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Yttrande över remiss av ansökan om Natura 2000-tillstånd för 
vindkraft Sydvästskånes utsjövatten, Kriegers flak  

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) har erhållit Vattenfalls ansökan om tillstånd för uppförande och 

drift av gruppstation för vindkraft i och i anslutning till Natura 2000-området Sydvästskånes 

utsjövatten på remiss från Länsstyrelsen i Skåne och avger här sitt yttrande. 

 

Sammanfattning 
 

Naturhistoriska riksmuseet anser att nödvändiga åtgärder för att begränsa ljudstörningar från 

anläggningsarbetet, såsom beskrivs i MKB och tillhörande utredningar, bör vidtas för att minimera 

risken för påverkan på tumlare, sälar och fisk och utgöra villkor för ett eventuellt tillstånd. Det är 

särskilt av yttersta vikt att risken för skador och beteendepåverkan på den akut hotade 

Östersjöpopulationen av tumlare minimeras. 

 

De planerade åtgärderna bör preciseras med kvantitativa beräkningar på förväntad påverkan av 

pålningsarbeten. NRM bedömer att alternativa beräkningar bör göras baserat på de aktuella lokala 

förutsättningarna. 

 

Generella kommentarer 

 

NRM välkomnar att ansökan och dess Miljökonsekvensbeskrivning baseras på ett omfattande 

faktaunderlag i de utredningar som bifogas, vilket underlättar bedömningarna av risken för negativ 

påverkan på naturvärden. Museet noterar dock att även om underlaget är relativt omfattande gällande 

möjliga konsekvenser för fisk, fåglar och däggdjur är redovisningen bristfällig gällande bottenlevande 

organismer. 

 

Marina däggdjur (särskilt tumlare) 

 

Huvudsaklig fokus i yttrandet är att bedöma risken för påverkan på tumlare. Populationen i egentliga 

Östersjön är akut hotad och kräver särskilt hänsyn. Sannolikheten att delar av denna population 

förekommer i det aktuella området är högst under vinterhalvåret. Dessutom förekommer den betydligt 

större Bälthavspopulationen som har gynnsam bevarandestatus.  
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Tumlarna är särskilt känsliga för ljudstörningar. Ett gediget underlag för att bedöma konsekvenserna 

av ljudstörningar i samband med konstruktionen och drift av anläggningen har tagits fram, men NRM 

efterlyser några förtydliganden och kompletteringar enligt nedan. De alternativa beräkningarna som 

bör göras kan eventuellt ha konsekvenser för bedömningarna av omfattningen av störning för marina 

däggdjur. 

 

När det gäller gråsälar och knubbsälar i området anges att ”båda populationerna har gynnsam 

bevarandestatus”. I den svenska rapporten 2013 till EU enligt Habitatdirektivet bedömdes de berörda 

populationernas status som otillfredsställande respektive dålig. Knubbsälspopulationen i sydvästra 

Östersjön (som inte är samma som i Kattegatt) är dessutom listad som sårbar (VU) i den aktuella 

rödlistan. 

 

Pålning 

Medan avstånden för akustisk trauma och hörselnedsättning är baserade på modelleringar av 

ljudnivåer för ett worst case scenario samt hörselvägningskurvor för marina däggdjur, tillämpas fasta 

avstånd för beteendepåverkan: 20 km utan bubbelgardin och 12 km med bubbelgardin (Tabell 11 i 

Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning). Avståndet 20 km är baserat på ungefärligt uppmätt avstånd för 

minskning av tumlarförekomst vid odämpad pålning i Nordsjön i ett antal studier, se Tabell 1. Av 

tabellen framgår att dessa fundament har en avsevärt mindre diameter än de 15 m som har använts för 

att modellera worst case scenario för svenska Kriegers flak. Såsom anges i Appendix 1 Sound 

propagation modelling i Bilaga 3.3 genereras högre ljudnivåer vid pålning av fundament med större 

diameter, varför det är rimligt att anta att även avstånden för beteendepåverkan blir större.  

 

Av Tabell 1 framgår även att det ungefärliga avståndet för en signifikant minskning av 

tumlarförekomsten är ca 20 km under rådande förhållanden (tabellen innehåller samtliga referenser 

som anges i Bilaga 3.3, samt ytterligare en referens). De enda två studierna som har haft möjlighet att 

även mäta en eventuell ökning av tumlartätheten på längre avstånd har gjort så vid samtliga tre 

mätstationer på 21,2-50 km avstånd. Detta innebär att under rådande förhållanden orsakade 

pålningsbullret en förflyttning av tumlare på minst 50 km avstånd från ljudkällan. Hur stor del av 

denna ökning som beror på den primära orsaken (pålningsljud) och hur stor del som eventuellt beror 

på sekundära orsaker (t.ex. sociala interaktioner eller ojämn fördelning av gynnsamt habitat) är okänt, 

men dock endast av relevans om förhållandena bedöms vara avsevärt annorlunda i södra Östersjön.  

 

I Tabell 11 i Bilaga 3 anges avstånden 20 respektive 12 km vara ”Skrämselavstånd, tumlare” och 

kommenteras med ”Maximalt avstånd under pålning utan ljudreduktion” respektive ”Maximalt 

avstånd under pålning med ljudreduktion”. 

Påverkansavståndet 12 km är baserat på en studie där bubbelgardin användes vid pålning av monopiles 

med en diameter på 6 m i tyska Nordsjön (Dähne et al., 2017). Även denna fundamentdiameter är 

mindre än vad som används vid modellering av worst case scenario, varför även påverkansavståndet 

vid dämpad pålning kan antas vara längre. 

 

Samtliga studier i Tabell 1 och (Dähne et al., 2017) var utförda i Nordsjön som har högre salthalt än 

södra Östersjön. Högre salthalt medför högre absorptionskoefficient, vilket gör att ljudet dämpas 

snabbare och påverkansavstånden blir mindre (noteras dock att skillnaden i dämpning mellan vatten av 

olika salthalt främst ger effekt för högre frekvenser). 
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Tabell 1. Uppmätta avstånd för beteendepåverkan av tumlare vid pålning av havsbaserad vindkraft. Notera att 

avstånd där en påverkan har uppmätts i regel är det avstånd på vilket det fanns en mätstation, vilket inte är 

detsamma som minsta eller största påverkansavstånd. 

Referens Vind-

kraftspark 

Fundament-

diameter (m) 

och typ 

Havs-

område 

Land Avstånd där 

minskning 

uppmätts (km) 

Avstånd där 

ökning 

uppmätts (km) 

Max mät-

avstånd 

(km) 

(Diederichs et 
al., 2009) 

Alpha 

Ventus 

2,6 m jacket Nordsjön DEU 22.6 - 22.6 

(Tougaard et 
al., 2009) 

Horns Rev 4 m mono Nordsjön DNK 21 - 21 

(Brandt et al., 
2011) 

Horns Rev 

II 

3,9 m mono Nordsjön DNK 17,8 21,2 21,2 

(Dähne et al., 
2013) 

Alpha 

Ventus 

2,4-2,6 m tripod 

och jacket 

Nordsjön DEU <10,8 25-50 50 

(Haelters et 
al., 2015) 

Thornton-

bank 

1,83 m jacket Nordsjön BEL ~20 - - (flyg-

inven-

tering) 

 

Genom att sammanställa publicerade data för när flyktbeteende har uppstått hos tumlare vid 

exponering för ljud från ett flertal olika källor (inklusive pålningsbuller), konvertera ljudnivåerna till 

en jämförbar enhet, och relatera de konverterade ljudnivåerna till tumlares hörselkurva, har (Tougaard 
et al., 2015) visat att hos tumlare tycks flyktbeteende uppstå om ett ljud överstiger tumlarens 

hörseltröskel med 40-50 dB vid aktuell frekvens. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående bedömer NRM att: 

  

 avståndet för beteendepåverkan vid odämpad pålning, och påföljande bedömning av påverkan 

på populationsnivå, bör beräknas baserat på det samband som indikerats av (Tougaard et al., 

2015), samt det worst case scenario som beräknats för ljudnivåerna i Bilaga 3.3, istället för att 

tillämpa avståndet 20 km baserat på de studier som redogörs för i Tabell 1. 

 avståndet för beteendepåverkan vid användande av bubbelgardin, och påföljande bedömning 

av påverkan på populationsnivå, bör beräknas baserat på det samband som indikerats av 

(Tougaard et al., 2015), samt det worst case scenario som beräknats för ljudnivåerna i Bilaga 

3.3 minus den dämpning som uppmättes av (Dähne et al., 2017), istället för att tillämpa det 

avstånd som uppmättes av (Dähne et al., 2017). 

 Det bör klargöras vilka kriterier som ska användas för beräkning av maximalt avstånd för 

beteendepåverkan på tumlare, är det avstånd inom vilket tumlare beräknas minska, eller bör 

även avstånd inom vilket tumlare beräknas öka beaktas? 

 En ny bedömning av den påverkade arealen av Natura2000 området bör göras baserat på de 

föreslagna modifierade beräkningsfaktorerna ovan.  

När det gäller kumulativ påverkan anges i Bilaga 3 att kumulativt undervattensbuller inte bedöms 

kunna uppkomma vid samtida pålning inom danska och svenska Kriegers flak, samt att övriga 

vindkraftsprojekt ligger alltför långt bort för att kunna medföra någon kumulativ påverkan. Det bör 

dock uppmärksammas att avsaknad av kumulativt undervattensbuller inte är detsamma som avsaknad 

av kumulativ påverkan. Om en tumlarpopulation t.ex. har begränsad tillgång till en del av sitt 

utbredningsområde med gynnsamt habitat under en reproduktionssäsong p.g.a. pålning av en 

vindkraftspark, och liknande situation uppstår i ett annat område p.g.a. en annan park under nästa år, 

kan detta ge en kumulativ effekt på populationen trots att inget kumulativt buller har uppstått. 

 

 I Bilaga 3.3. anges att eftersom beteendepåverkan på Östersjöpopulationen av tumlare bedöms 

som ”mindre” givet att bubbelgardin används vid pålning, bedöms även den kumulativa 

påverkan vara detta. Om avståndet för beteendepåverkan dock beräknas vara större än det 
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antagna avståndet 12 km och risken för påverkan på populationsnivå därmed bedöms vara 

större, bör även en ny bedömning göras för risken för kumulativ påverkan. 

Drift 

Innebär de större fundamenten (jämför 280 m totalhöjd för svenska Kriegers flak med 188 m för 

danska Kriegers flak), vars rotorblad når högre kallare luftlager än mindre fundament, någon skillnad i 

driftsbuller under vattnet? 

Villkor 

I ansökan anges att skyddsåtgärder ska vidtas så att undervattensljudet inte överstiger värdet SEL 

kumulativ 165 dB tumlare viktat re 165 1Pa2s på ett avstånd av 750 m från ljudkällan. 

 Vilket avstånd för beteendepåverkan beräknas för en sådan (beräknad, ej faktisk) källstyrka 

under de miljöförhållanden som råder vid svenska Kriegers flak? Se ovanstående synpunkter 

om beräkning och definition av avstånd för beteendepåverkan. 

Vidare anges att vid överskridande av ovanstående värde ska omedelbara åtgärder vidtas för att 

minska pålningsljudet, samt att värdena inte får överskridas vid uppföljande mätning. 

 Om ovanstående villkor innebär att buller ska mätas kontinuerligt under pålning är detta 

mycket bra. 

Sist anges att inför pålningsarbeten ska akustiska skrämselmetoder, såsom skrämmor och pingers, 

användas i erforderlig omfattning. 

 Detta villkor behöver kvantifieras. Erforderlig omfattning bör vara att tumlare exkluderas (obs 

ej endast minskar) från zonen för fysiologisk skada (TTS), men att de inte ska minska i 

förekomst på längre avstånd än om endast dämpad pålning utförs. Pingers är inte verksamt för 

att exkludera tumlare inom zonen för fysiologisk skada, men kan användas som ”mjukstart” 

inför att sälskrämmor används. 

När det gäller det fleråriga utredningsprogrammet som även ska omfatta påverkan av tumlare och säl 

är det viktigt att uppmärksamma att Sverige saknar en standard för detta. 

 I avsaknad av en svensk standard bör den tyska standarden Standard Investigation of the 

Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK4) framtagen av 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) användas (BSH, 2013). 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för forskningsavdelningen Per Andersson. Föredragande har 

varit forskningshandläggare Thomas Lyrholm. I beredningen har intendent Julia Carlström deltagit, 

 

 

 

 

Per Andersson 

 

    

 

Thomas Lyrholm 
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