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Miljøcenter Odense vægter Energinet.dk højere end mennesker, dyr og natur 
 
Miljøcenter Odense er i deres kommuneplantillæg for Haderslev kommune nået frem til, at den linieføring, der i deres 
verden tager mest hensyn til natur, dyr og mennesker, er den variant, der føres øst for den eksisterende højspændings-
linie og dermed tættere på Hjartbro Skov. Miljøcenter Odense mener således at have opfyldt §1 i Naturbeskyttelsesloven, 
der siger, at ”offentlige anlæg skal placeres og udformes således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de 

landskabelige værdier og de øvrige interesser” (værne om landets natur og miljø).  
 
Det er helt tydeligt, at Energinet.dk er i lommen på Miljøcenter Odense. Energinet.dk er mest interesseret i lige 
strækninger med færrest mulige knækmaster, og det får de ved Hjartbro Skov-varianten. Men ser man i VVM-
redegørelsen fra 2005, som er meget mere detaljeret og gennemført end den fra Miljøcenter Odense, så får man et helt 
anderledes billede af de to varianter, hvor det er en selvfølgelighed at friholde Hjartbro Skov og omegn fra 45 m høje 
højspændingsmaster, alternativt at kabellægge linien, hvis ingen anden løsning findes. 
 
Den af Miljøcenter Odense valgte variant tættest på Hjartbro Skov vil berøre 7 beboelser (1 beboelse skal eksproprieres), 
73 forskellige plantearter, 24 forskellige fuglearter, 4 typer pattedyr, og linien vil komme til at køre ind over 4 stk. §3-
områder, Åbeskyttelseslinie, Skovbyggelinie og 3 fredsskove. Området er i Haderslev Kommuneplan udpeget som 
værende et ”værdifuldt landskab” med ”særlig geologisk værdi”, ”område med naturinteresse”, ”naturområde” og 
”lavbundsareal”. 
 
Sammenlignes med hovedforslaget vest for den nuværende højspændingslinie, som Miljøcenter Odense altså har fravalgt 
i sidste øjeblik, så vil denne variant ligeledes berøre 7 beboelser (dog ingen eksproprieringer!), 27 forskellige plantearter, 
9 forskellige fuglearter, 1 type pattedyr, og den vil køre ind over 2 stk. §3-områder, Åbeskyttelseslinie og forbi 1 fredsskov.  
 
Men da Energinet.dk som sagt er i lommen på Miljøcenter Odense, vælges den variant, som tilgodeser Energinet.dks 
ønske om lige strækninger uden knækmaster, men som derimod belaster natur, dyr og mennesker mest. Ikke alene vil 7 
beboelser blive berørt, men de UTALLIGE mennesker, som igennem hele året kommer til Hjartbro Skov for at nyde dette 
unikke område, vil også blive berørt. 
 
Nu må vi se, om Haderslev Kommune har hår nok på brystet til at holde fast på, at der IKKE må bygges indenfor 
Skovbyggelinien af Hjartbro Skov. Siger Haderslev Kommune nej til dette, så får Energinet.dk jo et problem, for skal de 
undgå Skovbyggelinien, så må linien om på den vestlige side af den eksisterende linie, og det er der ikke projekteret med. 
Men mon ikke Energinet.dk får kringlet denne lille detalje, for monopolet Energinet.dk er til for samfundets skyld og 
dermed hævet over demokratiet.    


