Länsstyrelsen i Skåne län

Ang den av Eon planerade 130 kV kraftledning från Trelleborg till Foteviken.
E.ON avser att bygga en ny och större luftledning än tidigare mellan Trelleborg och Foteviken och sedan dra
ledningen under mark fram till Höllviken.
Söderslätt är ett öppet landskap med vida vyer. I ett sådant landskap, där både Falsterbonäsets
Naturvårdsförening (FNF) och Vellinge kommun motsätter sig vindkraft av skälet att landskapsbilden störs,
så önskar E.ON dra en långt mer störande luftledning. Vissa delar av landskapet är ur kulturhistorisk
synpunkt mycket värdefulla med jordvallar och pilevallar i ägogränserna. Kulturlandskap av denna typ är
idag mycket sällsynt och bör därför bevaras för framtiden utan störande artificiella inslag.
Det är inget skäl att det redan finns luftledningar i området eller att luftledningen enl E.ON bara blir obetydligt
större. Idag finns både den kunskap och teknik som behövs för att inte fortsätta med otidsenliga
luftledningar, där de inte behövs. De luftledningar, som idag förorenar landskapsbilden, bör därför även de,
snarast läggas under mark.
Förutom att luftledningen är störande i landskapsbilden, så är den också ett hot mot flygande fåglar. Främst
gäller detta andfåglar och örnar. Tidvis vistas ca 30.000 gäss på fälten i området och upp till 10-talet örnar.
Förutom dessa så flyger 1000-tals änder varje natt in från kusten för att beta på fälten. Även mycket knöloch sångsvan rör sig i området. Ur fågelskyddssynpunkt bör således luftledningar inte få finnas i området.
FNF konstaterar att i Danmark kan man utmärkt väl dra kraftledningar av större dimension under mark.
Dessutom så har man där säkrare el och färre elavbrott än i Sverige.
Vid ett möte på länsstyrelsen i Skåne län mellan dåvarande länsrådet och länsarkitekten och FNF i inför
byggandet av kraftledningen från Skåre till ställverket i Knästorp så framgick det klart att det inte var
nätsäkerheten som var problemet utan kostnaden, som var högre vid dragning under mark. Med de vinster
E.ON idag har genom anpassningen av elkostnader till kontinentala konsumentpriser, så anser FNF vidare
att det bör vara ett samhälleligt krav att E.ON marklägger ledningar vid nyetablering och ombyggnad.
FNF förutsätter att länsstyrelsen hindrar dragandet av luftledningar över Söderslätt.
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