2017-12-13

Till
Svenska Kraftnät
Registrator
Box 1200
172 24 Sundbyberg
E-post: registrator@svk.se

Samråd inför ansökan om tillstånd att ersätta stamnätsledning i anslutning till Natura
2000-området Rövarekulan i Höörs kommun.
Svenska kraftnät ska förnya 400 kV-ledningen, som idag korsar Rövarekulan och
uppger att ledning ”byggs om i befintlig ledningsgata”. Kraftledningsstolparna 24 och 25
står idag inom jordbruksmark utanför det naturskyddade området och ska även
fortsättningsvis placeras i åkermark. Markintrånget utgörs av fundament till nya stolpar
och stag.
Lunds Botaniska Förening som fått rubricerad ansökan den 6 december 2017 för samråd vill framföra följande:
Rövarekulan är ett av Sveriges mest värdefulla naturvårdsobjekt, riksintresseområde för
naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken tillhörande det europeiska nätverket Natura
2000, 7 kap 27 § miljöbalken.
Rövarekulan köptes 1972 av staten och förvaltas av Naturvårdsverket i syfte att skydda
växt- och djurliv i området. Rövarekulan har lagskydd som naturreservat 7 kap 4 §
miljöbalken och skydd av landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen (1967-09-27)
förutom gällande skydd som Natura 2000-område. Utmed Braån i dalgångens botten
gäller strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Rövarekulan är en utskuren ravindal i silurskifferberggrund med branta ädellövskogsklädda sluttningar. Kraftledningen har i södra delen, norr om stolpe 25, dragits genom
ett av dalgångens branta och känsligaste ädellövskogspartier med slitagekänsliga jordarter och naturtyper i Natura 2000, med sällsynta och rödlistade arter som är fredade
enligt Artskyddsförordningen. Inslaget av trivialarter som björk mm är resultatet av
tidigare avverkningar som orsakats av kraftledningen och som ska undvikas.
Rövarkulan är ett välbesökt och mycket uppskattat ströv- och rekreationsområde.
Föreningen konstaterar att
1. nytt mark- och vattenområde inom Natura 2000 och naturreservatet inte tas i
anspråk. Föreningen förutsätter att stagen till stolparna placeras på jordbruksmark utanför Natura 2000-området.

2. ledningen dras i befintlig ledningsgata och behov att avverka träd i sluttningen
för att bredda gatan inte föreligger, varken nu eller i framtiden. Underhåll av
gatan i Natura 2000-området kräver samråd och tillstånd av Länsstyrelsen.
3. ledningen bör kunna förnyas utan körning av motorfordon med mera i
slitagekänsliga delar av området, d v s sluttningar och fuktiga gräsmarker i
dalbottnen. Öppen mark ingår i Nationell Bevarandeplan för odlingslandskapet.
All körning för att bygga fundament med mera förutsätts ske på jordbruksmark
utanför skyddat område vid lämplig tidpunkt efter samråd med fastighetsägaren.
4. ansökan bör kompletteras med uppgifter om de nya stolparna kan förändra
hydrologi och vattentillförsel till vattenberoende arter och naturtyper i sluttningszonen, eftersom åtgärden är lagreglerad om den berör Natura 2000.
5. befintliga fundament i åkermark bör tas bort, när nya anlagts.
Aktuella åtgärder bör enligt Föreningens uppfattning kunna genomföras, eftersom något
tillstånd enligt 7 kap 28 b § eller 29 § inte krävs och inte heller kan lämnas, då ”aktuell
åtgärd som innebär utbyte av befintlig luftledning inte kommer att påverka” Natura 2000området naturreservatet och dess reservatsföreskrifter, om punkt 4 inte aktualiseras.
Frågan om strandskydd och landskapsbildskydd med mera prövas av myndighet.
Vänliga hälsningar
Åke Svensson
Ordförande
Lunds Botaniska Förening
Lund den 13 december 2017
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Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Skåne län
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