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Till       
Havs- och vattenmyndigheten   Dnr 2340-2022 
havochvatten@havochvatten.se 
 

 
 
 

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt 
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för 
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.  

 
 
 

Svar på avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
ändrade havsplaner (dnr 2340-2022) 
 
 
Kap1 
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, anser att det är viktigt att effekterna på fiskebestånden, och 
fiskreproduktion, inbegrips i det som kallas biologiskt mångfald (punkt 3, 1.3.1) och att man anlägger 
ett systemekologiskt perspektiv så att långsiktig hushållning med fiskebestånden tryggas (punkt 4, 
1.3.1). Havet, och inte minst Östersjön, har ett känsligt ekosystem där det i dagsläget dessvärre råder 
obalans mellan flera arter. Det är viktigt att havsplanen inte förstärker obalansen i systemet och att 
försiktighetsprincipen tillämpas på riktigt. 
 
Kap 2 
SRF anser att det är viktigt att det nu aktuella planalternativet ställs mot både nollalternativet och 
nulägessituationen och att de kumulativa effekterna av planerna redovisas, samt att 
miljöbedömningarna inbegriper olika geografisk lokalisering av de framtida energiutvinningsområdena 
så att effekterna på fiske och fiskreproduktion blir belysta. Speciellt oroande, ur fiskesynpunkt, är 
effekten av omfattande kabeldragningarna i vindkraftsparkerna, vilka kan komma att omöjliggöra 
förankring av fiskeredskap om ankringsförbud införs. Detta skulle speciellt drabba det småskaliga 
fisket som använder fasta redskap. På denna punkt är en betydande geografisk upplösning av största 
vikt så att det klart framgår vilka områden som är olämpliga för utbyggnad och där en exploatering 
skulle få negativa ekonomiska och sociala effekter för berörda fiskare. 
SRF anser att effekten av havsplanen på migrerande fiskar som lax och havsöring bör tas med som en 
viktig ekosystemkomponent i symphonyanalysen (Tabell 1) då dessa fiskar har stor betydelse för både 
yrkesfisket och fritidsfisket och dessutom rör sig över stora områden. 
Det skulle vara intressant att få belyst om det vore tekniskt och ekonomiskt möjligt att kombinera 
energiproduktion med en ökad syresättning av havet runt vindkraftsparkerna, vilket skulle kunna ha 
bäring på punkten ”Reglering av salvattenkemi (2.2.5.2, Tabell 3)” även om detta inte sker genom en 
”levande process” men som likafullt kan få positiva konsekvenser för det marina livet. 
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Flera fiskbestånd är allvarligt hotade, delvis beroende på att uppskattningen av beståndens storlek och 
fiskdödligheten varit alltför osäkra. Det betyder att själva utgångspunkten för miljödömningen också 
är behäftad med avsevärd osäkerhet. Osäkerhet råder också om effekterna av framtida 
klimatförändringar. 
 
Kap 3 
Inga ytterligare tillägg. 
 
Kap4 
SRF står bakom de internationella och nationella miljömål som listas under kapitel 4 och ser positivt på 
ambitionen att havsplaneringen anpassas till dessa mål, direktiv och strategier. Utfallet av detta måste 
resultera i att utpekande av områden för energiproduktion sker på ställen där negativa effekter 
undviks eller minimeras. SRF vill särskilt lyfta vikten av att målet om Hav i balans, samt levande kust 
och skärgård påverkar havsplaneringen så att Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken uppnår en 
långsiktig hållbar produktionsförmåga och att detta kan kombineras med biologisk mångfald. Havet är 
på många sätt navet i kust- och skärgårdsbefolkningens näringsfång. Marknadsföring av marina 
produkter ger ett viktigt bidrag till livsmedelsstrategins mål om en stärkt självförsörjningsgrad. 
Betydelsen av detta kan förväntas öka i en allt oroligare omvärld. Det är därför av yttersta vikt att det 
småskaliga fisket som är inriktat på närproducerade produkter av marint ursprung inte försvåras eller 
ödeläggs genom den nya havsplanen. 
 
 
 
Hasselö 2022-10-10  

För Skärgårdarnas Riksförbunds Fiskegupp 

Kjell Malmlöf   
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