
Befolkningen på Hanö
vaerar bo i reservat



_Fredagen den 15 september 1978 I

Förhatliga
taggtråds-
stängsel har
länge funnits
för att skydda
fiskeläget på
Hanö-mot.
hjortarna. Nu
är större av-
spärrningar på

, gång -och
det kommer att
bli strid om de-
ras placering.



I-:-Aiiilra mölilerar om
i våra livsvillkor \

...: .Låt oss slippa bo i
reservat. Fyrvaktaren Al-
bin Johansson uttrycker
för SDS på torsdagen
~ela Hanöbefolkningens-
missnöje med att få sin ö
förvandlad till naturre-
servat. Det skulle beskära
vår hävdvunna.rörelsefri-
het, ~ägerman.

- Det bor faktiskt fortfarande
människor på Hanö, påpekar sjö-
kapten Lennart Nordgren i en frän

L

skrivelse till länsstyrelsen i Karls-
krona. Bevarandet av deras miljö
och livsstil kunde kanske vara värd
att beakta.

Bara jaktplats
Framtiden för Hanö ter sig all-

mänt dyster. Istället för utveckling
har det mesta försämrats. I det
något längre perspektivet hotar to-
tal avfolkning. Kampen mot "hjort-
plågan" har inte krönts med fram-
gång för öborna, som irriterat und-
rar: - Skall Hanö reduceras till,
bara en plats för lyxjakt, där nor-
malt liv är omöjligt?

\ Fyrmän ifara
Det är bara två årtionden sedan

Hanö beboddes av 240 personer,
men antalet har nu rasat till hälften.
'Nästan bara de gamla har blivit
kvar.:J?en egna skolan är ett minne
blott. On riskerar nu att mista en
annan livsnerv - den fina fyren,
där fyrmästare Carl Hanunarquist
hans bror Nils "och ytterligare tre
män arbetar. Oborna hävdar att
ingenting slår ut det mänskliga
ögat, men. sjöfartsverket genom-
trumfar ändå automatiseringen.

- Den kan vi inte hindra, men vi
hoppas få gehör för kravet att få
behålla åtminstone ett par mans
besättning, säger Albin Johansson.
På den punkten tänker. vi aldrig
backa. Måseskärs fyrplats fick ju
ha kvar viss. bemanning, .så det
kanske inte är helt hopplöst.

Överhetssvek
Hanöborna tycker att myndighe-

terna på både lokal och regional '
nivå har svikit ön i Västblekinge.
Organen brister i progressivitet,
hävdar man, och efterlyser främst
,fria färjeresor till och från Lister-
landet. Kommunikationerna är i
dag mer än risiga. Hanö har egent-
ligen alla förutsättningat för att
vara god boendemiljö.

"Hjortelände"
Den stora hjortstammen upple-

ver öborna som mycket av roten till
det onda. Befolkningen anser sig
överkörd efter alla de t\I:er som
passerat. Utomståendes \bärande
ide för att skona odlingarna nere i 1,:
byn från att skövlas av hjortarna - ;ro

de invaderar nattetid gåtor och I
trädgårdar - är ett ~gantiskt i
stängsel runt hela bebyggelse ~

För detta betackar sig! öborna:
- Vi vill inte leva som lägepångar. !

Det senaste förslaget alhså är att , ~
upphöja hela Hanö till naturreser- .....
vat, vilket skapat förnyad oro och I'.··.· •.·

misstämning. Sydkustfiskarnas Ha- ;
nöavdelning (52 man) och hem-
bygdsföreningens styrelser har i
dagarna samrått. Och avfyrat en
skarp skrivelse till länsstyrelsen
borta !Karlskrona.

- Vi har förlorat 10 OOO-talskro-
nor på hjortarnas härjningar - och
helst av allt ser vi att avskjutning
sker, säger Albin Johansson.

- I andra hand - om lagenför-
bjuder avskjutning - kan vi accep-

I

I

te
r.
k
la
ti
ts
h



tera ett rejält stärigsel som är place-
rat långt från byn, alltså uppåt bus-
kagen. På det sättet skulle ön de-
las. Vi människor skulle då i alla fall
tillförsäkras halva Hanö och hjor-
tarna fick nöja sig med den andra
hälften!

Den exakta innebörden av ett
reservat har öborna inte riktigt för-
stått. De står förvirrade på många

. punkter. Ingen har i klartext sökt
förklara konsekvenserna. ,

- Vi är rädda för att ett reservat

Livsstil kläms
- Förslaget (till naturreservat)

synes i första hand ha tillkommit för
att skapa juridiska och ekonomiska
förutsättningar för uppförande av
vilthägn runt fiskeläget på Hanö. I
förslaget tas all möjlig hänsyn till
markägarnas och jakträttsinneha-
varnas intressen på Hanö. Däremot
framgår det ej av förslaget att det
fortfarande bor människor på Hanö
och att bevarandet av deras miljö I
och livsstil kunde vara värt att
beakta.

"Klåfingrihet"
Det officiella syftet med reserva-

tet är att konservera en landskaps-
typ som råkade uppkomma genom
en numera övergiven form av krea-
tursskötsel samt att tillgodose det
s k rörliga friluftslivet. Klåfingriga
ingrepp ("för att bevara områdets
karaktär av beteslandskap") blir
förmodligen till mer skada än nytta,
befarar Lennart Nordgren och
tycker att naturen skall få sköta sig
själv.

- Någon hänsyn till befolkningen
på Hanö kan ej spåras i förslaget
(till stängselplacering), säger han
och frågar: Inser inte länsstyrelsen
det groteska i att omgärda ett helt
samhälle med höga ståltrådsstäng-
sel, till råga på allt på det allmännasL- ~_bekos~ad?
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skulle medföra ett intrång i vår
rörelsefrihet. Vi vill kunna röra oss
fritt på hela ön, plocka bär och
annat och slippa frukta för jägare i (
buskarna. Olustigt nog verkar vi
öbor bli beblandade med turister
fast vi tycker, att vi skall ha en

Förhatliga
taggtråds~
stängsel har
länge funnits
för att skYdda
fiskeläget på
Hanö-mot
hjortarna. Nu
är större av-
spärrningar på
gång -och
det kommer att
bli strid om de-
ras placering.

tryggare ställning och få sköta vårt i
fred utan inblandning.

Det är fruktansvärt, tycker öbor-
I na, att andra ger sig på dem - "en
hop äldre pE;rsoner som bor ute i
havet" - och möblerar om i deras
livsbetingelser.

I Nu är hjortavspärrningar således
tänkbart för såväl länsstyrelse som
Hanöbor, men var någonstans de
skall sättas in blir knivigt att av-
göra. Inhängnaderna torde komma l
på plats som AMS-arbete. Sedan I
får folk och djur leva på varsin sida.
Antalet individer är ungefär lika
stort i båda lägren.

Till länsstyrets planeringsavdel-
ning har sjökapten Lennart Nord-
gren också avfyrat en egen skrivel-
se. Han anför: .



-Nigonhän-
syn till befolk-
ningen på Hanö
kan ej spåras,
skriver Lennart
NordgrentIll
länsstyrelsen

-Detvore
trist för oss att
på gamla dagar
behöva leva som
I ett reservat,
suckar fyrvakfa"
ren Albin Jo-
hansson

Fyren är på
väg att auto- ,
matiseras, .
men hanöbor-
na hoppas in-
tensivt att sjö-
fartsverket än-
då vIII gå med
på viss be-
manning.


