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Yttrande, samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för
Danmarks havsplan
Naturvårdsverket har skickat rubricerad plan i enlighet med Esbokonventionen på
remiss till Länsstyrelsen Skåne.
Länsstyrelsen vill särskilt lyfta fram vikten av att MKB hanterar de samlade
effekterna av påverkan på naturvärden av verksamheter som kan innebära fysisk
påverkan såsom etablering av vindkraft och materialutvinning. Det är viktigt att
MKB belyser de samlade effekterna av föreslagna vindkraftsetableringar i Tyskland,
Danmark och Sverige. Länsstyrelsen Skåne ser ett särskilt behov av platsspecifika
utredningar i MKB av påverkan från verksamheter som planeras i anslutning till
Kriegers Flak och södra Öresund. Dessa utredningar behöver redovisa de
kumulativa effekterna på naturmiljön, inklusive fisk.
Länsstyrelsen bedömer det som att det som särskilt angeläget att utreda påverkan på
 insektssökande fåglar och fladdermöss,
 havsflygande rovfåglar,
 rastande fåglar tex alfågel
 påverkan på fågelstråk, tex tranor,
 påverkan på grunden som viktiga livsmiljöer (utgör för många djurarter
viktiga födosökplatser och viloplatser)
 elkablarnas påverkan på ål och fiskeförvaltning (EMF)
 påverkan på bottenlevande organismer
 påverkan på tumlare (buller vid uppförande och under drift) under olika
delar av året
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Länsstyrelsen efterlyser även en bedömning av påverkan från de vindkraftverk som
numera planeras som är högre än befintliga dvs. verk med en maxhöjd på 220
meter.
Länsstyrelsen vill särskilt belysa att tumlare förekommer i området i anslutning till
Kriegers Flak och södra Östersjön och att det gäller både Bälthavspopulationen och
den akut utrotningshotade Östersjöpopulationen. Länsstyrelsen vill också påminna
om att effekterna på Natura 2000 området Sydvästskånes utsjövatten måste beaktas.
Av miljöbedömningen framgår på s 18 att ålgräs bara förekommer längs kusten.
Länsstyrelsen vill i detta sammanhang lägga till att ålgräs också kan förekomma på
grundområden längre ut. Som exempel kan nämnas att ålgräs förekommer på
grundområdet Sjollen i Öresund som har en utbredning både i Danmark och
Sverige.
Länsstyrelsen konstaterar att det inte är möjligt för oss att bedöma potentiell
påverkansgrad på de olika miljökriterierna i tabellen på s 30 då det inte är relaterat
till planförslag på karta. Länsstyrelsen bedömer det som viktigt att platsspecifik
bedömning av kumulativ påverkan görs för områden med höga naturvärden.
Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschef och översiktsplanesamordnare Hanne
Romanus, vattenstrateg Pär Persson har varit föredragande.
Detta meddelande har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
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