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Vindkraft – ett hot mot lekplatser för fisk? 

 
Rumsplanering blir allt viktigare för att skydda den marina miljön. Bland annat behövs den 
för att förhindra konflikter vid planering av fiskeområden, naturskydd och konstruktioner i 
havet. Ett av de områden där den här typen av planering kan få stor betydelse är inom 
utbyggnaden av den marina vindkraften. Här ser man utsjöbankar, alltså grunda områden ute 
till havs, som viktiga och lönsamma platser, eftersom de har rätt topografi och 
vindförhållanden. Tyvärr sammanfaller bankarna ofta med områden som många fiskarter 
använder som lekplatser och barnkammare. Man vet idag att vindkraften medför ett antal hot 
mot miljön som till exempel buller, magnetfält och sedimentspridning. I dagsläget vet vi dock 
inte så mycket om konsekvenserna och man bör därför fastställa vindkraftens påverkan på 
miljön innan man ger tillstånd för vidare utbyggnad. Dessutom måste utsjöbankarnas 
ekologiska värde som bland annat lekplatser för fisk kartläggas. 
 
Information om platser där fiskar leker är idag begränsad. Utan den typen av data är det svårt, 
för att inte säga omöjligt, att utföra marin rumsplanering. Insamling av data med enbart 
inventeringsarbete är dock omöjlig både på av ekonomiska och praktiska skäl. Andra metoder 
som intervju/enkätstudier är därför viktiga om stora områden ska kartläggas. Målet med den 
här studien har varit att i kartor samla olika typer av geografisk information för att fastställa 
områden där fisk leker och dessutom förutspå platser där de kan tänkas leka. Studien består av 
tre delar som har satts ihop till kartor. Den första handlar om vilka förhållanden som spelar in 
när en fiskart väljer lekplats. Områdena togs fram genom att titta på de behov fiskarter har för 
lek och jämföra dessa med kartor över geologi och djup.  Den andra delen bygger på tidigare 
insamlad information om fiskars lekplatser, och den tredje på en intervju/enkätstudie med 
sportfiskare på västkusten. Överlapp mellan de tre delarna har setts som områden där det med 
största sannolikhet förekommer fisklek. Informationen kan användas i olika typer av marin 
områdesplanering, men fokus i den här studien har legat på hur lekplatser för fisk kan komma 
att påverkas av utbyggnaden av vindkraft till havs.  
 
Studien visade att intervjuer/enkäter kan vara ett snabbt och effektivt sätt att samla in 
information som berör stora områden. Tyvärr så valde ett antal deltagare att inte dela med sig 
av information eftersom de sa sig veta att yrkesfiskare utnyttjar den här typen av rapporter för 
att hitta nya fångstområden. En del kände även misstro mot Fiskeriverkets verksamhet och 
ville därför inte lämna viss information. Detta gjorde att underlaget för studien blev mindre än 
önskat. De områden studien identifierar kan ses som ”bevis” för att arterna leker på dessa 
platser. Trots det har metoden begränsningar, bland annat när det kommer till bristfällig 
information och arter som rör sig över stora områden. Överlapp mellan de identifierade 
lekplatserna och utbyggnaden av vindkraft var få, men när utsjöbankarna lades till (de har i ett 
flertal rapporter nämnts som platser för utbyggnad) ökade överlappen. Det är därför viktigt att 
dessa områden kartläggs innan man bygger vindkraftparker här. För att underlätta detta är det 
viktigt att man ökar förtroendet mellan de olika intressegrupperna. Här är det också viktigt att 
informera om hur marin rumsplanering kan främja fiskebestånd - något som skulle gynna 
både sport och yrkesfiskare. 
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ABSTRACT 
Spatial planning is increasingly emphasised in the marine environment, in order to meet the needs of various 
users. The aim of this study has been to graphically visualise actual and potential locations in Kattegat that hold 
spawning grounds for different species of fish. This has been done by combining information from mainly sport 
fishers (based on interview responses), literature studies and geographical data. The analysis presented could 
potentially be used as input in different types of marine planning programs. 
   The study resulted in maps visualising potential spawning grounds of six different species in the Kattegat 
region. However, the study also revealed a general distrust from sports fishermen towards commercial fishermen 
and from commercial fishermen towards the Swedish board of fisheries. These two “conflicts” affected the 
willingness to share information, and thus reduced the amount of collected data. For the future, the primary goals 
should therefore be to achieve a more open dialog among stakeholders and to inform on how spatial planning 
may serve to support fish stocks and by doing so benefit both recreational and commercial fishermen.  
 
 


