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Hvor bliver kvaliteten af VVM-redegørelsen for Kassø-Tjele 400 kV projektet af?  
 
I forbindelse med 400 kV projektet Kassø-Tjele er der i 2010 blevet lavet en VVM-redegørelse af Miljøcenter Odense og 
Århus.  VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og en sådan redegørelse skal omfatte en beskrivelse af anlægget, 
en vurdering af anlæggets miljøpåvirkninger på forskellige måder og beskrivelser af alternative løsninger. 
 
Redegørelsen skal godkendes af Miljøministeriet efter § 20 stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven, hvor anlægget i videst mulig 
omfang skal tage hensyn til landskabelige værdier og de øvrige interesser nævnt i § 1 i samme lov, som bl.a. tilsigter at 
beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter. Der skal med lovens administration ”lægges vægt på den 
betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden.” 
 
Der er to alternativer ved Hjartbro Skov: Det ene alternativ føres parallelt med den eksisterende 400 kV linie og noget 
tættere på skoven end den nuværende linie, imens den anden variant føres i en afstand af ca. 400 m fra skoven.  
 
Jeg har mine store tvivl, om Miljøcenter Odense har det nødvendige indblik i området omkring Hjartbro Skov, når de 
holder fast på linien tættest på Hjartbro Skov. I deres VVM-redegørelse har jeg ledt efter en beskrivelse af anlæggets 
miljømæssige og menneskelige påvirkninger linieføringen tættere på Hjartbro Skov, men der står ikke noget, så her vil jeg 
liste konsekvenserne op: 
 

1. Linieføringen, herunder to master, placeres indenfor for en afstand af 300 m fra Hjartbro Skov, hvorved 
Skovbyggelinien iht. § 17 i Loven om Naturbeskyttelse overtrædes. Denne lov forbyder placering af bebyggelse, 
herunder master, indenfor denne zone. 

2. To fredsskove vil blive påvirket: Der er planlagt placering af en mast midt i fredsskoven ved Åbøl Østermarksvej 
(lb. nr. 59/ 190). Luftledningerne vil køre henover en anden fredsskov på området ved Hjartbro Skovvej (lb. nr. 
63/286). Hermed overtrædes § 11 i Lov om Skove, hvori der står, at der bl.a. ikke må opføres anlæg på 
fredsskovpligtige arealer.  

3. Ved broen ved Hjartbro Skovvej er der et område, som er fredet iht. Naturbeskyttelsesloven § 3. Luftledningerne 
krydser henover dette område. Etablering af vej- og ledningsanlæg  gennem beskyttede naturtyper forudsætter 
dispensation fra denne lov. 

1. En familie vil blive eksproprieret, da luftledningerne kører lige henover deres hus. Til info siger Grundlovens § 73 
stk. 1, at ”ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver 
det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning”. 

2. Anbefalingerne lyder på, at luftledninger skal føres vinkelret på ådrev – her føres linien på tværs af ådrev. 
 
På baggrund af tracéforskydningen, fordoblingen af kapaciteten, udskiftningen af mastetypen og oprettelse af en ny 
transformerstation er der ifølge Miljøministeriet tale om et nyanlæg.  Derfor er der ikke hold i argumentet fra Miljøcenter 
Odense om, at fordi lodsejerne på den eksisterende strækning er vant til at se på master, så er det ok at lægge den ny 
linie parallelt. Der er IKKE tale om en 1 til 1 erstatning! 
 
Herfra kæmper vi sammen med Haderslev og Tønder Kommune for en kabelløsning, som dækker almenvellets behov, og 
ikke Energinet.dks økonomiske interesser. Godkender Miljøministeriet denne linie, vil den fra vores side få retslige følger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


