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Energi

Förslag: Gör en nordisk vindbruksplan för
Nordsjön och Östersjön
Publicerad: 2 mars 2022, 11:34 

För dig som prenumerant

Vindkraftspark till havs.
Foto: NiseriN

Mer inkludering och större fokus på biologisk mångfald när havsbaserad vindkraft
planeras, är budskapet i en rapport från Nordiska ministerrådet, som föreslår en
nordisk vindbruksplan för Nordsjön och Östersjön.

Ämnen i artikeln: Förnybar Energi Vindkraft Vindkraftverk Storbritannien Danmark

Mer inkludering av olika aktörer och större fokus på biologisk mångfald i
vindkraftsprojekten till havs, det är budskapet i en rapport som presenteras i dag
av Nordiska ministerrådets energiplattform, Nordic Energy Research.
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Tre rekommendationer förs fram i rapporten: ökat samarbete i hela Norden och
med närliggande länder, göra en nordisk vindbruksplan för hela havsbassängen
med syfte att undvika miljöskadliga effekter och konflikter samt undersöka
möjligheten för kunskapsdelning mellan länder.

”Den gröna omställningen behöver vara verkligt hållbar. När vi skalar upp den
förnybara energiproduktionen måste vi samtidigt säkerställa minimal
miljöpåverkan eller till och med åstadkomma nettopositiva effekter genom aktiva
åtgärder för att skydda och stärka den biologiska mångfalden” säger Klaus Skytte,
vd för Nordic Energy Research, i en kommentar.

Rapporten konstaterar att det inte finns ett enda exempel på nettopositiva effekter
på biologisk mångfald eller ekologisk kompensation från nordiska projekt, varken i
Nordsjön eller i Östersjön. Det finns det däremot i Storbritannien, och i
Nederländerna är det ett krav att vindkraftsparker till havs förstärker de naturliga
ekosystemen.

Identifierade utmaningar är ökat tryck på ekosystem och brist på data, konflikter
kring havsanvändning, komplexa och inkluderande samrådsprocesser,
elnätsanslutningar och behov av viss teknisk utveckling.

I dag har de Nordiska länderna 2 GW installerad havsbaserad vindkraft, där
Danmark står för den absolut största volymen. Potentialen uppges dock till 110
GW för de nordiska länderna tillsammans. 

Läs rapporten

JESPER SALTEBRO

Reporter
jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se

Ämnen i artikeln: Förnybar Energi Vindkraft Vindkraftverk Storbritannien Danmark

Mer inom ämnet

https://www.nordicenergy.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Pdf-version.pdf
mailto:jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se
https://www.aktuellhallbarhet.se/om/fornybar-energi/
https://www.aktuellhallbarhet.se/om/vindkraft/
https://www.aktuellhallbarhet.se/om/vindkraftverk/
https://www.aktuellhallbarhet.se/om/storbritannien/
https://www.aktuellhallbarhet.se/om/danmark/
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/energi/can-europe-potentiell-energiprisreglering-i-eu-understryker-behovet-av-energiomstallning/

