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Algodling i Mollöfjorden och Hakefjorden
Samrådsunderlag

1.

Inledning

1.1

Bakgrund
Samhället står inför utmaningen att bevara världens hav och att använda dess
marina resurser på ett hållbart sätt. Ambitionen att öka livsmedelsproduktionen
och använda de marina resurserna på ett hållbart sätt har lett till ett ökat intresse
för havsbruk från politiken, och myndigheterna har fått i uppdrag att stödja
utvecklingen på olika sätt. Tångodling passar väl in i de globala målen för hållbar
utveckling så som det är formulerat i FN:s ”Agenda 2030”. På EU nivå arbetar
man för att utveckla havsbruket genom ”The green deal”, ”Farm to fork” och
“Strategic guidelines for a more sustainable and competitive EU aquaculture for
the period 2021 to 2030”.
Tångodling står också i samklang med den nationella Livsmedelsstrategin (2017)
som syftar till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i hela landet. I ”Strategi
för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026” tas mål fram för vattenbruket
syftande till ”väl fungerande och väl förvaltade ekosystem som grund för
lönsamma och konkurrenskraftiga näringar”. Målen ska förverkligas genom
”Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk 2021-2026”. Ett stödprogram
har tagits fram ”Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.”
Kobb AB (Kobb) planerar nu, efter att ha genomfört flera försöksodlingar av alger
utmed Bohuskusten, att odla alger i stor skala vid flera anläggningar utanför Orust
och i Hakefjorden. Algen Saccharina latissima som har olika svenska namn –
sockertång, sockertare eller skräppetare - förekommer naturligt utmed västkusten
och lämpar sig väl för odling.
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1.2

Administrativa uppgifter
Sökande

Kobb AB
Organisationsnummer: 559114-1998
www.kobb.nu

Kontaktperson

Sven Sahlin
Kobb AB
Telefonnummer: +46 727263322
E-post: sven.sahlin@kobb.nu

Kobb AB, tidigare Bohus SeaCulture AB, startades 2017 med målsättning att
skapa ett storskaligt, hållbart och kommersiellt lönsamt havsbruk. Bolaget och har
fått stöd av Vinnova. Bland bolagets sex delägare finns stor erfarenhet av
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livsmedels- och sjömatsindustrin, entreprenörskap, verksamhetsledning,
vetenskap, biologi, sjöfart och off-shore konstruktioner.
Bolaget har odlat sockertång sedan 2017 och har för närvarande tre tillstånd för
testodling om 0,3 ha i ytterskärgården i Lysekils kommun samt fyra tillstånd för
testodling om 0,3 ha på musselodlingar inomskärs i Mollösundsområdet i
samarbete med Scanfjord Mollösund AB. Testodlingarna har givit en god skörd och
omhändertagande av skörd sker i Elllös hos Sweden Pelagic AB. Primärprocessning
av tången har fungerat väl.
En detaljerad affärsplan har tagits fram för att undersöka möjligheterna att nå
lönsamhet. Undersökningen har visat att möjligheterna att nå lönsamhet kräver
stora volymer. Bolaget undersöker därför möjligheterna för etablering av fyra
större algodlingar. Odlingarnas omfattning gör att de bedöms vara
tillståndspliktiga enligt 11 kap miljöbalken (MB) och Kobb avser att söka tillstånd
för vattenverksamhet.

1.3

Samrådsunderlag och samrådsprocess
Samrådet avser ett avgränsningssamråd inför upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning inför prövning av tillstånd för vattenverksamhet enligt
11 kap. MB. Kobb bedömer att den planerade verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Detta innebär att ett avgränsningssamråd ska
genomföras för den specifika miljöbedömningsprocessen enligt 6 kap. 29-34 §§
MB.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd och innehåller
information om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och
utformning, identifierade intressen och värden i området, förutsedd miljöpåverkan
samt förslag till innehåll och utformning av MKB.
Samrådshandlingen har upprättats i enlighet med 8 §
miljöbedömningsförordningen och innehåller uppgifter om:
•
•
•
•
•
•
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•

Verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning.
Rivningsarbeten, om sådana kan förutses.
Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering.
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade.
Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat.
De betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning
sådana uppgifter finns tillgängliga.
Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller
avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter
finns tillgängliga.
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•

Den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärden gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan
kan antas.

Samrådshandlingen skickas ut till särskilt berörda och görs tillgänglig på bolagets
hemsida www.kobb.nu. Annonsering om samråd sker även i lokaltidningar och i
Post- och inrikes tidning. En lista på föreslagen samrådskrets finns i Bilaga 1.
Synpunkter om MKB utformning och information om förhållanden i övrigt lämnas
till mailadress sven.sahlin@kobb.nu eller till Kobb AB, Videlundsgatan 10, 421 65
Västra Frölunda.
Inkomna synpunkter, fakta och frågor under samrådet är ett viktigt underlag för
Kobbs arbete och kommer tillsammans med resultat från fördjupade studier ligga
till grund för verksamhetens fortsatta utformning. Kommande tillståndsansökan
med tillhörande MKB utformas och avgränsas utifrån vad som framkommer under
samråd.
Samrådet kommer att beskrivas i en samrådsredogörelse som kommer att bifogas
ansökan om tillstånd. Samrådsredogörelsen redovisar hur samrådet genomförts,
vilka synpunkter som inkommit och en översiktlig beskrivning av hur
synpunkterna beaktas i utformningen av projektet eller vad som tas upp i MKB.
Ett inledande samråd har genomförts med Länsstyrelsen 2022-04-20 om formerna
av det fortsatta samrådet. Samråd med övriga myndigheter, kommuner och
enskilda särskilt berörda planeras ske skriftligen eller, i de fall det är aktuellt,
genom möten under våren 2022.

1.4

Prövningsprocess
Ansökan om tillstånd till algodling (vattenverksamhet) kommer att lämnas in till
mark- och miljödomstolen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). I ansökningshandlingarna ingår också en teknisk beskrivning av
verksamheten.
När ansökan med MKB och teknisk beskrivning lämnats till mark- och
miljödomstolen inleds ett kompletterings- och remissförfarande, där det också är
möjligt att framföra yttranden och synpunkter på planerad verksamhet.
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Tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen, antingen på handlingarna i målet
eller efter en huvudförhandling.
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2.

Verksamhetsbeskrivning

2.1

Lokalisering
Kobb har för avsikt att söka tillstånd för vattenbruk i form av algodling av
makroalgen skräppetare/sockertång (Saccharina latissima) i Mollöfjorden och i
Hakefjorden. Verksamheten planeras att pågå under 10 år. Totalt planeras fyra
odlingsparker, tre i Hakefjorden och en utanför Mollösund, se Tabell 1 för
koordinater och anläggningsstorlek samt Figur 1.
Områden har valts för att de bedöms ha lämpliga förhållanden för odling av
sockertång/skräppetare. Platserna är måttligt till mycket exponerade för vågor
med god genomströmning av vatten och bottenförhållandena är huvudsakligen
mjukbotten vilket är mest lämpligt för förankring av odlingsriggarna.
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Figur 1. Översiktskarta över de planerade odlingarnas lokalisering i Mollöfjorden
och Hakefjorden.
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Tabell 1 Koordinater och area för planerade algodlingar i Mollöfjorden och
Hakefjorden.

2.2

Anlägg
ning

Tot
al
are
a

Are
a
rig
g

N
koordin
at

1 Syd
Alnebåden

180
ha

96
ha

644191
9
286692

2 Nord
Lövön

53
ha

19
ha

642940
6
307383

3
Sydväst
Lövön

22
ha

12
ha

642671
3
305118

4
Sydväst
Kråkan

18
ha

12
ha

642893
7
301967

NO
koordin
at

O
koordin
at

SO
koordina
t

644115
1
287350
642925
3
307635

SV
koordinat

6440021
286077
6427818
306614

642621
9
305390
642879
4
302122

S
koordinat

Vatten
område

6440784
285435

Mollöfjorden

6428000
306358
6426034
305051

6428216
301538

V
koordin
at

Hakefjorden

6426531
304780
6428352
301373

Hakefjorden

Hakefjorden

Utformning
Anläggningen består av en permanent del och en tillfällig del, såyta, som bär
linorna med tång, se Figur 2. Den permanenta delen består av en rektangulär
linkonstruktion på 4 m djup fixerad med skruvankare och hörnbojar (gula
sjömärken). Till hörnbojarna fästs såytan. Såytan är en rektangulär konstruktion
med större hörnbojar (röda). Till såytan är ett antal långlinor med tånggroddar
fästa och hålls vid korrekt djup, 1-2 m, med mindre bojar (små gula bojar).

Figur 2. Illustrativ skiss över hur odlingsriggarna kan kopplas samma för att utöka
odlingsarealen. Anläggningen i bilden består av flera rader med sammankopplade
odlingsriggar.
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2.3

Anläggning
Anläggning/Installation av den fasta odlingsriggen har två faser, projektering och
installation:
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2.3.1

Projektering
Projektering syftar till att fastlägga nödvändiga design och installationsparametrar.
Man behöver fastställa att det är möjligt att installera odlingsriggen på det valda
området samt att detaljdimensionera strukturen efter de geografiska
förutsättningarna in-situ.
Under projektering görs följande in-situ inspektioner:
•
•
•

2.3.2

Djuplodning till havsbotten med ekolod
Sedimentdjupskartering med sonar för att säkerställa att det är tillräckligt
med sediment för att fästa skruvankare.
Filmning av botten med undervattensdrönare för att fastställ den
biomarina miljön

Installation
Installationen har två faser:
•
•

Installation av skruvankare, inklusive ankarlinor och hörnbojar (de bojar
som ger förspänning till installation)
Installation av övre delen på 4 m djup som håller ihop anläggningen.

Proceduren för installation av skruvankare är som följer:
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1. Fartyget ankras upp så att en statisk position erhålls med exakt rätt
koordinater för ankaret, med en tolerans om +/-1m.
2. Skruvankaret, ca 3.5m långt, installeras från fartyget med hjälp av en
hydrauliskt driven borrigg, se Figur 3. Skruvankaret skruvas ner i botten
med en hydraulisk toppdrive som drivs från fartyget. Ankarlinan är fäst i
en stålögla i överändan av skruvankaret.
3. Ankarlina fästs sedan vid hörnbojen för den odlingsrutan. Hörnbojen är
den gula bojen i Figur 2.
4. Denna procedur upprepas sedan tills alla ankare är installerade.
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Figur 3. Installationsfartyg med borrigg liggandes på däck.

Figur 4. Exempel på konfiguration av odlingar med en, tre eller fem moduler.
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2.4

Drift
Ett trettiotal föräldraplantor hämtas från lokala populationer, från Hälleviksstrandområdet till anläggningen i Mollöfjorden och från skärgården norr om Åstol till
anläggningarna i Hakefjorden. Nya föräldraplantor plockas var 2-3:e år.
Föräldraplantorna skickas till Hortimare BV i Holland eller till Seaweed solutions AS
i Norge, som har en teknik där mikroskopiska förstadier av tången hålls växande i
laboratorium. Tånggroddar skickas sen tillbaka till Kobb för sådd. Två tekniker
används för odling, dels direktsådd på linor i havet, dels ”twine-teknik”. Vid twineteknik förgros sockertången på tunna linor i akvarier på Kristinebergs Marincenter
i Fiskebäckskil. Efter fyra veckor flyttas linorna ut på långlinor i havet på
odlingsanläggningarna.
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Tånggroddarna sätts ut i början av oktober när vattentemperaturen går ned under
15 grader för att tillväxa under vinterhalvåret innan de skördas under april-maj.
Utsättningen planeras ske genom att såytan, dvs den yta som begränsas av de
röda bojarna i Figur 2, riggas upp i skyddat område och bogseras därefter ut på
plats. Väl på plats fäst ytan i hörnbojar med hjälp av förriggade linor och
förspänns till önskad nivå.
Under säsongen inspekteras odlingen minst varannan vecka och efter hårt väder.
Vid skörd kopplas såytorna loss och bogseras iland alternativt winchas ombord på
skördefartyg.
Underhåll och reparation
Planerat underhåll av odlingsriggen, dvs det som är kvar i havet efter skörd, görs
under sensommaren då settlingen av musslor är slut.
Det planerade underhåller består av:
•

•

•

•
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2.5

Rengöring av linorna från beväxning. Kobb undersöker just nu en metod
där man spolar av linorna in-situ och samlar upp beväxningen i säckar.
Den uppsamlade påväxten hanteras enligt av myndigheter föreskrivna
procedurer. Målsättningen är att cirkulärt kunna utnyttja påväxten av
musslor till musselmjöl eller gödning med företag i den branschen på
Orust.
Årligen inspekteras riggen med en undervattensdrönare för att identifiera
eventuella skador på riggen. De vanligaste skadorna är slitage.
o Linorna inspekteras för att se om det finns skador på kardeler eller
korrosion.
o Schacklar och övriga kopplingselement inspekteras för att se att
de är funktionellt intakta, dvs att bultar med säkringar är intakta.
En speciell procedur för ankar- och bojlinans fästen till
kopplingsbrickan genomförs då dessa är vitala för riggens
integritet.
o Fästet vid ankaret inspekteras.
Periodisk inspektion upp på däck görs av koppling till hörnboj och
kopplingsbrickan under hörnbojen. I början kommer detta ske varje år.
Dessa intervall kommer sedan att utökas.
Delar byts ut när de slitits ut så mycket att de befaras gå sönder inom de
närmaste 2-3 åren.

Avveckling
Anläggningens livslängd förväntas vara ca 20 år. Detta förutsätter att enskilda
komponenter byts ut då de har slitits ut eller korroderat. Förväntade livslängder
på den fasta delen av anläggningen:
•

Skruvankare med fästen 20 år
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•

•
•

Hörnbojar
o Flytkropp 20 år
o Fästen 10 år
Schacklar och kopplingar, 5-10 år
Linor
o Wire, 10 år
o Rep 5 år

Linor och bojar tillhörande såytorna har en kortare livslängden. Dessa inspekteras
och byts ut mellan skörd och sådd, dvs när de är på land.
Avveckling av odlingsrigg går till som följer:
•
•

3.

Övre delen av den fasta anläggningsriggen monteras av på fartygsdäck.
Linan till ankaret bojas av och följer med skruvankaret upp.
Därefter skruvas ankaret upp ur botten.
o Metoden i nuläget är att dykare går ner och fäster en hävstång i
öglan på ankarets topp. Därefter används hydraulmotor för att
skruva upp den.
o I framtiden planerar vi att utveckla en metod ihop med
entreprenören att göra dykarens jobb med en
undervattensdrönare med manipulatorer.

Alternativ
En MKB ska innehålla en redovisning av alternativ.

3.1

Huvudalternativ
Huvudalternativet innebär att Kobbs algodlingar anläggs och byggs ut enligt
beskrivningen i Kapitel 2. Påverkan, effekter och konsekvenser för
odlingsparkerna bedöms för anläggnings-, drift- samt avvecklingsskedet.

3.2

Nollalternativ
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Nollalternativet ska beskriva förhållandena om ansökt verksamhet inte kommer till
stånd. Nollalternativet innebär därmed att ingen algodling sker i de fyra
områdena. Det sker därmed ingen påverkan på utpekade intressen eller andra
aspekter i områdena.
Alternativet innebär också att den storskalig algodling för livsmedelproduktion som
Kobb planerar som alternativ till annan livsmedelsproduktion uteblir vilket minskar
Sveriges bidragande till EUs strategiska arbete med utveckling av hållbart
havsbruk.
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3.3

Alternativ lokalisering
Kobb har undersökt och utvärderat alternativa platser för algodling vilka kommer
att redovisas i MKB.

3.4

Alternativ utformning
Odlingarna kan utformas på olika sätt men med likande miljöpåverkan. Alternativa
utformningar kommer att redovisas i MKB.

4.

Planförhållanden
Planerade algodlingar är lokaliserade i tre olika kommuner – Orust kommun.
Tjörns kommun och Kungälvs kommun. Ingen av parkerna berörs av
detaljplanerade områden. Vägledning för användning av vatten kan i vissa fall
finnas i översiktsplaner eller annan kommunal planering.

4.1

Planförhållanden i Orust kommun
I översiktsplanen (ÖP) för Orust kommun finns inga intressen som kolliderar med
den planerade algodlingen i Mollöfjorden. Tvärtom bidrar den planerade
algodlingen till kommunens arbete och engagemang i att minska övergödningen i
havet genom att algodlingen tar upp närsalter. Kommunen är positiv till fortsatt
utveckling av olika former av havsbruksverksamheter (Orust kommun, 2009).

4.2

Planförhållanden i Tjörns kommun
I fördjupade översiktsplanen (FÖP) för havet i Tjörns och Orusts kommuner ligger
en av de planerade algodlingarna inom område utmärkt med äldre tillstånd för
musselodling, som dragits in på grund av inaktivitet, och bredvid område utpekat
för prövning av anläggningar för vattenbruk. Hela området inkluderas i ett större
reservat för färjeförbindelse (Tjörns kommun & Orust kommun, 2019).

4.3

Planförhållanden i Kungälvs kommun

c:\users\hlimvg\downloads\reh2022n00724-ram-rp-00001.docx

Inga översiktsplaner eller annan kommunal planering berör områden för de
planerade algodlingarna sydväst respektive norr om Lövön i Hakefjorden.

5.

Algodlingarna – miljöförhållanden och avgränsningar

5.1

Riksintressen och områdesskydd

5.1.1

Riksintresse Vindbruk
Energimyndigheten har uppdraget att ta fram områden på land och till havs med
särskilt goda vindförutsättningar som ska vara av riksintresse för vindbruk enligt
3 kap 8 § MB. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn till
försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv.
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5.1.1.1

Nulägesbeskrivning
Det finns inga utpekade riksintressen med avseende på vindbruk i närheten av de
planerade odlingsparkerna.

5.1.1.2

Möjliga effekter
Inga effekter på riksintresse för vindbruk förutses.

5.1.1.3

Avgränsning
Effekter på andra utpekade riksintressen för vindbruk kommer inte att utredas och
bedömas vidare i kommande MKB.

5.1.2

Riksintresse Naturvård
Naturvårdens riksintresseområden representerar huvuddragen i den svenska
naturen och är de mest värdefulla områdena i ett nationellt perspektiv. Det är
Naturvårdsverket som har ansvarar att redovisa områden som bedöms vara av
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB.

5.1.2.1

Nulägesbeskrivning
Inga områden av riksintresse för naturvård förekommer vid platsen för den
planerade algodlingen i Mollöfjorden. Det närmsta området av riksintresse för
naturvård är Islandsberg – Käringöfjorden (NRO-14-101) nordost om algodlingen,
se Figur 5.

Figur 5. Karta över planerade algodlingen i Mollöfjorden och närmsta områden av
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
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I Hakefjorden berörs de planerade algodlingarna sydväst respektive norr om
Lövön utav riksintresse för naturvård (Hakefjorden – Marstrandsfjorden –
Sälöfjorden NRO-14-135), se Figur 6. Området är av riksintresse på grund av de
höga marina och terrestra värdena. De marina värdena utgörs bland annat av stor
variation av miljöer, från biologiskt högproduktiva grunda lerbottnar till den inre
skärgården med vågexponerade hårdbottnar som hyser hög artdiversitet.
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Figur 6. Karta över planerade algodlingarna i Hakefjorden och närmsta områden
av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
5.1.2.2

Möjliga effekter
Inga miljöeffekter av betydelse förutses uppkomma i riksintressena runt odlingen i
Mollöfjorden. Odlingarna i Hakefjorden är lokaliserade utanför platser som består
av grunda mjukbottnar och vågexponerade hårdbottnar. Värdena i riksintresset
förutses därför inte påverkas av betydelse.

5.1.2.3

Avgränsning
Riksintressena för naturvården kommer att redovisas men föreslås inte bedömas
vidare i den kommande MKB:n.

5.1.3

Riksintresse Kulturmiljö
Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten för kulturmiljövårdens
riksintressen enligt 3 kap. 6 § MB. Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre
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brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel på riksintressen för
kulturmiljövården. Genom tydliga exempel på olika historiska verksamheter och
processer ska riksintresseområdena tillsammans avspegla hela landets historia.
5.1.3.1

Nulägesbeskrivning
Inga riksintressen för kulturmiljövård finns inom de planerade algodlingarna, se
Figur 5 och Figur 6. Närmsta områdena av riksintresse för kulturmiljövård i
Hakefjorden är Ramsön (originalID KO40) i norr, Solberga-Ödsmål (originalID
KO17) sydost och Älgön (originalID KO18) syd-sydväst. Kulturmiljövärdena i
dessa tre områden finns på land och utgörs bland annat av kulturlandskap,
karaktäristiska bybildningar, kustjordbruk samt fornlämningar.

c:\users\hlimvg\downloads\reh2022n00724-ram-rp-00001.docx

Närmsta områdena av riksintresse för kulturmiljövård för planerade algodlingen i
Mollöfjorden är Nordvästra Orustskärgården (originalID KO34) i norr och
Mollösund (originalID KO32) i öst. Områdenas kulturmiljövärden utgörs av
välbevarade fiskelägen med äldre trähusbyggnader och sjöbodar samt industriella
lämningar från sillperioder från 1500-talet och framåt.
5.1.3.2

Möjliga effekter
Ingen av de planerade algodlingarna i Mollöfjorden eller i Hakefjorden innebär
intrång i områden av riksintresse för kulturmiljövård. Då kulturmiljövärdena är
landbaserade förutses algodlingarna inte medföra några effekter på dessa, varken
under anläggnings, drift- eller avvecklingsskedet.

5.1.3.3

Avgränsning
Utpekade riksintressen för kulturmiljön kommer att redovisas men påverkan
föreslås inte behöva redovisas i kommande MKB.

5.1.4

Riksintresse Friluftslivet
För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora
friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.
Det är Naturvårdsverket som har ansvar att redovisa områden som bedöms vara
av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

5.1.4.1

Nulägesbeskrivning
Det förekommer riksintressen för det rörliga friluftslivet längs med svenska
västkusten vilket även innefattar områdena för de planerade algodlingarna i
Mollöfjorden och i Hakefjorden, se Figur 5 och Figur 6.

5.1.4.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna förutses inte innebära några stora effekter på
riksintressets syfte i att främja det rörliga friluftslivet. Områdena för odlingarna
kommer dock inte att vara tillgängliga för det friluftsliv som finns i området i form
av framför allt båtliv, kajak, fritidsfiske etcetera.
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5.1.4.3

Avgränsning
Utpekade riksintressen för friluftslivet kommer att redovisas och bedömas i
kommande MKB.

5.1.5

Riksintresse Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan
redovisas öppet och riksintressen som med hänsyn till försvarssekretesskäl inte
kan redovisas öppet. Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat skjutoch övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och
anläggningar. Områden som utgör riksintressen enligt 3 kap. 9 § MB för
totalförsvarets militära del är områden som bedöms ha nationellt viktiga värden
och kvalitéer för att skydda Sverige.

5.1.5.1

Nulägesbeskrivning
Det förekommer inga riksintressen för totalförsvaret inom områdena för de
planerade algodlingarna. Det närmsta området av riksintresse för totalförsvaret är
sjöövningsområde Skagen – TM0308 lokaliserat väst om odlingsparken i
Mollöfjorden, se Figur 7.

Figur 7. Karta över närmsta kända område av riksintresse för totalförsvaret vilket
är ett sjöövningsområde väster om odlingen i Mollöfjorden.
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5.1.5.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna kan stå i konflikt med totalförsvarets intressen som
inte öppet redovisas. För dessa riksintressen kan möjliga effekter inte bedömas i
dagsläget. Kobb samråder med Försvarsmakten för att identifiera eventuella
konflikter.

5.1.5.3

Avgränsning
Avgränsningen för totalförsvarets riksintressen kommer att behöva ske i samråd
med Försvarsmakten. Om effekter bedöms kunna uppstå på totalförsvarets
utpekade riksintressen kommer dessa redovisas i kommande MKB.

5.1.6

Riksintresse Yrkesfiske
Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde,
sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar. Det är Havs- och vattenmyndigheten
som lämnar uppgifter om områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt 3
kap 5 § MB.

5.1.6.1

Nulägesbeskrivning
Det förekommer inga riksintressen för yrkesfisket i området för den planerade
algodlingen i Mollöfjorden. Väster om algodlingen finns ett större
havsplaneområde av riksintresse för yrkesfisket (södra Skagerrak utsjöområde RI
YF 16 HP). Det finns även ett område i söder som är av riksintresse för yrkesfiske
(Pater Noster Måseskär RI YF 66) och är klassat som ett fångstområde, se Figur 8.
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Figur 8. Karta över områden av riksintresse för yrkesfiske som ligger närmast till
odlingen i Mollöfjorden.
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I Hakefjorden är de planerade algodlingarna inom område av riksintresse för
yrkesfisket (Hakefjorden Åstol Lövön RI YF 58) och är klassat som ett lekområde
för torsk, se Figur 9.
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Figur 9. Karta över riksintresse för yrkesfiske i Hakefjorden vilket innefattar
områdena för odlingarna. Motivet till riksintresse är att området är ett lekområde
för torsk.
5.1.6.2

Möjliga effekter
Inga effekter förutses ske inom riksintresseområdena för yrkesfisket under
anläggnings-, drift- och avvecklingsskedet av de planerade algodlingarna.
Verksamheten bedöms inte ha någon påverkan av betydelse på torskens lek eller
fortplantning.

5.1.6.3

Avgränsning
Eventuell påverkan på riksintresset yrkesfiske från den planerade vindkraftparken
under drift, anläggning, avveckling kommer inte utredas vidare i den kommande
MKB.

5.1.7

Riksintresse Sjöfart och farleder
Trafikverket har ansvar för att göra riksintresseanspråk för trafikslagens
anläggningar, och däribland hamnar och farleder, enligt 3 kap 8 § MB.

5.1.7.1

Nulägesbeskrivning
Det förekommer inga områden av riksintresse för sjöfart i de planerade
algodlingarna, se Figur 10. I Mollöfjorden är närmsta farled av riksintresse
Gullholmen – Marstrand (kustled) 108 som går igenom Mollösund öster om
odlingsparken.
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Närmsta farled av riksintresse i Hakefjorden är Hätteberget – Stenungsund 151
och går norr om de planerade algodlingarna vid Lövön, i mitten av Hakefjorden.
Farleden delar sig norr om Lövön och bildar farled Hakefjorden – Wallhamn 147
vilket sticker av i nordlig riktning. En ankarplats av riksintresse finns strax norr om
Älgön. En odling finns i nära anslutning till denna plats.
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Figur 10. Karta över riksintressen för sjöfart som finns kring odlingsområdena.
5.1.7.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna förutses inte inkräkta på eller medföra några effekter
av betydelse på riksintresse för sjöfart och farleder.

5.1.7.3

Avgränsning
Då de planerade algodlingarna inte är lokaliserade inom riksintresseområden för
sjöfart och förutses inte heller påverka riksintresset föreslås därmed att
riksintresset för sjöfart inte tas upp vidare i kommande MKB.

5.1.8

Natura 2000
Natura 2000 skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att
hindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000-områden utses med stöd av två
EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Områden som utses för
att uppfylla fågeldirektivet kallas SPA (Special Protected Area) och områden som
är utpekat enligt art- och habitatdirektivets kriterier benämns SCI (Sites of
Community Importance).
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5.1.8.1

Nulägesbeskrivning
Det förekommer inga Natura 2000-områden inom något av de planerade
algodlingarna, däremot förekommer det kringliggande Natura 2000-områden.
Planerade algodlingen i Mollöfjorden har tre kringliggande Natura 2000-områden
(Måseskär SE0520058, Härön SE0520038 och Stigfjorden SE0520034), se Figur
11.
I Hakefjorden förekommer tre Natura 2000-områden belägna norr och söder om
de planerade algodlingarna (Stenungsundskusten SE0520048, Älgön-Brattön
SE0520012 och Ödsmåls kile SE0520013), se Figur 12.
Måseskär
Norr om den planerade algodlingen i Mollöfjorden ligger Måseskär Natura 2000område (SE0520058) vilket är ett utpekat SCI-område. Det utgörs av öarna
Fågelskär, Måseskär och Bonden. Runt öarna förekommer mestadels hårdbotten
med artrika och frodiga algbälten. Vid de djupa mjukbottnarna förekommer stora
mängder sjöpennor, exempelvis fjädersjöpenna (Pennatula phosphorea).
Utpekade naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet
är (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019):
Rev (1170)
Tumlare, Phocoena phocoena (1351)
Knubbsäl, Phoca vitulina (1365)
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Härön
Söder om Mollöfjorden ligger Härön Natura 2000-område (SE0520038) och är ett
utpekat SCI-område. Bevarandesyftet är främst det artrika, hävdade
bohusländska skärgårdslandskapet med blottade ler- och sandbottnar,
ålgräsängar, rev och vegetationsklädda havsklippor. Utpekade naturtyper och
arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet (Länsstyrelsen Västra
götaland, 2019):
Blottade ler- och sandbottnar (1140)
Stora vikar och sund (1160)
Rev (1170)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Stigfjorden
Öst om Mollöfjorden ligger Stigfjorden Natura 2000-område (SE0520034) vilket är
ett utpekat SCI- och SPA-område. De prioriterade bevarandevärdena är kust- och
havsnaturtyperna vilket utgörs av bland annat salta strandängar, glasörtstränder,
vegetationsklädda havsklippor, blottade ler- och sandbottnar, laguner, rev och
ålgräs inom stora vikar och sund. Området är av stor betydelse för flera arter av
flyttande och övervintrande fåglar. Utpekade naturtyper och arter enligt art- och
habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
Blottade ler- och sandbottnar (1140)
Laguner (1150)
Stora vikar och sund (1160)
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Rev (1170)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Sångsvan, Cygnus cygnus (A038)
Havsörn, Haliaeetus albicilla (A075)
Ljungpipare, Pluvialis apricaria (A140)
Brushane, Philomachus pugnax (A151)
Grönbena, Tringa glareola (A166)
Fisktärna, Sterna hirundo (A193)

Stenungsundskusten
I norra Hakefjorden breder Stenungsundskusten Natura 2000-området
(SE0520048) ut parallellt med fjorden och är ett utpekat SCI-område. Natura
2000-området utgörs främst av grunda havsområden med rik växtlighet av
bottenflora samt artrik bottenfauna. Området utgör uppväxtplatser för
ryggradslösa djur samt olika fiskarter. Kustområdet utgörs av strandängar som är
av stor betydelse för häckande fåglar samt viktiga rastplatser för flyttande vadare
och sjöfågelarter. Utpekade naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019):
Blottade ler- och sandbottnar (1140)
Stora vikar och sund (1160)
Rev (1170)
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Älgön-Brattön
Söder om de planerade algodlingarna i Hakefjorden ligger öarna Älgön och Brattön
vilka tillsammans utgör Älgön-Brattön Natura 2000-område (SE0520012) som är
ett utpekat SCI-område. De främsta bevarandevärdena finns på land i form av
floristiska och geologiska värden samt stora värden för fågellivet. Runt öarna
förekommer sand- och lerbottnar samt ålgräsängar som blottläggs vid lågvatten.
Utpekade naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019):
Sandbankar (1110)
Blottade ler- och sandbottnar (1140)
Rev (1170)
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Ödsmåls kile
Sydost om de planerade algodlingarna i Hakefjorden ligger Ödsmåls kile Natura
2000-område (SE0520013) som är ett utpekat SCI- och SPA-område. Området
utgörs av en långgrund vik omringad av betade strandängar vilket gör området till
en viktig lokal för rastande och övervintrande sjöfåglar samt vadare. Viken hyser
också ålgräsängar vilka stundvis blottläggs med lågvattnet. Utpekade naturtyper
och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
Blottade ler- och sandbottnar (1140)
Stora vikar och sund (1160)
Ljungpipare, Pluvialis apricaria (A140)
Myrspov, Limosa lapponica (A157)
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Fisktärna, Sterna hirundo (A193)
Brushane, Philomachus pugnax (A151)
Grönbena, Tringa glareola (A166)
Sydlig Kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii (A466)
Gulärla, Motacilla flava (A260)
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Figur 11. Karta över natura 2000-områden, djur- och växtskyddsområden samt
naturreservat närliggande till odlingen i Mollöfjorden.
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Figur 12. Karta över natura 2000-områden, djur- och växtskyddsområden samt
naturreservat närliggande till odlingarna i Hakefjorden.

5.1.8.2

Möjliga effekter
Ingen av de planerade algodlingarna ligger inom Natura 2000-områden. Inga
effekter på Natura 2000-områdena förutses ske på grund av de planerade
algodlingarna varken under anläggande-, drift- eller avvecklandeskedet.

5.1.8.3

Avgränsning
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Natura 2000-områdena kommer att redovisas men påverkan föreslås inte behöva
bedömas i kommande MKB. Det bedöms inte heller vara aktuellt med en prövning
enligt Natura 2000-bestämmelserna.
5.1.9

Naturreservat
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat. Naturreservat bildas i
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och
tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.

5.1.9.1

Nulägesbeskrivning
Det förekommer inga naturreservat inom odlingsområdena, däremot förekommer
det kringliggande naturreservat i både Mollöfjorden och Hakefjorden.
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Öster om odlingen i Mollöfjorden förekommer två naturreservat (Stigfjorden NVRID 2001786 och Härön NVR-ID 2000368), se Figur 11.
I Hakefjorden nordost om odlingarna förekommer ett naturreservat (Ramsön med
Keholmen NVR-ID 2000779). Tre naturreservat förekommer söder om odlingarna
vid Lövön (Älgön NVR-ID 2000783, Brattön NVR-ID 2000785 och Ödsmåls kile
NVR-ID 2000784), se Figur 12.
Stigfjorden
Norr om Tjörn ligger Stigfjorden och Stigfjordens naturreservat (NVR-ID
2001786). Området är stort med värdefullt äldre kulturlandskap, rikt växt- och
djurliv samt viktiga vattenmiljöer för fågellivet i form av grunda vikar. Syftet med
naturreservatet är bland annat att bevara värdena ovan samt att bevara de
välhävdade strandängarna och viktiga kulturhistoriska lämningar (Länsstyrelsen
Västra Götaland, 2005).
Härön
Väster om Tjörn ligger Härön naturreservat (NVR-ID 2000368). Ön bär på
kvarlevor från gamla skärgårdsjordbruk och har höga värden avseende
kulturlandskap (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022). Syftet med naturreservatet
är att bevara kulturmarker med stora floristiska och landskapliga värden, strandoch vattenområden av betydelse för det marina växt- och djurlivet. Syftet är även
att informera och sprida kunskap till besökare om natur- och kulturmiljön på
Härön (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2014).
Ramsön med Keholmen
Öster om de planerade algodlingarna ligger öarna Ramsön och Keholmen vilka
tillsammans utgör naturreservatet Ramsön med Keholmen (NVR-ID 2000779).
Ramsön består av två flacka och långsmala bergsryggar och utgör ett i Bohuslän
unikt samt ålderdomligt kulturlandskap. Flera av naturreservatets värden är
landbaserade i form av artrik flora, kultur- och odlingslandskap samt stora värden
för friluftslivet (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022).
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Älgön
Söder om de planerade algodlingarna ligger naturreservatet Älgön (NVR-ID
2000783). Naturreservatets värden är främst landbaserade och utgörs av stora
fågelvärden, varierande miljöer och artrik flora. Ön hyser även värden för
friluftsliv med bland annat naturliga småbåtshamnar och badmöjligheter
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022)
Brattön
Naturreservatet Brattön (NVR-ID 2000785) utgörs av ön med samma namn och är
beläget söder om de planerade algodlingarna. Ön hyser flera naturvärden som är
kopplade till värden på land i form av geologi och flora. Naturreservatet har ett
stort värde för friluftslivet samt hyser även ett rikt fågelliv med flera
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frekventerade häcknings- och uppehållsplatser (Länsstyrelsen Västra Götaland,
2022).
Ödsmåls kile
Naturreservatet Ödsmåls kile (NVR-ID 2000784) är beläget sydost om de
planerade algodlingarna i Hakefjorden. Området utgörs huvudsakligen av en
långgrund vik med mjukbotten och omges utav strandängar vilka tillsammans är
av stor betydelse för häckande och flyttande fåglar. Naturreservatet är också ett
fågelskyddsområde belagt med tillträdesförbud för allmänheten mellan 1 april och
den 15 juli. Naturreservatets syfte är att bevara fågelbiotopen, de hävdade
strandängarna och det grunda havsviksområdet (Länsstyrelsen Västra Götaland,
2022)
5.1.9.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna är lokaliserade utanför naturreservaten och förutses
inte medföra några effekter på naturreservaten enligt deras föreskrifter och
syften.

5.1.9.3

Avgränsning
Naturreservaten kommer att redovisas men påverkan kommer inte bedömas i
kommande MKB.

5.1.10

Djur- och växtskyddsområden

5.1.10.1

Nulägesbeskrivning
I Mollöfjorden och Hakefjorden förekommer ett flertal djurskyddsområden i form
av fågelskyddsområden på mindre öar och skär, se Figur 11 och Figur 12. Dessa
områden syftar till att skydda flera kustfågelarter under häcknings- och
flyttperioder. Områdena är därmed belagda med tillträdesförbud för allmänheten
under delar av året (Naturvårdsverket, 2022).
Områdena i Hakefjorden innefattar Flåholmarna, Gråholmarna, Viten, Håholmen,
Svälte med flera, inklusive viken Ödsmåls kile och har en vattenskyddszon på 50
meter.
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Områdena i Mollöfjorden innefattar Kaurö, Tärnskär, Svartskären, Risö, Öar söder
om Sälsön, Ö norr om Sälsön och Pipeskäret. Även dessa har en vattenskyddszon
på 50 meter (Naturvårdsverket, 2022).
5.1.10.2

Möjliga effekter
Fågelskyddsområdena är inte nära någon av de planerade algodlingarna. Inga
effekter förutses som kan påverka fågellivet i dessa områden.

5.1.10.3

Avgränsning
Djur- och växtskyddsområdena föreslås inte tas upp vidare i den kommande MKB.
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5.2

Djupförhållanden
I Mollöfjorden är djupet 38-41 m för platsen för den planerade algodlingen. I
Hakefjorden ligger de planerade algodlingarna inom områden som är 6-25 m
djupa.

5.3

Bottenförhållanden, sediment och föroreningar
Enligt HELCOM:s metadata för sediment är det dominerande bottenmaterialet
inom områdena för de planerade algodlingarna lera (HELCOM, 2022), se Figur 13.

Figur 13. Karta över sedimenttyperna kring områdena för de planerade
algodlingarna. Data från HELCOM (HELCOM, 2022).
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Det finns inga uppgifter om föroreningar i sedimenten inom odlingarna.
Odlingsområdena är lokaliserade till platser utan några kända källor till
föroreningar. Det finns inga heller några uppgifter om minor eller dumpad
ammunition.

5.4

Bottenvegetation och bottenfauna

5.4.1

Nulägesbeskrivning
Bottenvegetation utgörs av makroalger och sjögräs. Vegetationens utbredning
samt konstellation beror främst på ljustillgången och på om det är hård- eller
mjukbotten. Djupa hård- och mjukbottnar saknar vegetation helt då ljustillgången
är otillräcklig. Områdena för de planerade algodlingarna utgörs huvudsakligen av
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mjukbotten i form av lera vilket hade lämpat sig för sjögräs om djupen på
platserna hade varit grundare 4 m (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Som
nämnts i 5.2 är grundaste djupet 6 meter vilket medför att bottenvegetation
saknas helt bortsett från eventuellt mindre stenar som kan ha påväxt av
makroalger.
Bottenfauna utgörs av ryggradslösa djur som lever i och på botten. Bottenfaunans
artsammasättning beror på sedimentförhållande, salthalt, syresättning och tillgång
till organiskt material etc. I områdena för de planerade algodlingarna utgörs
bottenfauna av djur som föredrar leriga bottensediment, exempel på djur som
skulle kunna förekomma är havsborstmaskar (Polychaeta sp), röd eremitkräfta
(Pagurus bernhardus), vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), hjärtmussla
(Cerastoderma edule) och stor kammussla (Pecten maximus).
På platsen för den planerade algodlingen i Mollöfjorden är djupet större (38-41 m)
vilket medför att andra mjukbotten levande arter kan påträffas så som havskräfta
(Nephrops norvegicus), större cylinderros (Pachycerianthus multiplicatus) och röd
fjäderpenna (Pennatula phosphorea).
5.4.2

Möjliga effekter
Inga effekter förutses på mjukbottenvegetation då områdena för de planerade
algodlingarna har för stort djup för mjukbottenvegetation att förekomma på grund
av naturligt begränsad ljustillgång.
En möjlig effekt på lokala bottenvegetationen är introduktionen av icke-inhemska
populationer av makroalger vilket kan påverka lokala populationer genetiskt.
Detta blir däremot inget problem då endast exemplar från inhemska populationer
används till algodlingarna, se verksamhetsbeskrivningen i avsnitt 2.
Däremot kan användandet av ett fåtal lokala exemplar påverka den lokala
genetiska diversiteten ifall deras avkomma hinner sprida sina arvsanlag innan
skördandet sker, då de odlade algerna får en fördel på grund av gynnsammare
tillväxtplatser i odlingssystemet.
Anläggandeskedet av de planerade algodlingarna förutses kunna ge små effekter
på bottenfauna då förankringar sätts ned i bottnen vilka skulle kunna skada djur i
och på bottensedimentet. Viss grumling sker under avvecklandeskedet men denna
förutses vara begränsad och likvärdig med t ex förankring av fritidsbåtar eller
fiske.
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I driftskedet förutses effekter så som skuggning över bottenytorna på grund av
algtillväxten från odlingarna, detta berör enbart de platser där djupen är grundare
än 20 m, djupare än 20 m avtar ljuset drastiskt.
I driftskedet kommer även små blåmusslor att sätta sig på repen till algodlingarna
vilka behöver röjas vid underhåll. Detta kan medföra att blåmusslor tappas ned på
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botten i samband med rensningen vilket kan påverka bottenfaunan om mängden
blåmusslor är stor.
5.4.3

Avgränsning
Bottenvegetation och bottenfauna kommer tas upp samt bedömas vidare i
kommande MKB.

5.5

Fisk

5.5.1

Nulägesbeskrivning
De planerade algodlingarna ligger i områden som är del av Skagerrak och hyser
därmed en stor artdiversitet av fisk. I Skagerrak finns cirka 100 fiskarter som
förekommer frekvent. Vilka fiskarter som kan påträffas vid platserna för
algodlingarna beror främst på djup och bottensubstrat. Platserna utgörs av
mjukbotten i form av lera och ett djup mellan 10-41 m vilket utgör habitat för
exempelvis piggvar (Schophthalmus maximus), rödspätta (Pleuronectes platessa),
svart smörbult (Gobius niger), skäggsimpa (Agonus cataphractus) och torsk
(Gadus morhua). Det går däremot inte att utesluta mindre stenformationer eller
berg i dagen vilket gör att det dessutom kan förekomma vissa hårdbottenlevande
arter (Kullander, Nyman, Jilg, & Delling, 2012). Lax (Salmo salar) och havsöring
(Salmo trutta) kan även passera områdena då de under lekperioden maj –
oktober respektive juli – oktober går in i fjordarna för att vandra upp i
utmynnande sötvattendrag (Hammar, Magnusson, Rosenberg, & Granmo, 2009).

5.5.2

Möjliga effekter
Under driftskedet av de planerade algodlingarna skulle fiskarter som lever i
makroalgsvegetation på hårdbotten, exempelvis blågylta (Labrus mixtus)
eventuellt kunna ansamlas vid algodlingarna då dessa skapar de 3D strukturer
som vegetationslevande fiskar föredrar.

5.5.3

Avgränsning
Konsekvenser av anläggning, drift, avveckling kommer utredas och bedömas i
kommande MKB.

5.6

Marina däggdjur

5.6.1

Nulägesbeskrivning
Tumlaren (Phocoena phocoena) i Skagerrak tillhör Nordsjöpopulationen och är
klassad som livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan 2020 (SLU Artdatabanken,
2022). Flera observationer av tumlare har dokumenterats runt Pater Nosterskärgårdens naturreservat, norra Marstrand, väster om Älgöns naturreservat, i
Hakefjorden utanför Stenungsundskustens naturreservat samt omkring och
utanför Mollösund (Naturhistoriska riksmuseet, 2022). Tumlare är en utpekade art
i Natura 2000-området Måseskär, se avsnitt 5.1.8.
Maginnehållsstudier visar att tumlare äter ett mycket stort antal fiskarter, men att
sill (Clupea harengus) och torsk dominerar. För vuxna honor i Skagerrak har pirål
(Myxine glutinosa) visats utgöra en tämligen stor andel av födan. Andra vanligt
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förekommande arter är övriga arter av torskfiskar, skarpsill (Sprattus sprattus)
och smörbultar (Havs- och vattenmyndigheten, 2021).
I Västerhavet förekommer både knubbsäl (Phoca vitulina) och gråsäl (Halichoerus
grypus). Det finns dock bara ett litet antal (något eller några tiotal) gråsäl längs
västkusten (SLU Artdatabanken, 2022a). Arterna är enligt svenska rödlistan 2020
listade som livskraftiga (LC) (SLU Artdatabanken, 2022a; 2022b). Knubbsäl är en
utpekade art i Natura 2000-området Måseskär, se avsnitt 5.1.8.
Knubbsäl lever i kustnära områden där det finns tillgång till större ytor med
grunda bottnar. Här jagar den i huvudsak opportunistiskt efter de fiskarter som
förekommer i störst mängd, i viss mån också skaldjur (SLU Artdatabanken,
2022b).
5.6.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna kommer att anläggas över områden som idag är
mjukbotten. Förekomsten av alger på ett ställe där det tidigare inte funnits alger
kan medföra att fisk kommer söka sig till detta nya habitat som tidigare inte
funnits inom området, se avsnitt 5.5. Den potentiellt högre tätheten av fisk skulle
kunna innebära att knubbsäl kommer attraheras till de planerade algodlingarna
under driften för att födosöka.

5.6.3

Avgränsning
Tumlare kommer att avgränsas från den kommande MKB:n då dessa
huvudsakligen äter av arter som inte kommer attraheras av algodlingen. Även
gråsäl avgränsas från den kommande MKB:n då dessa är ovanlig på västkusten.
Under driften kan knubbsäl attraheras av algodlingar på grund av tillgången till
föda, detta kommer att utredas närmare i kommande MKB.

5.7

Fåglar

5.7.1

Nulägesbeskrivning
Kring Mollöfjorden och Hakefjorden samt deras öar förekommer flera arter av
fåglar, varav 52 arter är rödlistade. Majoriteten av arterna förekommer enbart i
områdena under årliga flyttperioderna och nyttjar lokaler i området som
rastplatser. I Mollöfjorden förekommer flest arter kring Flateskär inom Natura
2000-området Måseskär.
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Den artrikaste lokalen i Hakefjorden är Ödsmåls kile vilket är ett Natura 2000- och
fågelskyddsområde samt naturreservat i syfte att värna om fåglar, se avsnitt 5.1.8
- 5.1.10.
Under de fem senaste åren har de flesta rödlistade arterna endast observerats en
gång, vilket skulle kunna tyda på att de generellt inte passerar området eller att
fel artnamn har rapporterats. De arter som observerats mer frekvent 2017 – 2021
visas i Tabell 2 och Tabell 3 (SLU Artdatabanken, 2022).
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Tabell 2. Rödlistade fågelarter som observerats frekvent åren 2017-2021 kring
platsen för den planerade algodlingen i Mollöfjorden.
Svenskt
namn

Vetenskapligt
namn

Katerogi
Rödlistan

Antal
observationer

Platser

Aktivitet

Roskarl

Arenaria
interpres

EN

6

Flateskär

Rastande

Toppskarv

Phalacrocorax
aristotelis

VU

15

Flateskär,
Soskär

Födosök,
stationär

Tabell 3. Rödlistade fågelarter som observerats frekvent åren 2017-2021 kring
platsen för de planerade algodlingarna i Hakefjorden.
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5.7.2

Svenskt
namn

Vetenskaplig
t namn

Kategori
Rödlista
n

Antal
observatione
r

Platser

Aktivitet

Bergand

Aythya marila

EN

25

Rörtången,
Älgöfjorden,
Ödsmåls kile

Rastande,
födosök

Gravand

Tadorna
tadorna

NT

9

Ödsmåls kile

Rastande,
födosök

Roskarl

Arebarua
interpres

EN

8

Ödsmåls kile

Rastande

Skedand

Spatula
clypeata

NT

14

Ödsmåls kile

Rastande

Fjällvråk

Buteo lagopus

NT

9

Ödsmåls kile

Stationär

Pilgrimsfalk

Falco
peregrinus

NT

7

Ramsön,
Ödsmåls kile,
Keholmen,
Vallsby kile

Förbiflyga
nde

Stare

Sturnus
vulgaris

VU

11

Ödsmåls kile,
Ramsön

Rastande,
sång

Storspov

Numenius
arquata

EN

39

Ödsmåls kile

Rastande

Edjer

Somateria
mollissima

EN

15

Rörtången,
Ödsmåls kile

Rastande

Fiskmås

Larus canus

NT

5

Ödsmåls kile

Rastande

Havsörn

Haliaeetus
albicilla

NT

46

Ramsön,
Ödsmåls kile

Förbiflyga
nde,
födosök

Svärta

Melanitta
fusca

VU

31

Lycke
Älgöfjorden

Rastande,
födosök,
stationär

Tobisgrissla

Cepphus grylle

NT

8

Medholmarna

Häckning

Möjliga effekter
Möjliga effekter som de planerade algodlingarna kan medföra på fåglarna är under
driftskedet då dykande fåglar dyker ned bland odlingarna i jakt på fisk för att
därefter fastna. Detta förutsätter att fisk ansamlas kring algodlingarna och
därmed gör dem till en attraktiv födolokal. En annan förutsedd effekt är att under
drift sätter sig små blåmusslor på repen till algodlingarna vilket kan locka till sig
musselätande fåglar.
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Dessa effekter förväntas däremot vara minimala då algerna kommer odlas från
höst och skördas på våren vilket är perioden då de flesta fågelarter har flyttat
ifrån Sverige.
5.7.3

Avgränsning
Fåglar kommer att tas upp och bedömas i kommande MKB.

5.8

Kulturmiljö och lämningar

5.8.1

Nulägesbeskrivning
Inom de planerade algodlingarna finns inga utpekade kulturmiljöer eller
lämningar. Kulturmiljöerna på öarna i området, som är kopplade till kommunala
kulturminnesvårdprogram, ligger till största delen på land och en mindre del
sträcker sig ut i vattnet.

5.8.2

Möjliga effekter
Anläggningen av de planerade algodlingarna då förankringarna drivs ned i
havsbotten skulle potentiellt fysiskt kunna skada lämningar om de finns i området.
Botten där förankring kommer att ske, kommer dock att inspekteras med ROV
(Blueye) för att säkerställa att inga fornlämningar finns.

5.8.3

Avgränsning
Kulturmiljön och lämningar kommer inte påverkas av anläggning, drift eller
avveckling av de planerade algodlingarna. Varken kulturmiljön eller lämningar
kommer bedömas i den kommande MKB.

5.9

Friluftsliv

5.9.1

Nulägesbeskrivning
Havet och skärgården är viktiga för friluftslivet som en del i människan
välbefinnande och livskvalitet. Här finns både naturupplevelser och olika
aktiviteter som båtliv, fiske, bad, dykning, med mera. Friluftslivet innefattar
upplevelser som kulturmiljöer, fyrar och vrakdykning men också naturområden
och andra skyddade marina områden.
Kusten erbjuder både naturupplevelser och kulturmiljöer. Kring kusten finns både
gästhamnar och naturhamnar för båtlivet.
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5.9.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna kommer medföra ett fysiskt ianspråktagande av
vattnet samt viss aktivet från projektrelaterade båtar under anläggning, drift och
avveckling i området där odlingen sker vilket skulle kunna påverka friluftslivet
med en begränsad framkomlighet.
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5.9.3

Avgränsning
Påverkan på friluftslivet från det fysiska ianspråktagandet och aktiviteter från
projektrelaterade båtar under anläggning, drift och avveckling kommer att
undersökas närmare i kommande MKB.

5.10

Människors hälsa

5.10.1

Nulägesbeskrivning
De planerade algodlingarna i Hakefjorden är lokaliserade mer än 300 m från land
och i fallet med den planerade algodlingen utanför Mollösund ligger den mer än 3
km från närmaste land. De verksamhetsbåtar vilka sköter om algodlingarna
kommer vara på de olika områdena i en begränsad omfattning.

5.10.2

Möjliga effekter
Möjliga effekter på människors hälsa skulle kunna uppkomma till följd av luftburet
buller och utsläpp av luftföroreningar från projektrelaterade båtar. De
projektrelaterade båtarna kommer vara mindre båtar som är tillfälligt i området
när odlingslinorna sätts i, tas upp och för eventuellt underhåll sker i algodlingen.
Detta kommer inte ge någon effekt på människors hälsa.

5.10.3

Avgränsning
Påverkan på människors hälsa kommer inte att närmare utredas eller beskrivas
vidare i den kommande MKB.

5.11

Sjöfart och farleder

5.11.1

Nulägesbeskrivning
Farleder definieras ofta som de vattenvägar som i sjökorten är markerade med
streckade svarta linjer och som vid behov är utmärkta med sjömärken.
Sjöfartsverket ansvar för infrastrukturen till havs, både genom utveckling och
underhåll. De ansvarar för framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten för
bland annat Sveriges kustvatten.
Ingen farled markerad på något sjökort går genom områdena för de planerade
algodlingarna. Det finns en farled in mot Mollösund ca 200 m från den planerade
algodlingen i Mollöfjorden. Farleden i Hakefjorden går som närmast ca 500 m från
en av de planerade odlingarna, den väst om Lövön.
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5.11.2

Möjliga effekter
Under anläggningen, drift och avveckling, kommer olika slags arbetsbåtar att
behöva ta sig till området och befinna sig området vilket tillfälligt skulle kunna
påverka sjöfarten i området.
Under anläggningen och avvecklingen kommer arbetsbåtar ha en begränsad
manöverförmåga och annan sjötrafik kommer att behöva väja.
Under drift utgör också algodlingen ett hinder för sjötrafiken utanför farleder och
fartygen behöver ha en färdväg runt odlingen. Under drift kommer det också
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finnas arbetsbåtar med begränsad manöverförmåga i samband med underhåll
eller reparationer.
5.11.3

Avgränsning
Påverkan på sjöfarten och farleder under anläggning, drift och avveckling kommer
att utredas och beskrivas i kommande MKB.

5.12

Yrkesfiske

5.12.1

Nulägesbeskrivning
De planerade algodlingarna ligger innanför trålgränsen vilket innebär att ingen
trålning sker i området. Yrkesfisket kan bedrivas med andra fångstredskap som
exempelvis nät, krok, tinor eller lysfiske med snörpvad, med hänsyn till eventuella
tidsrestriktioner (FIFS 2004:36). Några av de arter som fiskades mest inom
kustsegmentet de senaste tre åren (2021-2019) är havskräfta, krabbtaska, makrill
och hummer. Sill har från 2018 och tidigare varit en av de arter som fiskats mest
av (Havs- och vattenmyndigheten, 2022).

5.12.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna kommer medföra ett fysiskt ianspråktagande av
vattnet under anläggning, drift och avveckling där yrkesfisket inte kommer att
kunna fiska.

5.12.3

Avgränsning
Påverkan på yrkesfisket kommer att undersökas vidare i kommande MKB.

5.13

Militära områden

5.13.1

Nulägesbeskrivning
De planerade odlingarna ligger inte i något öppet redovisat riksintresse för
totalförsvaret, se avsnitt 5.1.5. Ytterligare information om eventuella militära
intressen i området förväntas klarläggas under samrådsprocessen.

5.13.2

Möjliga effekter
De planerade odlingarna ligger inte i något känt övningsområde till havs. Tillfälliga
övningsområden kan också förekomma som inte är redovisade. Under framför allt
drift kan verksamheten störa militären att utföra övningar i området.

5.13.3

Avgränsning
Möjlig samexistens med totalförsvarets intressen kommer att utredas vidare i
kommande MKB.

5.14

Infrastruktur

5.14.1

Nulägesbeskrivning
Inom områdena för de planerade algodlingarna finns inga uppgifter om eventuella
kablar på havsbotten eller annan infrastruktur.
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5.14.2

Möjliga effekter
Eventuella kablar på havsbotten eller annan infrastruktur skulle under
anläggningen kunna ta skada när de planerade algodlingarna förankras på
havsbotten. Innan förankringen sker kommer området undersökas med dropvideo.

5.14.3

Avgränsning
Eventuell infrastruktur kommer inte påverkas av anläggningen av den planerade
algodlingarna. Detta kommer därmed avgränsas från kommande MKB.

5.15

Övervakningsstationer

5.15.1

Nulägesbeskrivning
Inom de planerade algodlingarna finns inga nationella miljöövervakningsstationer.
Den närmaste miljöövervakningsstationen ligger i Hakefjorden, cirka 1,5 km
väster om den planerade algodlingen norr om Lövön (SMHI, 2022).
Miljöövervakningsstationen är en del av programområdet Kust och hav som följer
upp miljöns tillstånd vilket bland annat ger underlag för uppföljning av de
nationella miljömålen (Havs- och vattenmyndigheten, 2022).
Miljöövervakningsstationen, SK31, tillhör delprogrammet makrofauna mjukbotten
(Naturvårdsverket, 2009).
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Inom eller strax brevid de två planerade algodlingen norr och sydväst om Lövön
finns två (Hakefjord 1 och 4) respektive en (Hakefjord 3) miljöövervakningsstation
för zoobenthos (bottenfauna) för ett regionalt övervakningsprogram, se Figur 14
(SMHI, 2022). Det är Bohuskustens vattenvårdsförbund som genomför en
samordnad recipientkontroll genom sina kontrollprogram (Bohuskustens
vattenvårdsförbund, 2022). Dessa miljöövervakningsstationer undersöktes senast
2021 och 2019 (SMHI, 2022).
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Figur 14. Regionala miljöövervakningsstationer inom eller strax bredvid
algodlingarna i Hakefjorden (Bohuskustens vattenvårdsförbund, 2022; SMHI,
2022).
5.15.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna innebär ett fysiskt ianspråktagande av vattnet under
driften vilket innebär att provtagningen för det regionala
miljöövervakningsstationer kan försvåras.

5.15.3

Avgränsning
Påverkan på det regionala miljöövervakningsstationerna kommer att undersökas
vidare i kommande MKB.

5.16

Platser för utvinning av råmaterial

5.16.1

Nulägesbeskrivning
Platser för utvinning av råmaterial innefattar uttag av sand eller grus från
havsbotten. Inget av de utpekade områden i Sverige som är möjliga för ett
geologiskt och miljömässigt uttag ligger inom projektområdet.
Idag sker ingen lagring av koldioxid i Sverige. För att göra detta krävs en
sedimentär berggrund, lämplig berggrund hittas i sydöstra Östersjön samt utanför
sydvästra Skåne. Inget sådant område finns inom aktuella områden.
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Uttag av fossila kolväten finns inget svenskt intresse för eller någon laglig
möjlighet att få tillstånd för utvinning i svenskt sjöterritorium.
5.16.2

Möjliga effekter
De planerade algodlingarna skulle kunna utgöra ett hinder för eventuell framtida
utvinning av råmaterial.

5.16.3

Avgränsning
Det finns inget utpekat område för utvinning av råmaterial inom aktuella området
och kommer inte behandlas ytterligare i kommande MKB.

6.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

6.1

Statusklassning

6.1.1

Hake fjord
Den ekologiska statusen i ”Hake fjord” (WA55040263) uppnår måttlig status, se
Tabell 4. Klassningen har baserats på miljökonsekvenstypen särskilda förorenade
ämnen. Den kemiska statusen uppnår ej god status, se Tabell 5.
Tabell 4. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten ”Hake fjord”
(WA55040263) (VISS, 2022a).
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton
Klorofyll a
Makroalger och gömfröiga växter
Bottenfauna
BQI
Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer

God
God
Måttlig
Måttlig
Måttlig

Ljusförhållanden

Måttlig

Näringsämnen

God

Totalmängd kväve - sommar
Totalmängd kväve - vinter
Totalmängd fosfor - sommar
Totalmängd fosfor - vinter
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter
Särskilda förorenade ämnen
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Klassificering
Måttlig

Koppar
Ammoniak
Hydromorfologi

Måttlig
Hög
Måttlig
Måttlig
God
Hög
Måttlig
Måttlig
God
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Klassificering
Konnektivitet i kustvatten och vatten i
övergångszon
Längsgående konnektivitet i kustvatten och
vatten i övergångszon

Måttlig

Konnektivitet mellan kustvatten och vatten i
övergångszon och kustnära områden
Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i
övergångszon

Hög

Vågregim i kustvatten och vatten i
övergångszon
Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i
övergångszon

Måttlig

Måttlig

Måttlig

God

Grunda vattenområdets morfologi i
kustvatten och vatten i övergångszon

God

Bottensubstrat och sedimentdynamik i
kustvatten och vatten i övergångszon

God

Bottenstrukturer i kustvatten och vatten i
övergångszon

Hög

Tabell 5. Den kemiska statusen i vattenförekomsten ”Hake fjord” (WA55040263)
(VISS, 2022a).
Klassificering
Kemisk status
Prioriterade ämnen
Antracen
Bromerade difenyletrar

Uppnår ej god
Uppnår ej god
God
Uppnår ej god

Bly och blyföreningar
Kadmium och kadmiumföreningar
Kvicksilver och kvicksilverföroreningar
Fluoranten

God
God
Uppnår ej god
God

Tributyltenn föreningar

Uppnår ej god
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6.1.2
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6.1.3

Mollöfjord
Den ekologiska statusen i ”Mollöfjorden” (WA73870290) uppnår god status, se
Tabell 6. Klassningen har baserats på miljökonsekvenstypen övergödning. Den
kemiska statusen uppnår ej god status, se Tabell 7.
Tabell 6. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten ”Mollöfjorden”
(WA73870290) (VISS, 2022b).
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton
Klorofyll a
Bottenfauna
BQI
Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen
Totalmängd kväve - sommar
Totalmängd kväve - vinter
Totalmängd fosfor - sommar
Totalmängd fosfor - vinter
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter
Hydromorfologi
Konnektivitet i kustvatten och vatten i
övergångszon
Längsgående konnektivitet i kustvatten och
vatten i övergångszon
Konnektivitet mellan kustvatten och vatten i
övergångszon och kustnära områden
Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i
övergångszon
Vågregim i kustvatten och vatten i
övergångszon
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Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i
övergångszon

Klassificering
God
Hög
Hög
God
God
God
Måttlig
Hög
God
God
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög

Grunda vattenområdets morfologi i
kustvatten och vatten i övergångszon

Hög

Bottensubstrat och sedimentdynamik i
kustvatten och vatten i övergångszon

Hög

Bottenstrukturer i kustvatten och vatten i
övergångszon

Hög
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Tabell 7. Den kemiska statusen i vattenförekomsten ”Mollöfjorden” (WA73870290)
(VISS, 2022b)
Kemisk status
Prioriterade ämnen

6.2

Klassificering
Uppnår ej god
Uppnår ej god

Bromerade difenyletrar

Uppnår ej god

Kvicksilver och kvicksilverföroreningar

Uppnår ej god

Miljökvalitetsnormer för Hake fjord och Mollöfjorden
Kvalitetskravet för Hake fjord och Mollöfjorden är god ekologisk status till 2027 i
förvaltningscykel 3 (2017-2021). För Hakefjord finns det en tidsfrist till 2027 för
Hydrografiska villkor på grund av påverkan från musselodlingar. Tillförlitligheten i
statusklassning och påverkansanalys är låg vilket innebär att bedömningen av risk
och vilka åtgärder som krävs för att nå god status är osäker. Vattenförekomsten
har därför en undersökande övervakning. För särskilda förorenade ämnen i
vattenförekomsten Hake fjord uppnås inte kraven för en god ekologisk status då
gränsvärdet för koppar i ytvatten överskrids, det finns därmed en tidsfrist till
2027. Vattenförekomsten behöver omfattas av en kontrollerad övervakning innan
åtgärder kan initieras.
Kvalitetskravet för Hake fjord och Mollöfjorden är god kemisk ytvattenstatus med
undantag i form av mindre strängt krav för bromerade difenyletrar och kvicksilver.
De nuvarande halterna får dock inte stiga för ämnena. Påverkanstrycket är
atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga och de saknas idag tekniska
förutsättningar för att åtgärda detta. Hake fjord har också tidsfrist till 2027 för
tributyltenn föreningar. För att nå god status till 2027 behöver åtgärder för att
minska utsläppen sättas in så snart som möjligt.

6.3

Möjliga effekter och avgränsning
För algodlingarna skulle kvalitetsfaktorn näringsämnen kunna påverkas genom att
algerna binder näringsämnen under sin tillväxt. Utöver detta kan även
kvalitetsfaktorn hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon
påverkas av algodlingarna på grund av eventuella dämpande effekter på
vågregimen.
Hur statusklassningen och miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsterna
påverkas kommer att utredas vidare i kommande MKB.
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7.

Riskbedömning
Risker uppkommer vid anläggning, drift och avveckling av odlingarna.
Identifierade risker omfattar risker för sjöfarten, haverier som leder till olje- eller
drivmedelsutsläpp från arbetsbåtar. Riskerna bedöms generellt vara acceptabla.
Konsekvenserna för fartyg eller båtar som av misstag seglar in i odlingarna
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bedöms bli små. Riskerna för olje- eller drivmedelsutsläpp från arbetsbåtar
bedöms också vara små till följd av begränsade volymer ombord.
Kobb kommer att samråda med Sjöfartsverket avseende utmärkning av
odlingarna för att minska riskerna för sjöfarten.
Någon särskild riskbedömning planeras inte utföras inom ramen för MKB.

8.

Kumulativa effekter
Potentiella kumulativa effekter på miljön och omgivningen till följd av planerad
verksamhet kommer att beskrivas och utvärderas i MKB. Kumulativa effekter kan
uppkomma till följd av annan verksamhet i området som till exempel fartygstrafik
och fiske. Initialt bedöms kumulativa effekter bli små.

9.

Undersökningar
Kobb kommer att genomföra undersökningar för att ytterligare klarlägga
platsernas lämplighet för anläggning av algodlingar. Områdena kommer att
sjömätas och en ansökan om tillstånd till detta har lämnats in till Försvarsmakten.
Vidare kommer bottnarna att undersökas med drop-video för att klarlägga
bottenbeskaffenhet och förekomst av bottenflora.
Undersökningar kommer att ligga till grund för den MKB som kommer att tas
fram.

10.

Fortsatt process

10.1

Tidplan för den planerade verksamheten
Den preliminära tidplanen för anläggning, drift och avveckling uppskattas enligt
följande:
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•
•
•
•

10.2

Provodling på aktuella platser under 2022-2023
Anläggning och driftsättning, Q3 2023
Drift: 10 år
Avveckling efter driften avslutats, år 2033

Tidplan för tillståndsprocessen
I Figur 15 visas ett exempel på tidplan för tillståndsprocessen för prövning enligt
11 kap MB. Tiderna för tillståndsprocessen är uppskattningar och beror på bland
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annat på myndigheternas arbetsbelastning. Totalt uppskattas hela
tillståndsprocessen ta ca 1 år innan anläggningsskedet kan påbörjas.

Samrådsprocess,
cirka 2 mån

MKB och teknisk
beskrivning tas fram,
3 mån

Ansökan och MKB
skickas till mark- och
miljödomstolen

Kompletteringsförfarande,
cirka 3 mån

Kungörelse

Remissförfarande,
cirka 3 mån

Beslut av mark- och
miljödomstolen

Anläggning

Figur 15. Schematisk tidplan för prövningsprocessen med uppskattade tider för
algodling.

11.

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivning och samrådskrets

11.1

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
Av miljöbalken 6 kap. 35 § framgår vad en MKB ska innehålla. De uppgifter som
ska finnas med i en MKB ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig
med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder och som behövs för
att ge en samlad bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten
eller åtgärden kan antas medföra (miljöbalken 6 kap. 37 §).
I Tabell 8 sammanfattas den avgränsning som föreslås i kapitel 5.
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Tabell 8. Förslag till avgränsning i kommande MKB.
Aspekt
Riksintresse vindbruk

Hanteras i MKB
Nej

Riksintresse naturvård och
naturreservat
Riksintresse kulturmiljövården

Endast
redovisning av
förhållanden
Nej

Riksintresse friluftsliv

Ja

Riksintresse totalförsvaret

I den mån sådana
framkommer i
samrådsprocessen

Kommentar
Ingen konflikt med
riksintresse för
vindbruk

Ingen konflikt med
riksintresse för
kulturmiljövården
Inom riksintresse för
friluftslivet
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Aspekt

Hanteras i MKB

Kommentar

Riksintresse yrkesfiske

Nej

Riksintresse sjöfart och farleder

Nej

Ingen konflikt med
riksintresse för
yrkesfisket
Odlingarna är inte
inom riksintresse för
sjöfart och farleder

Natura 2000

Nej

Natura 2000 prövning
bedöms inte krävas

Djupförhållanden

Endast
redovisning av
förhållanden

Bedöms inte påverkas

Bottenförhållanden, sediment och
föroreningar

Endast
redovisning av
förhållanden

Bedöms inte påverkas
av betydelse

Bottenvegetation och bottenfauna

Bottenfauna och
bottenvegetation

Fisk
Marina däggdjur

Ja, redovisning
och påverkan på
värden
Ja
Ja

Fåglar

Ja

Skyddsnät och
liknande som fåglar
kan fastna i kommer
inte att användas.
Igen påverkan av
betydelse förutses
men behandlas vidare
i MKB.

Kulturmiljö/
marin arkeologi
Friluftsliv

Nej

Inga fornlämningar
förväntas

Människors hälsa

Nej

Sjöfart och farleder

Ja, redovisning
och påverkan på
värden
Ja, redovisning
och påverkan på
värden

Yrkesfiske

Konsekvenser för fisk
Konsekvenser för
knubbsäl

Ja, redovisning
och påverkan på
värden
Långa avstånd till
bostäder, ingen
påverkan av
betydelse från bullereller luftföroreningar
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Aspekt

Hanteras i MKB

Militära områden

I den mån sådana
framkommer i
samrådsprocessen
I den mån sådana
framkommer i
samrådsprocessen

Infrastruktur

11.2

Kommentar

Övervakningsstationer

Ja

Övervakningsstationer
finns i Hakefjorden

Platser för utvinning av råmaterial

Nej

Inga kända platser
och låg sannolikhet
för förekomst

Landskapsbild

Nej

Ingen påverkan av
betydelse

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Riskbedömning

Ja
Nej

Kumulativa effekter

Ja

Riskerna bedöms bli
acceptabla

Innehåll i MKB
Genom föreslagen avgränsning föreslår Kobb att MKB får följande struktur och
innehåll:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Icke teknisk sammanfattning
Inledning
Bakgrund och syfte
Tillståndsprocess och miljöbedömning
Samråd och avgränsning
Alternativ
Teknisk beskrivning
Områdesbeskrivning, planförhållanden, riksintressen och skyddade områden
Metod för bedömningar
Effekter av planerad verksamhet
Nulägesbeskrivning, miljökonsekvenser och skyddsåtgärder under anläggning,
drift och avveckling
Kemisk/Fysisk miljö
11.1.
Batymetri
11.2.
Sediment
Biologisk miljö
11.3.
Bentisk miljö
11.4.
Fisk
11.5.
Fåglar
11.6.
Marina däggdjur
Socioekonomisk miljö
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

11.7.
Rekreation och friluftsliv
11.8.
Yrkesfiske
11.9.
Sjöfart och farleder
11.10. Befintliga och planerade installationer och infrastruktur
11.11. Militära övningsområden
11.12. Övervakningsstationer
Kumulativa effekter
Miljökvalitetsnormer
Miljömål
Samlad bedömning
Uppföljning och övervakning, kontrollprogram
Osäkerheter
Kompetens
Referenser

Under samrådet uppskattar Kobb synpunkter på den kommande MKB omfattning
och utformning.

11.3

Samrådskrets
Samrådskretsen framgår av Bilaga 1. I övrigt genomförs samråd med allmänheten
och övriga intressenter genom annonsering i dagspressen.
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Bilaga 1

Kobb AB - Mollöfjorden och Hakefjorden
Samrådspart
Myndigheter

LänsstyrelsenVästra Götaland/County Administrative Board of Vastra Gotaland
Havs- och vattenmyndigheten (SwAM)/The Swedish Agency for Marine and Water Management,
SwAM
SGU/The Geological Survey of Sweden – SGU
Naturvårdsverket (SEPA)/Swedish Environmental Protection Agency
Försvarsmakten/Swedish Armed Forces
Sjöfartsverket/The Swedish Maritime Administration (SMA)
Kustbevakningen/Swedish Coast Guard
Boverket/ National Board of Housing, Building and Planning
MSB/ Swedish Civil Contingencies Agency
Kammarkollegiet/ Legal, Financial and Administrative Services Agency
Jordbruksverket/ Swedish Board of Agriculture
Riksantikvarieämbetet/Swedish national Heritage Board

SGI/ Swedish Geotechnical Institute

Statens maritima och transporthistoriska museum/ National Maritime Museums in Sweden
Trafikverket/ Swedish Transport Administration
Transportstyrelsen/ Swedish Transport Agency
Swedish Meterological and Hydrological Institute (SMHI)
Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences
Livsmedelsverket

Fiske - och naturvård och friluftsliv

Havs- och kustfiskarnas producentorganisation (HKPO)
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)
World Maritime University
Naturskyddsföreningen
World Wildlife Fund Sweden

Greenpeace Sweden
BirdLife Sweden
Swedish Pelagic Federation Producentorganisation (SPFPO)
Fiskevårdsförbundet
Föreningen Kungälvs Sportfiskare
Sportfiskarna
Västkuststiftelsen
Turistrådet
Friluftsfrämjandet
Hållbar skärgård
Svenska kryssarklubben
Båtunionen
Vattenrådet för Bohuskusten
Bohuskustens vattenvårdsförbund

Kommuner
Orust kommun
Tjörns kommun
Kungälvs kommun

Näringsliv
Käringötrafiken AB
Käringöns transport AB
Gunnars båtturer & charter
Toms båtturer
Halla´s båt och fiske
Orust kajak
Kajaktiv Tjörn AB
Tjörns kajakklubb
Marstrandskajaker
Sirius dyk och fiske
RIB tours Sweden
Larssons fisk
Morgans fisk

Käringsöns fiskaffär
LL12 fiske AB
Tullocks fiskeri AB
Skärgårdsupplevelser
CJ Fisk AB
Peter & Christians Fiske HB

MOLLÖFJORDEN, intresseföreningar
Föreningen Mollösund
Hälleviksstrand främjandet
Käringöns samfällighetsförening
Gullholmen hemsida
Gullholmens samfällighetsförening
Föreningen Gullholmen
Föreningen Stocken
Föreningen Strandvågen
Edshultshalls samhällsförening
Helleviksstrands kappseglingssällskap

HAKEFJORDEN, intresseföreningar
Åstols samhällsförening
Dyröns samhällsförening
Rönnängs intresseförening
Kåreviks fiskhamnsförening
Risö samfällighetsförening & bryggsällskap
Rösselvik marina
Olsby Rösselviks vägförening
Timmerviks samhällsförening
Bryggföreningen Gyldenlöwe Vadholm Södra Aröd
Hamnföreningen norra Aröd
Föreningen Lövöns vänner
Brattöns, Lövöns, Älgöns intresseförening
Rörtångens fritidsförening

Ödsmåls mosse hus- och fritidsförening
Stenungssund segelsällskap

Annonsering
Post- och inrikes
GP

