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Naturvårdsmöte med anledning av nedläggning av markledning mellan Skanör
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Länsstyrelsen Skåne beviljade 2013-08-01 tillstånd för nedläggning av markledning mellan
Skanör och Höllviken (Dnr 521-271-2013). Ett större skogsparti omedelbart nordost om
Hagarondellen i Skanör skulle påverkas i samband med nedgrävning av elkabel längs den forna
ledningsgatan. När tillståndet gavs, beaktades inte de tecken som fanns på förestående
havsörnshäckning i aktuellt skogsparti. I rapporten Hagarondellen – Kartläggning av fågellivet
(Bentz 2013) påpekas emellertid att ett havsörnspar under september 2013 konstaterats
sysselsatta med bobygge i området. Under 2014 genomfördes en lyckad häckning som
resulterade i tre flygga ungar (Bentz 2015). Häckningen 2015 misslyckades, möjligen på grund
av mänsklig störning. Under innevarande år genomförs åter häckning. Boet är placerat ca 40 m
från den forna ledningsgatan genom skogspartiet.
Havsörnarnas förekomst i området innebär att Artskyddsförordningen gäller. Den är en del av
den svenska miljölagstiftningen och baserar sig på EU:s fågel- och habitatdirektiv och ger de
häckande havsörnarna ett mycket starkt skydd.
Havsörnarnas häckningssäsong inleds redan vid årsskiftet och de utflugna ungarna kan uppehålla sig runt boplatsen under hela sommaren. Av hänsyn till örnarnas häckning i området var
deltagarna på mötet överens om att röjning och nedläggning av elkabel genom skogspartiet och
vidare österut mot sportskyttebanorna inte skall inledas förrän måndagen 12 september 2016.
För att inte den forna ledningsgatan skall bli en framtida vandringsled förbi havsörnarnas
boplats bestämdes att ledningsgatan efter röjning åter skall försättas i det ogenomträngliga
skick som den i dag befinner sig i.
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