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Yttrande över förstudie om planerad stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet 
 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har tagit del 
av förstudien av den planerade stamnätsförbindelsen mellan Gotland och fastlandet. SOF och 
GOF redovisar här föreningarnas gemensamma synpunkter.  
 
SAMMANFATTNING  
 
Vår bedömning är att kablarna på havsbotten, liksom anläggandet av dessa, sannolikt inte kommer 
att medföra något större hot mot fåglarna om det görs enligt beskrivningen i förstudien. 
Anläggning av kabel och station på Gotland, enligt föreslaget alternativ (Forse–Ygne), bedöms 
inte medföra någon större påverkan på fågellivet. Däremot är den föreslagna dragningen på 
fastlandssidan tveksam och vi menar att alternativet Misterhult nord sannolikt är lämpligare. 
 
Det är viktigt att i sammanhanget även diskutera sekundära effekter av den föreslagna 
ledningsdragningen mellan Gotland och fastlandet. En mycket sannolik konsekvens av 
ledningsdragningen är nya krav på vindkraftutbyggnad. Den vindkraft som är planerad, liksom 
den redan befintliga, innebär redan nu hot mot naturvärden i flera områden Av miljöskäl är det 
därför lämpligare att planera för ytterligare vindkraftutbyggnad i mindre känsliga områden på 
fastlandet eller på större djup till havs.  
 
SYNPUNKTER  
 
Planerad ledningsdragning 
Enligt förslaget har två alternativa dragningar på havsbotten har utretts. Utifrån tillgänglig 
kunskap är vår bedömning att det oavsett alternativ innebär en relativt liten påverkan utifrån 
fågelskyddsaspekt.  
 
På Gotland har förbindelsen Forse–Ygne föreslagits. Vår bedömning är att förslaget medför ringa 
påverkan på fågellivet i området.  
 
Dragningen på fastlandssidan har utretts enligt fyra alternativ, varav Simpevarp - Misterhult syd 
förespråkas eftersom det alternativet bedöms ha minst miljöpåverkan. Omriktarstationen i 
Misterhult syd planeras dock nära ett tänkt naturreservat (50 m) samt en för fåglar viktig våtmark 
(avstånd 500 m). Det är av största vikt att utreda vilken påverkan stationen skulle kunna medföra 
på dessa områden. Generellt gäller att våtmarker, som ofta hyser större fågelkoncentrationer, bör 
ges skyddszoner för att inte riskera olika former av negativ påverkan. 
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För sträckningen Misterhult nord beskrivs enligt förslaget ingen direkt påverkan på särskilda 
naturvärden. Det är i det sammanhanget oklart varför Svenska Kraftnäts bedömning är att 
Misterhult syd bedöms ha minst miljöpåverkan. Från fågelskyddssynpunkt är det rimligt att anta 
att Misterhult nord därför är lämpligare. Om ledningen dras väster om Simpevarp vilket föreslås, 
anser vi att det är ett krav att den nyckelbiotop (lövängsrest) som annars berörs kringgås och 
skyddas.   
 
Annan påverkan 
Motivet till den föreslagna ledningsdragningen är av allt att döma att möjliggöra ytterligare 
utbyggnad av vindkraft på Gotland. Det är en stor investering att bygga stamnätsförbindelse och 
vi ställer oss därför undrande att det saknas en ordentlig utredning kring var ytterligare vindkraft 
ska lokaliseras på Gotland utan att detta kommer i konflikt med bevarandet av värdefull natur och 
biologisk mångfald.  
 
I ”Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025” anges områden utpekade som 
riksintresseområdena för vindkraft. Denna översiktsplan anser vi inte på ett tillfredställande sätt 
tar hänsyn till de stora naturvärden som finns representerade på Gotland, vilka även är av nationell 
och internationell betydelse. I planen har också tre havsområden pekats ut vilka vi i nuläget 
bedömer som direkt olämpliga att bebygga.  
 
I översiktsplanen beskrivs den gotländska naturen och landskapet vara av stort värde och som 
konsekvens av detta, liksom av hänsyn till “Nationallandskapet Gotland” och miljöbalkens 
intentioner och bestämmelser, kan inte all utpekad mark bebyggas med vindkraft. Översiktsplanen 
innebär dock inga juridiska garantier för att de för vindkraft utpekade riksintresseområdena kan 
bebyggas, varför vi anser det högst osäkert i vilken omfattning ytterligare vindkraftutbyggnad 
verkligen kan ske. Detta är förstås avgörande att känna till före det att fastlandsförbindelsen ges 
sitt eventuella godkännande. Vi anser som minsta krav att en ny ledningsdragning föregås av en 
ordentlig analys avseende förutsättningar för ytterligare vindkraft på Gotland samtidigt som 
viktiga naturmiljöer och biologisk mångfald säkras. 
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