
Skiljaktig mening 

Jag anmäler härmed skiljaktig mening angående samrådsbeslut (dnr. 5609-2019) att låta anlägga och 

driva skid- och turistanläggningen Björnrike Syd i Skorvdalen då min bedömning är att anläggande 

och drift av skid- och turistanläggningen Björnrike syd strider mot 4 § 2 och 4 punkten 

Artskyddsförordningen (2007:845). 

Häckningsframgångarna för kungsörn är starkt knutna till bytestillgången och i Skorvdalen är det 

konstaterat genom inventering att kungsörnarna nyttjar sitt kärnområde till jakt och spelflykt. En 

placering av en anläggning mitt i revirets kärnområde riskerar därför att allvarligt skada ett för länet 

mycket viktigt kungsörnsrevir och dess möjligheter till unguppfödning. Det aktuella kungsörnsreviret 

är ett av länets mest produktiva revir och tillhör de 13 procenten med högst reproduktionstal. 

Kungsörn är rödlistad (NT) och i norra Sverige och fjällkedjan sker en negativ utveckling av antalet 

revir och lyckade häckningar sedan flera år. Jag bedömer att anläggningen på grund av just detta 

revirs reproduktiva förmåga riskerar att försvåra artens gynnsamma bevarandestatus inte bara på 

lokal utan även på regional nivå.  

Jag bedömer också att fågelskyddsområdet inte säkerställer att anläggningen kan byggas, drivas och 

underhållas utan att 4 § punkt 2 och 4 Artskyddsförordningen aktualiseras. 

Länsstyrelsens beslut ska därför istället vara att verksamheten ska förbjudas med stöd av 26 kap. 9 § 

miljöbalken med hänvisning till relevanta bestämmelser i artskyddsförordningen. 

 

Bedömningsgrunder 
 
Med stöd av naturvårdsverkets yttrande (NV-02585-20) i samrådsärendet för fågelskyddsområdet är 

min bedömning att kommunen inte anpassat fågelskyddsområdet för att skydda reviret på ett 

övertygande sätt. Fågelskyddsområdet framstår snarare vara anpassat för den tilltänkta 

exploateringen än för att skydda kungsörnarna. Skid- och turistanläggningen lokaliseras mitt emellan 

tre kända boplatser och mitt i revirets kärnområde. En av de tre boplatserna har inte tagits med i 

fågelskyddsområdet. Det finns därför en påtaglig risk för störning på denna boplats samt inom 

kärnområdet där kungsörnarna föder upp sina flygga ungar under perioden de lär sig att jaga. Min 

bedömning är därför att anläggandet och driften av skid- och turistanläggningen är förbjuden enligt 

artskyddsförordningen och att fågelskyddsområdet inte ändrar på detta. 
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