råder starkare vindar och strömmar vid Horns 
Rev än vid de andra parkerna. I samband med hårt väder virvlas därför sand och andra 
partiklar upp, som ”tvättar” rent fundamenten från djur och växter. Därför kan kolonisationen 
av fundamenten vid Horns Rev inte bli lika utvecklad som vid de andra vindkraftparkerna, 
något som också påpekas av Elsamprojekt A/S. Förändring av vattnets strömmar och 
sediment finns med i alla fem miljökonsekvensbeskrivningarna. Däremot skriver 
Elsamprojekt A/S ingenting om hur marin flora och bottendjur påverkas av grumling. 
 
Det är glädjande att se att påverkan på sediment behandlas på ett tydligt sätt i alla 
miljökonsekvensbeskrivningar. De tyska företagen går djupare in på eventuella förändringar i 
sedimenten än vad de övriga företagen gör. I en del fall har det varit svårt att bedöma erosion 
och deposition, eftersom detta inte alltid står explicit i miljökonsekvensbeskrivningen. Dock 
bedöms en förflyttning av sediment utgöra förändrad erosion och deposition.  
 
När det gäller påverkan på vattenförhållanden diskuteras utsläpp av föroreningar i alla 
miljökonsekvensbeskrivningar. Dock är det väldigt olika föroreningar som bedöms vara av 
vikt. Airicole AB menar till och med att det inte erhålls några utsläpp från vindkraftverken. 
Förändrat strömningsmönster utreds bäst av Tyskland och Danmark, och fina bilder förklarar 
hur strömmarna runt fundamenten kommer att bli. Även Airicole AB beskriver 
strömningsmönstret mycket bra, men en förklarande illustration hade varit till hjälp för 
läsaren. Göteborg Energi AB skriver däremot inte särskilt utförligt om strömmar. 
Hur landskapsbilden påverkas av vindkraftverken beskrivs relativt bra av alla fem företagen. 
Airicole AB skriver dock ingenting om förändring av den naturliga bilden av havslandskapet. 
Alla fem miljökonsekvensbeskrivningarna presenterar fina fotomontage av vindkraftparkerna. 
 
Gällande påverkan på annan verksamhet diskuteras rekreation och fritidsaktiviteter på ett bra 
sätt i alla fem miljökonsekvensbeskrivningar. Vidare skriver Tyskland mycket mer än de 
andra länderna om påverkan på turism, eftersom öarna Rügen och Usedom är attraktiva 
turistmål. Påverkan på fiske utreds i varierande utsträckning av de olika företagen, och varken 
Elsamprojekt A/S eller Adlergrund GmbH beskriver påverkan på fritidsfiske. Däremot 
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diskuteras yrkesfiske i alla fem miljökonsekvensbeskrivningarna. Alla företagen är noga med 
att poängtera att inget ljud från vindkraftverken kommer att kunna höras på land. 
 
Göteborg Energi AB skriver ingenting om en pilotfas, men det kan tänkas att vindkraftparken 
vid Fladen är för liten för att behöva en sådan. De tyska respektive den danska 
vindkraftparken omfattar nämligen många fler verk än de svenska parkerna. Arcadis GmbH, 
Adlergrund GmbH och Elsamprojekt A/S skriver klart och tydligt att vindkraftparkerna i de 
studerade miljökonsekvensbeskrivningarna utgör pilotfaser, och att dessa pilotfaser sedan 
eventuellt ska utökas med utbyggnadsfaser. Vidare har Utgrunden II föregåtts av 
vindkraftparken Utgrunden I, som kan ses som en pilotfas.  
 
Arcadis GmbH och Elsamprojekt A/S diskuterar tydligt att övervakning av pilotfasen ska 
ligga till grund för beslut om tillåtelse av utbyggnadsfasen. Aricole AB och Adlergrund 
GmbH är något oklara vad gäller övervakning och undersökning av pilotfasen. Göteborg 
Energi AB nämner ingenting om någon utbyggnadsfas. 
 
Kvalitetssäkringen har inte kunnat genomföras till fullo, eftersom undersökningarna som 
ligger till grund för de tyska respektive den danska miljökonsekvensbeskrivningen inte har 
varit tillgängliga. Airicole AB och Göteborg Energi AB inkluderar de flesta undersökningarna 
i bilagorna till miljökonsekvensbeskrivningarna, vilket är positivt. Namn och titel på dem som 
genomfört undersökningarna framgår dock inte överallt. 
 
Riskbedömningen för både Adlergrund och Horns Rev är genomförd på ett exemplariskt sätt. 
De svenska företagen har dock endast genomfört en bedömning avseende risken för 
fartygskollision utan utsläpp, medan Arcadis GmbH endast har utfört en riskbedömning för 
kollision med utsläpp. 
 
I de svenska miljökonsekvensbeskrivningarna finns ingenting skrivet om vilka områden som 
används för att undersöka miljöeffekter. Elsamprojekt A/S anger inte vare sig för fisk eller 
marina däggdjur vilka områden som undersöks, men redovisar detta tydligt när det gäller 
fågel och bottendjur. De tyska företagen presenterar både studerade områden och 
referensområden på ett överlag bra sätt. 

10. DISKUSSION 

Efter att ha jämfört miljökonsekvensbeskrivningarna med granskningsmallen, anser vi att 
Tyskland är bäst av de tre länderna på att uppfylla rekommendationerna från OSPAR. Detta är 
dock inte så anmärkningsvärt, då Tyskland står för mycket av arbetet med dokumenten. Även 
Danmark har varit med att utarbeta dokumenten, vilket troligtvis medför att 
miljökonsekvensbeskrivningen för Horns Rev ändå är bättre än de två svenska. Det bör även 
beaktas att beskrivningen för Horns Rev är några år äldre än de övriga, något som medför att 
det är svårt att göra rättvisa jämförelser. 
 
Mellan de olika miljökonsekvensbeskrivningarna har vi upptäckt vissa likheter och skillnader. 
Alla tre länderna genomför fina nulägesbeskrivningar med klart och tydligt innehåll som 
följer OSPAR:s rekommendationer. Påverkan på marin flora och bottendjur, sediment, 
vattenförhållanden och landskapsbild diskuteras också ungefär lika utförligt av de tre 
länderna. Vi tycker däremot inte att något av länderna uppfyller rekommendationerna 
angående studerade områden. Sverige nämner inte alls någonting om inom vilka områden som 
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miljöeffekter studeras. Tyskland och Danmark tar upp ämnet, men är dock oklara i sina 
beskrivningar. Ytterligare en likhet är att de rekommendationer som finns avseende pilotfas 
uppfylls av de flesta företag. 
 
En skillnad mellan miljökonsekvensbeskrivningarna är att de svenska är sämre än de övriga 
när det gäller att beskriva påverkan på fågel, marina däggdjur och fisk. Vidare skiljer sig 
riskbedömningen åt mellan länderna. Sverige genomför inte en fullständig riskbedömning 
enligt de rekommendationer som finns, medan Danmark däremot utför en mycket bra sådan. 
Till sist tycker vi att miljökonsekvensbeskrivningarna skiljer sig åt när det gäller lokalisering. 
Överlag är Sverige och Danmark bättre på att utreda olika lokaliseringsalternativ än vad 
Tyskland är. 
 
Alla fem miljökonsekvensbeskrivningarna innehåller mycket mer än det OSPAR 
rekommenderar. Ett exempel är att påverkan på fladdermöss utreds mycket utförligt av de 
båda svenska företagen, men diskuteras inte alls vare sig av Danmark eller av Tyskland. I 
Sverige anses påverkan på fladdermöss till och med vara så viktig att Aricole AB har tvingats 
att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med ytterligare uppgifter om dessa djur. 
 
Till vår förvåning märkte vi att tre av vindkraftparkerna föreslås placeras i eller precis i 
närheten av skyddsvärda områden. Sådana områden bör tas mer på allvar, annars finns det 
risk för att skyddet förlorar sitt värde. Vi är dock medvetna om att en svår avvägning mellan 
skyddsvärda områden, fysiska förhållanden och annan verksamhet måste göras när 
lokalisering utses. Vidare tycker vi att det är anmärkningsvärt att författarna i 
sammanfattningarna till de båda tyska miljökonsekvensbeskrivningarna drar slutsatsen att 
vindkraftparkerna inte medför en risk för havsmiljön. Detta trots att det på andra ställen 
tydligt framkommer att vindkraftparkerna påverkar miljön på flera olika sätt och i varierande 
utsträckning! 
 
Det är bra att OSPAR-dokumenten samlar många olika aspekter vad gäller vindkraft till havs, 
och att de är till hjälp för författande av miljökonsekvensbeskrivningar. Dock kan 
dokumenten fortfarande utvecklas till det bättre. Exempelvis borde rekommendationer 
angående värdering av effekter och konsekvenser finnas med. Vad innebär det till exempel att 
att habitat går förlorade? Är just dessa habitat viktiga för artens överlevnad? Vi tycker att 
OSPAR borde rekommendera att sådana värderingar görs, då de 
miljökonsekvensbeskrivningar vi har läst inte är speciellt bra på detta. Vi är medvetna om att 
det är svårt att värdera miljön, och tror därför att hjälp från OSPAR skulle underlätta. Vidare 
skriver OSPAR ingenting om skadeförebyggande åtgärder eller nollalternativ, någonting som 
vi tycker att det också borde finnas rekommendationer för. Trots detta är de 
miljökonsekvensbeskrivningar vi har läst förhållandevis bra på dessa punkter. 
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BILAGA 1 

GRANSKNINGSMALL 

1 LOKALISERING OCH NULÄGESBESKRIVNING 

1.1 LOKALISERING 
(Proposal for Guidance for dealing with applications for the licensing or permitting of 
windmill installations, i fortsättningen endast kallad “Proposal for Guidance”, 2003) 

• Vindkraftparkerna skall placeras där konsekvenserna för miljön blir som minst. 
• Vindkraftparkerna skall inte placeras inom ekologiskt känsliga områden, eller inom 

områden som anges vara särskilt skyddsvärda. 
• Vindkraftparkerna skall inte placeras inom områden viktiga för annan exploatering av 

havsbotten eller för sjöfart. 
• Vindkraftparker skall inte heller placeras i konflikt med säkerhetsfrågor. 

 
1.2 NULÄGESBESKRIVNING 
(Proposal for Guidance, 2003) 

• Nulägesbeskrivningen skall innehålla en redogörelse av vatten- respektive 
bottenförhållanden, marin flora och fauna, landskapsbild, kulturarv och annan 
verksamhet i området 

2 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ MILJÖN 

2.1 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGEL  
(Draft Background Document on Problems and Benefits Associated with the Development of 
Offshore Windmill Farms, i fortsättningen endast kallad “Draft Background Document”, 
2003) 

• Kollision med rotorblad 
• Förlust av habitat för vissa arter, speciellt för sjöfågel 
• Fragmentering av häcknings-, födo- och viloplatser 
• Barriäreffekter 
• Förändring av födotillgång 
• Störningar från bygg-, underhålls- och reparationsarbete 

 
2.2 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ MARINA DÄGGDJUR 
(Draft Background Document, 2003) 

• Ljud-, skugg- och vibrationsstörningar från rotorblad 
• Störningar från bygg-, underhålls- och reparationsarbete 
• Störningar till följd av elektromagnetiska fält 
• Påverkan på sälar och tumlare skall utredas särskilt 
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2.3 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FISK 
(Draft Background Document, 2003) 

• Störningar till följd av elektromagnetiska fält 
• Störningar på grund av vibrationer och ljud  
• Förändringar i sedimenten 
• Ökad grumlighet i vattnet 
• Förändrad vattenkvalitet 
• Både positiv och negativ påverkan till följd av införandet av hårda ytor 

 
2.4 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ MARIN FLORA OCH BOTTENDJUR 
(Draft Background Document, 2003) 

• Förändring i sedimenten och vattnets strömmar 
• Permanent övertäckning av havsbotten 
• Både positiv och negativ påverkan till följd av införandet av hårda ytor 
• Ökad grumlighet 

 
2.5 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ SEDIMENT 
(Draft Background Document, 2003 och Standards for the Environmental Impact Assessment 
[of Offshore Wind Turbines in the Marine Environment] as part of the application procedure 
under the ”Seeanlagenverordnung”, i fortsättningen endast kallad “Standards for the EIA”, 
2002) 

• Förändring i erosion och deposition  
• Förändrad sedimentdynamik på grund av förändrad vattenströmning 

 
2.6 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ VATTENFÖRHÅLLANDEN 
(Standards for the EIA, 2002) 

• Utsläpp av föroreningar  
• Förändring av vattnets kvalitet  
• Förändrat strömningsmönster 

 
2.7 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILD 
(Draft Background Document, 2003 och Standards for the EIA, 2002) 

• Fotomontage skall göras för alla vindkraftparker närmare än 50 km från kusten 
• Förändring av den naturliga bilden av havslandskapet  
• Övriga visuella effekter  

 
2.8 MÖJLIG PÅVERKAN PÅ ANNAN VERKSAMHET 
(Draft Background Document, 2003) 

• Störning på fritidsaktiviteter och rekreationsområden 
• Övriga störningar, till exempel buller 
• Störning på fiske (både fritidsfiske och yrkesfiske)  
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3 PILOT- OCH UTBYGGNADSFAS   

3.1 PILOTFAS 
(Proposal for Guidance, 2003 och Standards for the EIA, 2002) 

• Stora vindkraftparker skall föregås av en pilotfas med ett mindre antal vindkraftverk, 
för att se om kraven för godkännande uppnås. 

• Före och efter pilotfasen skall granskning genomföras, som avgör om hela 
vindkraftparken skall tillåtas. 

 
3.2 UTBYGGNADSFAS 
(Standards for the EIA, 2002) 

• För varje utbyggnadsfas efter pilotfasen, är det obligatoriskt att genomföra 
övervakning av miljöeffekter. 

4 KVALITETSSÄKRING, RISKBEDÖMNING OCH UNDERSÖKTA 
OMRÅDEN 

4.1 KVALITETSSÄKRING 
(Standards for the EIA, 2002) 

• Insamlad data skall vara korrekt och jämförbar. 
• De personer som utför undersökningar skall vara utbildade inom området, och 

namngivna i miljökonsekvensbeskrivningen.  
• Kvalitetsstandarder skall följas vid utförande av undersökningar. 

 
4.2 RISKBEDÖMNING 
(Proposal for Guidance, 2003) 

• Risken för fartygskollision både med och utan utsläpp av förorenande ämnen skall 
bedömas. 

 
4.3 UNDERSÖKTA OMRÅDEN 
(Proposal for Guidance, 2003 och Standards for the EIA, 2002) 

• De undersökta områdena omfattar både parkområdets närhet och referensområde. 
• Olika miljöeffekter kräver att olika stora områden i parkområdets närhet studeras. 
• Olika miljöeffekter kräver olika referensområden både vad gäller storlek och 

lokalisering. 
• Referensområdet skall vara placerat nära, men utanför parkområdet, och inte påverkas 

av detta. Samma förhållanden måste dock råda på de båda platserna. 
• Om referensområdet för pilotfasen är placerat inom det planerade parkområdet, måste 

ett nytt referensområde utses när den utökade vindkraftparken byggs. 
 
4.3.1 Parkområdets närhet 
(Standards for the EIA, 2002) 

• För bottendjur och fiskar skall det studerade området sammanfalla med parkområdet. 
• För fåglar skall det studerade området täcka 100 km2, då parkområdet är mindre än 50 

km2. 
• För fåglar skall det studerade området vid nulägesbeskrivningen täcka minst 200 km2, 

då parkområdet är större än 50 km2.  
• För fåglar skall det studerade området under byggfas och drift täcka minst 100 km2, då 

parkområdet är större än 50 km2. 
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• För fåglar skall varje sida av det studerade området vara minst 25 % längre än 
respektive sida av parkområdet. 

• Om rimliga skäl anges får avvikelser från de studerade områdena för fåglar 
förekomma. 

• För marina däggdjur skall det studerade området sträcka sig minst 10 km från 
parkområdet. 

 
4.3.2 Referensområde 
(Standards for the EIA, 2002) 

• För bottendjur och fiskar skall referensområdet vara lika stort som parkområdet. 
• För fåglar skall referensområdet täcka 100 km2, då parkområdet är mindre än 50 km2. 
• För fåglar skall referensområdet vid nulägesbeskrivningen täcka minst 200 km2, då 

parkområdet är större än 50 km2.  
• Om rimliga skäl anges får avvikelser från referensområdena för fåglar förekomma. 
• För marina däggdjur skall referensområdet vara lika stort som det studerade området 

för parkområdet, och vara placerat tillräckligt långt bort från vindkraftverken för att 
ljud från dessa inte skall nå området. 

• Sälar skall studeras inom en radie av minst 50 km från vindkraftverken. 
 
 
 
 

 
 


