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Gyrokopter stör djurliv  
 
Vi vill fästa er uppmärksamhet på de flygningar med gyrokopter som äger rum i och vid 
naturreservaten Klingavälsån, Vitabäckshällorna och Frihult i Sjöbo kommun. Samt vid Sövdesjön och 
Ilstorp, även det i Sjöbo kommun. 
 
Föreningen har förstått att gyrokoptern stör boende nära flygplatsen vid Sövde och att flygningarna 
har blivit ett ärende för Sjöbo kommun som har tillsyn när det gäller störningar som buller till exempel. 
 
Naturskyddsföreningen anser att flygningarna också utgör ett problem för flera djur. Främst är det olika 
fåglar som  störs eller riskerar att störas med utebliven häckning som följd i värsta fall. Men även för 
det rörliga friluftslivet är det negativt. 
 
Vid Vitabäckshällorna häckar kungsörn sedan 1991. Flygningar med gyrokopter förekommer ofta i 
Fyledalen och i reservatet som är porten till norra delen av dalen.Vad som är oroande är att flygningar 
har skett i örnreviret och i omedelbar närhet av besatt örnbo, i princip rakt över boet. 
 
Vid Sövdesjön finns sedan några år häckande havsörn på sjöns östra sida. Även här har gyrokopter 
noterats i reviret och nära boplatsen. 
 
Klingavälsåns naturreservat är ett viktigt område för rastande och häckande fåglar inte minst gäss och 
andra våtmarksfåglar. Naturreservatet är också ett internationellt värdefullt våtmarksområde enligt 
Ramsarkonventionen. Det ingår också i EU:s nätverk av skyddade områden: Natura 2000. Sverige har 
förbundit sig att sköta och vårda området. 
 
Under höst, vinter och vår rastar stora mängder  gäss vid Klingavälsån och närliggande Ilstorp. 
Fåglarna utnyttjar och växlar mellan de båda områdena. Flygningar med gyrokopter stör gässen 
kraftigt. De tvingas till uppflog och flykt många gånger dagligen vid flygningar. Särskilt under 
vinterhalvåret är detta besvärande för gässen då födotillgången är mer begränsad. Även andra fåglar 
störs. 
 
Även vid Frihults naturreservat förekommer flygningar. Området är fågelrikt och en viktig rastplats för 
gäss och andra våtmarksfåglar. 
 
Detta är inte acceptabelt. Särskilt inte i naturreservaten där allmänheten uppmanas att visa hänsyn 
och försiktighet. Vi vill hänvisa till Artskyddsförordningen. Enligt Artskyddsförordningen får inte 
djur störas, särskilt inte under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 
 
Flygningar med gyrokopter utgår från Sövde flygfält i Sjöbo kommun. Fältet ligger i nära anslutning till 
de nämnda platserna. Föreningen menar att flygningar bör göras så att inte djurlivet störs. 
 
Att länsstyrelsen, Luftfartsverket och Naturvårdsverket tillsammans eller var för sig reglerar och/eller 
styr flygningar med gyrokopter så att störningar minimeras.  Alternativt att Sövdefältets lämplighet för 
gyrokopterflygningar prövas. 
 
Vi har uppfattat att ingen myndighet i dag tar ansvar för störningar av djurlivet från gyrokopter. Därav 
denna skrivelse till tre myndigheter. 
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