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I forlængelse af at mst vvm rapport er annulleret sjal der udbedes at der undersøges for habitater I området ved
haslev hvor der graves elledninger. 
Der er tale om strækning fra nyvulsevej tip køgevej, hvitder vides der er flagermus,  springfrøer, hasselmus, 
Dvs der udbedes en fuld vvm undersøgelse. 
Ifm med underboring under haslev vandtårn opstod der rystelser i vores ejendom.
Derfor bedes det ligeledes undersøges om flagermus har lidt overlast. 
Der burde være blevet undersøgt for flagermus I området ved første vvm undersøgelse. 
Der henvises til høringssvarene.
Der blev kun undersøgt for padder, hvilket ikke er efter gældende lovgivning. 

Der bedes om fuld habitat undersøgelse samt undersøgelse for fuglearter 

Med venlig hilsen 

Linda for jens Dandanell 
Gisselfeldvej 1a 
4690 haslev 
Tlf 51181234 
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Jeg ønsker projektet stoppet og nedlagt her og nu.....af 
Hensyn til dyr og mennesker i det åbne land. 
Rør fjernes og markerne reetableres hurtigst muligt, senest 1/9 21 
Svar sendes direkte til ovenstående mail 

Venlig hilsen 

Carlo Povlsen 
Sendt fra min iPad
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Jeg har landbrug syd for jernbane strækningen Kolding- Lunderskov.

I løbet af vinteren 2020/2021 blev mulden fjernet  på linjeføringen fra Gelballevej og frem til jernbanen. En
strækning på 2-3 km.

Som lægmand vil jeg mene, at det klart vil være en fordel for birkemus, hasselmus  og flagermus at man får
røret nedlagt og arealet reetableret omgående.

Alternativt skal man igang med de store entreprenør maskiner om måske 1 år til stor skade for dyrelivet.

Mvh Bertel Petersen
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Kære Miljøstyrelse

Tak for invitation til endnu engang at komme med bemærkninger til projektet Baltic Pipe

Det er ikke min opfattelse, at vores bemærkninger har haft nogen som helst interesse fra modtager
tidligere, men det skal naturligvis ikke afholde mig fra at prøve igen.

Jeg er lodsejer i ledningens tracé, og er naturligvis påvirket af en manglende reel servituterstatning, som
desværre synes at have været en del af den oprindelige kalkulation på projektet.

Baltic Pipe Projektet er efter min opfattelse et helt igennem håbløst projekt, som er kørt igennem uden om
Folketinget af en svag og egenrådig Energiminister.

Projektet er siden vedtagelsen blevet overhalet indenom i flere omgange af den politiske virkelighed.

Det giver ganske enkelt ikke mening, at transportere ”sort gas” i det danske gasnet tværs igennem
Danmark, samtidig med den nuværende Miljøministers udsagn og ambition om at udfase al naturgas i
Danmark frem mod 2040 og alene bruge såkaldt grøn gas. Danmark er allerede nået langt i denne
udvikling.

Senest har EU kommissionens nye klimapakke med markante opdateringer af EU-lovgivningen i forhold til
udledningsstandarder og brug af alternative brændsler understreget, at Baltic Pipe tilsyneladende lever sit
helt eget liv i en gammeldags tankegang, hvor norske gasproducenter og polske købmænd tilsyneladende
totalt har styret den daværende energiministers beslutninger uden skelen til den grønne udvikling i øvrigt.

Vi ser ligeledes en fælles europæisk ambition om helt, at udfase salget af biler med co2 udledning inden
2035.

Mit forslag er derfor, at benytte denne ekstra miljøvurderingsproces til at gøre det eneste rigtige, nemlig at
stoppe projektet i sin helhed nu, fremfor at forsætte den dumstædige fortsættelse af et helt igennem tåbeligt
projekt styret af udenlandske økonomiske interesser og uden nogen reel grøn vinkel.

Venlig hilsen
---

Nils Rasmussen
Gamborgvej 37
5500 Middelfart

Mobil +45 4036 4602
nr@patriotisk.dk
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Hej Jonas 

Jeg bor på SkrillingeStrand 64 - og jeg synes det er ærgeligt,  at de ikke påbegynder og afslutter hele arbejds gangen
ned af en meget befærdet vej - og meget smal  ad én omgang-. 
Vi skal efter plan både forstyrres i november og sommeren 2022 - og vi har jo lige misset sommeren 2020 - hvor der var
ekstrem aktivitet fra B. P. - projektet. Det ville være godt for alle der bor her - at gøre i en omgang. 

Jeg undre mig over hvorfor vi i år har fået så mange sø stjerne - og nedgang i blåmuslinger? Bunden er mere mudret
end den plejer.  Blot en konstatering - at sådan er det nu - jeg ved ikke om det har noget med B. P . projektet at gøre. 

Med Venlig Hilsen/Kind regards

Anni Knudsen

Piet Hein 
Mandalvænget 5
Dk-5500 Middelfart
Danmark

Phone:  +45  63 40 40 80
http://www.piethein.com
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Til Miljøstyrelsen

Nyborg Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte Idéoplæg fra Miljøstyrelsen vedrørende: Baltic Pipe
projektet. Fra Houstrup strand til Faxe Syd.

Der er i oplægget på side 27 anført en række Natura 2000 områder projektet enten går igennem/krydser eller
krydser/passere tæt forbi og derfor kan have potentiale for påvirkning.

Det er i oplægget ikke anført at udledning af spildevand fra trykprøvningen af gasrørene forventes udledt i Storebælt
inde i Natura 2000 område nr. 116 ”Central Storebælt og Vresen”
Dette bør således inddrages i den videre miljøtekniske vurdering af udledningsrecipienten, hvor
udpegningsgrundlaget er stenrev og marsvin.

På side 28 er angivet at der i forbindelse med grundvandssænkningen langs rørtracéen igen vil blive vurderet om der
er behov for at udlede det oppumpede grundvand til vandløb.
I Nyborg Kommune forventes at der er stort behov for grundvandssænkning ved Vindinge å for at tørholde
rørtracéen under nedgravning af gasrørene. Dette vil give risiko for at reducere den naturlige grundvandsindsivning
til åen da grundvandet her er meget terrænnært. Derfor vil der være behov for en grundig vurdering af forholdene
ved Vindinge å omkring grundvandspåvirkningen af å-systemet i området og dermed mulighederne for at tillade
udledning af dette grundvand til vandløbet.

Venlig hilsen  
Lars-Ole Christensen, Sagsbehandler, Biolog 

Teknik- og Miljøafdelingen, Natur- og Miljøgruppen

Direkte 6333 7156 I  loc@nyborg.dk

Hovedadresse: Torvet 1, 5800 Nyborg , tlf. 6333 7000 
E-mail: kommune@nyborg.dk  I  www.nyborg.dk I   https://www.facebook.com/nyborgkommune
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Kære Baltic Pipe

I høringsperioden ønsker vi hermed at forslå, at vi  som nærmeste naboer til kompressorstationen på Tågeskov
Overdrev bliver hørt i forbindelse med ønsker til beplantning omkring denne. Det er os der skal kigge på dette hver
dag, så derfor finder vi at det vil være relevant at spørge os, der i forvejen har plantebælter og egen skov – i stedet
for at spørge andre organisationer.

Med venlig hilsen

Helle Demsgård
info@opholdssted-skovbogaard.dk
Hovednummer. 55 56 42 96
CVR.Nr. 17 74 31 71
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Ang miljøkonsekvensrapport sags nr. 2021-27252

Da jeg bor på Odensevej 166, Avnslev, som er lige overfor en pipeline plads, vil jeg gerne klage over de
rystelser og vibrationer mit hus har været udsat for ifb med etablering af pladsen, samt et væld af lastbiler. Når
pladsen er afviklet, håber jeg på tilsyn af min bolig.

Med venlig hilsen 

Hanne Gøttler Høj.
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   Jeg er ked af at man har stoppet nedgravningen af gasledningen til Polen. Jeg har været imod den fra
begyndelsen,men har levet med at den kom.Det er for sent at stoppe projektet nu. Man har i  det område jeg
bor i ved  Svanemosen ved Kolding  ryddet et bredt bælte gennem området,hvor de truede arter man vil
beskytte lever. Jeg er berørt af projektet ,fordi ledningen går over min mark.Det rydde areal er gennemgravet
af  arkæologer og ligger nu hen overfyldt af græs og ukrudt  o.s.v. Hvis ikke man får gravet  ledningen ned i
sommer vil det ødelægge mere natur og levesteder for de truede arter ,fordi jorden ikke er nem at arbejde med
i vinterhalvåret og den kan ikke retableres ordentlig og man vil få store strukturskader efter de store
maskiner,som har kræfterne til at arbejde under dårlige forhold. Gasselskabet vil kræve erstatning for
forsinkelsen af Miljøstyrelsen ,fordi de har ansvaret for forsinkelsen.Det vil sige at vi skatteyder skal betale
gildet .Jeg har lige fået brev fra Energinet om at nedgravningen bliver stoppet i 6-8 mdr. Levestederne vil
derfor være ødelagt i 2 år. i stedet for 1 år. Det er ikke i orden, når man vil beskytte truede arter.Jeg opfordre
derfor til at man får gasledningen gravet ned i sommer og bruger penge på retablering af de berørte områder.
En vis mand skrev engang ,at mod dumhed kæmper selv guderne forgæves ,jeg vil give ham ret,for projektet
ville have været færdig nu  i vores område og de truede arters  levesteder genoprettet til gavn for alle, hvis det
ikke var blevet stoppet.. Hvad har man opnået ved at stoppe det ?
Kommenter venligst mine bemærkninger.
-- 
Med venlig hilsen
John Kühne

-- AKT 3450943 -- BILAG 1 -- [ Bemærkninger til stop af ned gravning af gasledning til Polen. ] --



Brevdato 27-07-2021

Afsender Poul Pedersen (poul@vestfynsefterskole.dk) Sendt af Poul Petersen:
poul@vestfynsefterskole.dk

Modtagere Hovedpostkasse (mst@mst.dk)

Akttitel ideforslag miljøpåvirkning baltic Pipe

Identifikationsnummer 3452769

Versionsnummer 1

Ansvarlig Jonas Fardrup Hennecke

Vedlagte dokumenter ideforslag miljøpåvirkning baltic Pipe

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 19. okt 2021



Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Jonas Fardrup Hennecke (jofah@mst.dk)
Fra: Poul Pedersen (poul@vestfynsefterskole.dk)
Titel: ideforslag miljøpåvirkning baltic Pipe
Sendt: 27-07-2021 08:51

Miljøstyrelsen.
Ideforslag til begrænsning af miljøpåvirkning af Baltic Pipe ledningen.
Gasledningen er planlagt til at blive gravet gennem vores skoleskov der består af 25 års gamle jyske egetræer som
Vestfyns efterskoles elever plantede under ledelse af Hedeselskabet som udarbejdede en plan for skoleskoven der
gav mest mulig natur og tog hensyn til biodiversiteten i området.
Vi har tidligere påpeget over for Energinet at vi ønsker ledningen først under skoven med en ca. 50 m. styret
underboring.
Et forslag til miljørapporten er at ledningen føres gennem vores skov med styret underboring,
så miljøet påvirkes mindst muligt..
Mvh. Poul Petersen og Ruth klit Poulsen ejere af jorden på Nørremarksvej 21.- Jorden som i 1983 af
Landbrugsministeriet er udlagt til undervisningformål, er forpagtet ud til Vestfyns Efterskole, der bruger skoven til
naturundervisning…
En gennemgravning af skoven, fældning af vores egetræer og tilhørende bevoksning, vil skade biodiversiteten i
området.
Mvh. Ruth Klit Poulsen og Poul Petersen, Nørremarksvej 24. 5690 Tommerup. Tlf. 40922637.
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RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONRELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet meddele, at tidligere
afgivne høringssvar, afgivet i forbindelse med tidligere myndighedshøringer samt høring af
landsplansdirektiv, stadig er gældende. Der er ikke yderligere bemærkninger til myndighedshøringen af
ideoplæg vedrørende Baltic Pipe.

Med venlig hilsen

Betina Ø. L. Jørgensen
Civilingeniør

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55
DK-9800 Hjørring

Telefon + 45 7281 3169 / Mobil + 45 4196 4226
E-mail: fes-nps23@mil.dk / Fiin: fes-nps23@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONRELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
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Til Johan Fardrup Hennecke, Miljøstyrelsen

Ref. J.nr. 2021-27252
Vedr. brev dateret 12. juli 2021.

Vi er indehavere af adressen Gamborgvej 30, 5500 Gamborg og er nabo til én af de marker, der skal krydses
af den planlagte gasledning under Baltic Pibe.

Det både undrer og bekymrer os meget, at der i forbindelse med klargøring til gravearbejdet på den mark vi er
nabo til, er lavet en række afmærkninger med grønne flag fra skellet mellem vores grund og marken og i
retning nord mod det område, der er udset til udgravning til selve rørføringen. Det undrer os i særdeleshed, at
vi som nabo ikke er blevet informeret om, hvad man påtænker at udføre af arbejde direkte op til skel.

Vi forventer ikke, at det er Miljøstyrelsen der skal oplyse os om den planlagte aktivitet, men at det derimod
må være en instans under bygherren, der skal sikre, at relevant information bliver fremsendt til berørte parter.
Uden at være fagfolk på området, vil vi antage, at vi har en lovsikret ret til at blive holdt informeret, når der er
tale om aktivitet direkte op i skel.

Uverificerede rygter siger imidlertid, at det skulle være planlagt at opføre en bygning til overvågning af
gasledningen. Hvis dette er rigtigt, så vil en sådan bygning uanset, hvordan den måtte blive udformet, komme
til at virke skæmmende, når den bliver bygget direkte i åbent landskab ved indfaldsvejen til landsbyen. I stedet
for at opføre bygningen i åbent landskab, så vil der være muligt at opføre den op ad de eksisterende hegn, der
på den måde vil danne baggrund for bygningen. Det vil betyde, at bygningen, når man ser den fra
Gamborgvej,  ikke på samme måde vil blive dominerende og skæmmende i landskabet.

Et alternativ kunne være, at opføre bygningen (hvis der skal opføres en sådan???) i den nordlige ende af den
mark, der skal krydses af gasledningen. Det ville give mulighed for tilkørsel til bygningen via Mølleløkken -
vej i det villakvarter, der grænser op til marken på nordsiden.

Måske er denne indsigelse / disse forslag slet ikke relevante, for som sagt ved vi ikke, hvad der er planlagt at
skulle ske op til vores skel. Skulle det modsatte være tilfældet, så står vi gerne til rådighed med en uddybning
af de fremsendte forslag.

Til slut - har man som bygherrer ikke en forpligtigelse til direkte at informere berørte parter?

Med venlig hilsen
Lissie og Jørgen Knudsen
Gamborgvej 30
5500  Middelfart
Mobil 2129 7075

Bilag. Kortudsnit med angivelse af adressen
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Classified as Internal

Manglende information om planlagt aktivitet på marken grænsende op til 
Gamborgvej 30, 5500  Middelfart

Markering med grønne flag i 
skel og på marken grænsende 
op til Gamborgvej 30
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Til Miljøstyrelsen

Vedr: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for landdelen af gasprojektet
Baltic Pipe

Vedhæftet fremsendes vort høringssvar vedr. Baltic Pipe.

Med venlig hilsen
Niels Langkilde

BRAMSTRUP
Bramstrup 1
5792 Årslev

T:   70 27 55 71
M: 40 31 72 30

www.bramstrup.dk

Dato: 16. juli 2021 kl. 17.56.02 CEST
Til: Info - Bramstrup <info@bramstrup.dk>
Emne: Baltic Pipe idéhøring
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7. august 2021

Miljøstyrelsen 
Landskab og Skov 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

Att: Biolog Jonas Fardrup Hennecke 

Vedr: ”Baltic Pipe” - Journal nr. 2021 – 27252, ref. JOFAH 

Høringssvar vedr. Baltic Pipe – Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapporten for landdelen af gasprojektet Baltic Pipe 

Kære Jonas Fardrup Hennecke 

Miljøstyrelsen har i et brev af 12. juli 2021 indkaldt idéer og forslag til ny miljøvurderingsproces af 
Baltic Pipe projektets landdel. 

Som lodsejer på en ca. 2,6 km lang strækning over Bramstrup syd for Odense har vi allerede tidligt 
gjort opmærksom på områdets miljømæssige sårbarhed. Af vort høringssvar af 11. april 2019 
fremgik det blandt andet, at ”Bramstrup er domineret af en meget vigtig natur- og 
spredningskorridor langs den beskyttede Lindved ådal, og den påtænkte linjeføring for Baltic Pipe 
går lige tværs gennem dette område.” 

Vi skrev endvidere i høringssvaret: ”Specielt ville jeg gøre opmærksom på, at Baltic Pipe projektet 
kunne komme til at ødelægge ejendommens bynære udviklingsmuligheder og naturmæssige 
potentialer - herunder de allerede påbegyndte anlæg af veje, skove, parker mm. Derved kommer 
Baltic Pipe projektet i konflikt med de allerede myndighedsgodkendte retableringsplaner for 
Bramstrups råstofområder.” 

Vi har således tidligt gjort opmærksom de specielt miljøfølsomme områder på Bramstrup, men 
alligevel måtte vi eksempelvis kæmpe for at redde et vigtigt skovbryn på den gamle bøgeskov 
Store Langholm – et skovbryn, som viste sig at indeholde træer med 16 forskellige arter af 
flagermus. Vi har også påtalt, at brinkerne ved Lindved å ulovligt og miljømæssigt uforsvarligt var 
blevet gennemgravet og vand pumpet fra tracéet ud i åen, men vi blev afvist med besked om, at 
det var lovligt. Det var det på ingen måde, og udledningen blev stoppet 2 dage senere. 

Dette var blot to eksempler på en lang række forhold, hvor Energinet og Baltic Pipe projektet har 
vist en fuldstændig mangel på respekt for vort land, dets natur og dets borgere. Man har endda 
som myndighed tilladt sig at præsentere os for en bonus til lodsejer, som skulle fremskynde 
fældningen af træer, ”Så vi kunne få det overstået”. Man kaldte det et ”Fedterøvstillæg” – men 
det måtte vi altså ikke sige, at de kaldte det. I andre lande hedder det noget andet, men hvad det 
end kaldes, nedbryder det borgerens respekt for myndighederne på en meget uhyggelig måde. 

Bramstrup 1 

5792 Årslev 

T:  70 27 55 71 

nl@bramstrup.dk B 

www.bramstrup.dkB 
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Nu skulle man tro, at vi med alle disse erfaringer var fulde af idéer og forslag til afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapporten for landdelen af gasprojektet Baltic Pipe. Det er vi ikke, for vi har 
allerede forsøgt med høringssvar og med talrige møder. Igen og igen har vi forklaret skiftende 
konsulenter fra Energinet, at vi havde en målrettet vilje til samarbejde, men oftest uden resultat. 

Derfor har vi observeret én helt generel afværgeforanstaltning, som vi mener kan mildne de 
skader, projektet påfører miljøet, og det er: Stop brugen af naboretskonsulenter! 

Som lodsejer bliver man fortalt, at naboretskonsulenterne skal servicere lodsejerne. Er der 
spørgsmål eller vigtige oplysninger, eksempelvis om lodsejers kendskab til truede dyrearter og 
sårbar natur, skal naboretskonsulenterne nok give oplysningerne videre til Energinet. Energinet 
betaler konsulenternes løn, men deres arbejde er at hjælpe lodsejerne. 

Dette er en fundamental fejl ved projektet, for man sætter ulven til at vogte får. Denne talemåde 
fra en svunden landbrugstid handler i virkeligheden om habilitet, om et armslængdeprincip, der 
ikke bliver overholdt. Dette er ikke ment injurierende eller fornærmende, men formuleringen 
kredser om det forhold, at naboretskonsulenterne ikke har økonomiske interesser i at hjælpe 
lodsejerne og slet ingen interesser i at forsinke og fordyre et projekt på grund af nogle truede 
dyrearter eller andre miljømæssige forhold. 

I nogle af tidens debatter tales der om interne undersøgelser og om uvildige undersøgelser – 
herunder uvildige advokatundersøgelser. Energinet og Baltic Pipe har i høj grad brugt 
naboretskonsulenterne som interne undersøgere, og de er på ingen måde interesserede i at finde 
fejl. 

Den tilbagetrukne miljøtilladelse viser, at samfundet nu alligevel må betale for at rette fejlene og 
efterfølgende forsøge at genvinde tabet af respekt. For at det ikke skal ske igen og igen i 
fremtiden, skal vi derfor komme med det ene ønske, at store og små offentlige projekter ikke 
anvender naboretskonsulenter uden, at der er en tydelig modvægt af uvildige eksterne 
konsulenter til at varetage samfundets, lodsejernes, naturens og de truede dyrearters interesser. 

Med venlig hilsen 
Niels Langkilde og Sophy Høy 
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Bemærkninger til høring på vegne af familien på Strandskovvej 25, der er nabo til Linjeventilstationen i
Nyborg: 

Vi oplever desværre fortsat en række problemer for indpasningen i det naturskønne område - æstetisk og
funktionelt for os som nabohus: 

Randbeplantning som lovet i beskrivelserne: 
Især savner vi en bedre randbeplantning til at dække for indkørsel til området og ikke kun rundt om anlægget. 
Indkørselsområdet er bredt med flere forgreninger, som giver et åbent kig til det tekniske anlæg, og er dermed
en markant forstyrrelse af æstetikken i det smukke kulturlandskab med ellers megen vild natur i kilometers
omkreds af skov, mark og eng.
Deril er det en invitation til at folk smider affald ( fordi det signalerer allemandseje af grimt offentligt anlæg
midt ude i "ingenting"). 
Tilkørselsvejen er under de seneste anlægsarbejder rettet yderligere ud, så der nu er endnu mere frit indblik fra
vejen fra alle retninger, og der bør laves et “knæk” på tilkørselsvejen, så beplantning kan dække indblikket fra
omgivelserne. 
Vi savner også en bedre aflukning af den indre ring omkring anlægget, feks med kæde på tværs af indkørselen
(foran selve porten) for også at lukke for tilkørsel til det frie terræn omkring anlæggets indhegning, da det er
meget besøgt af nysgerrige/uvedkommende og tilfældigt forbipasserende.  
Feks har vi observeret parkerede biler derinde af feks jægere (har observeret folk med gevær derinde i
skumringstimer), folk som camperer, folk som smider affaldssække i beplantningen, folk som smider øldåser
derinde når de holder med biler, folk som lufter hunde omkring anlægget...nøgne, nysgerrige folk som lige
skal ind og vende eller sidder i en pause i deres biler bag hækkene, bruger det som toilet på ruten, og endda
folk som har smidt større tyvekoster (en båd på trailer). 
Vi har under anlægsfasen haft et indbrud i huset for første gang i over 50 år (intet stjålet, kun rod og hærværk
af døre), som vi ser som en konsekvens af den øgede trafik og aktivitet i et ellers fredeligt område.  
Sammenfattende oplever vi altså æstetiske og tryghedsmæssig forringelse ved det nuværende, mangelfulde
randbeplantning og aflukning af området. 

Kompensation for områdets biologi:
Der blev på et tidspunkt foreslået, at man kunne kompensere for nogle af de tabte naturværdier ved at fremme
salamandernes levevilkår i vandhullet på vores grund. I den forbindelse oplevede vi, at der ikke rigtigt blev
lyttet til vores behov for at bevare dele af den gamle beplantning, som har givet læ for vestenvinden i  mange
årtier. Og det var svært at forstå det af biologen fremstillede forslag, da sagen blev meget hurtigt lukket fra
Baltic Pipes side, selvom vi havde spørgsmål til fremgangsmåden (Feks ville man fjerne pilebevoksning, hvor
der ikke vokserer pil men derimod meget gamle frugtbuske, så det hang ikke logisk sammen for os). 

Med venlig hilsen på vegne af familien,
Christin Egebjerg
——
Christin Egebjerg
Ms.sc. (Civ.eng.), PhD (Proj. Man.)
christinegebjerg@gmail.com
Mobil: +45 2081 1888
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Mst

Vi kan ikke fra den ene dag til den anden omstille os til grønnere energi!
Efter min mening er der meget politik i dette projekt, begrundelsen for projektet var, at Polen skulle udfase kul og
bruge gas i stedet for. I Danmark
omstillede man så kraftværker til flis fyring, nok vel vidende, at Polen har ca. 3 gange så meget skov, per indbygger,
til rådighed. Min konklusion er, at
nogle ønsker København til verdens første co2 neutrale hovedstad. Da begge lande er medlem af EU, kunne man
have sparret både penge og co2 ved, at lade Polen bygge flis fyrrede kraftværke, den løsning har man valgt, at se bort
fra.
Det virker allerede nu som om, at de danske skove er plyndret for træ!

Rent praktisk er min mening, helt lokalt 6092 Sdr. Stenderup ved Lillebælt, at man skulle have krydset Lillebælt lidt
sydligere, måske gennem natur område Solkær enge, det havde været billigere og mere miljø rigtig. Hvis et område
som Solkær enge i kraft af natura 2000 område er hellig for sådanne projekter, så skal vi ikke have flere natura 2000
områder eller nationalparker. Den natur der er her retter hurtigt sig selv.
Helt lokalt mener jeg man tilsidesætter menneskers vel med, at lade ledningen krydse Varmarkvej 2 gange, ledningen
burde gå bag om Varmarkgård, nu gør man en del mennesker nervøse og ødelægger et nyt boligområde på
Moshusevej.

I øvrigt mangler vi områder til hundetræning!!

Med venlig hilsen
Ruddi Hansen
Varmarkvej 28
6092 Sdr. Stenderup

Sendt fra Mail til Windows 10

-- AKT 3485997 -- BILAG 1 -- [ bemærkninger til baltic pipe. ] --

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Brevdato 09-08-2021

Afsender Peter Jacobsen (st.kobeskov@live.dk)

Modtagere Hovedpostkasse (mst@mst.dk)

Akttitel Indsigelse vedr. Baltic Pipe

Identifikationsnummer 3486555

Versionsnummer 1

Ansvarlig Heidi Clausen

Vedlagte dokumenter Indsigelse vedr. Baltic Pipe
Høringsvar baltic pipe 2. hørring
Bilag 1 - Føns_vang_natura2000
Bilag 2 -DOF_Basen_Føns_vang_sø
Bilag 3 - arbejdsområde

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 19. okt 2021



Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Peter Jacobsen (st.kobeskov@live.dk)
Titel: Indsigelse vedr. Baltic Pipe
Sendt: 09-08-2021 06:57
Bilag: Høringsvar baltic pipe 2. hørring.docx; Bilag 1 - Føns_vang_natura2000.jpg; Bilag 2 -

DOF_Basen_Føns_vang_sø.jpg; Bilag 3 - arbejdsområde.jpg;

Hej

Denne indsigelse vedr. ejendommens jorde på Ørslevvej 53, 5592 Ejby.

EU-tilskud og Gødning
Da Baltic Pipe nu trækker langt ud i fremtiden, kommer projektet til at angå yderligere et års dyrkning af jorden og
derfor også retten til at søge EU tilskud.
Jeg har i 2021 ikke søgt tilskud, og ej heller gødning på arealet, da gravearbejdet skulle starte op i forsommeren
2021. Samt afsluttet i efteråret 2021.

Nu kommer projektet til at påvirke endnu et dyrknings år. Dvs. at jeg igen ikke kan søge tilskud samt gødning på
arealet.
Hvis ikke støtterettighederne ikke udnyttes 2 år i træk, fratages de mig som jordbruger. Jeg kræver at Energinet
indestår for mine EU rettigheder, samt alle omkostninger, der er forbundet med dette arbejde.
Ligeledes kræver jeg at Energinet erstatter min tabte gødningskvote 2021 på den afgrøde, jeg høster 2021. Dvs, tabt
udbytte. Det samme gør sig gældende i 2022.

Strukturskade erstatning
Skulle Energinet påbegynde gravearbejdet i efteråret eller vinteren 2021 til 2222, ser jeg på ingen måde den
nuværende lovede erstatning for strukturskade som fyldestgørende. Den er i forvejen meget lav og kan ikke holde
mine udgifter/tab hjemme.
Forklaring på strukturskade-forskellen: Strukturskaden er på den nuværende aftale med udgangspunkt i at der
arbejdes på arealet, hvor jorden er tørrest mulig i forhold til et år. Hvis der arbejdes på jorden i de vådere måneder
bliver påvirkningen af de berørte arealer markant højere, og derfor vil mine tab være større og vare i flere år end
med en sommerbearbejdning af området. 
Endvidere kan jeg risikere at ejendomsværdien forringes, såfremt jeg af årsager har behov for at sælge ejendommen
indenfor de næste 5-12 år. Da strukturpåvirkningen vil kunne ses i denne forventelige årrække. Vi henviser til den
tidligere gasledning, der er gravet ned i nærheden af Vejen (sydjylland). Her trives afgrøderne stadig ikke selv mange
år efter, og man kan se forskel på luftfotos.

Lægningsdybde af ledning
Jeg ser på jeres brev – af den 12. juli fremsendt til beboerne på adressen for Ørslevvej 53, på figur 11 i ideoplægget,
at man ikke kan se liggedybde for ledningen og dybde for ledningsgraven.
For at jeg har frit valg mellem arbejdsredskaber til almindelig landbrugsarbejde, har jeg brug for at vide at der er
minimum 1,5m mellem jordoverfladen og ned til ledningen. Det er svært for mig at se af de tegninger. Hvis man
arbejder med at lægge ledningen med 1,5m frit jord over den og til jordoverfladen er der plads til mindre
fordybninger på marken selv om jeg har en ansat til at køre med de dybeste jordbearbejdningsredskaber.
Med de omtrentlige dybder der har været nævnt andre steder, er det svært for mig at se hvor stor jorddækning der
er over ledningen. I og med at man som landmand bearbejder jorden jævnligt er det næsten at svare til en
terrænregulering, og det kan erhvervet ikke være tjent med, hvis vi reelt skal søge om tilladelse før vi kan lave vores
daglige arbejde. 
Ligeledes vil det være rart i forhold til placering af drænledninger i markerne at man ved at der er 1,5m jorddækning
over ledningen, så man kan beregne hvordan en ledning skal ligge inden man kontakter dem ang. nye dræninger i
markerne.

Jeg ved godt at jeg ikke kommer ned på 1,2-1,5m i mit daglige arbejde, men jeg ved at jorden sætter sig, så for at jeg
trygt kan have en medarbejder til at bearbejde jorden også efter et stykke tid og regnvejr, der komprimerer jorden
yderligere efter end anlægsarbejde, er det vigtigt for mig og landmænd generelt at der er en fornuftig jordhøjde over
ledningen.
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Vedhæftet er mine høringssvar vedrørende den tidligere VVM-høring. Dem beder jeg jer også at tage med i
høringslisten for dette. Tak.

Venlig Hilsen

Peter Jacobsen
St. Købeskov

Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf.: 40 33 87 88



Bemærkninger til ”Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe” 

og 

Bemærkninger til ”Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe - Gastransmissionsledning med anlæg på 

eksisterende modtageterminal Nybro i Varde Kommune og en kompressorstation i Næstved Kommune” 

Ørslev, den 12 april 2019. 

Dette høringssvar angår landbruget og omgivelser for Ørslevvej 53, 5592 Ejby Dalgård og det skrevet som et 

samlet svar til de 2 høring der pågår ang. ”Baltic Pipe” fra hhv. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Dette er 

skrevet af Peter Jacobsen i samarbejde med Peder Hansen Skovbovej 6, da jeg forpagter jordene fra 

Skovbovej 6, 5592 Ejby. 

Denne 2. høringsfase om ”Baltic Pipe” har formodentligt overholdt lovgivning mht. tidsfrister men den 

mængde af dokumenter/antal sider der er lagt frem har ”lægmand” ikke en chance for at få alt undersøgt 

hele vejen rundt inden for den korte tidsramme. Dette har foranlediget et yderst hastigt arbejde med at 

belyse dette projekt og dermed kan vigtige oplysninger være overset. Det må indstilles at høringsperioden 

forlænges således ”lægmand” for mulighed for at undersøge ting – dette gøres for de fleste efter arbejde 

og derfor kan kontakt med relevante myndigheder eller rådgiver være langsomligt.  

Det undres at der stadig ikke fremsat en alternativ løsning som følger den nuværende gasledning fra 

Odense til Middelfart ved siden af motorvejen E20. Der argumenteres med at det skyldes udfordring med 

sikkerhedsafstand. Det kan selvfølgelig være relevant, men er denne sikkerhedsafstand problematik kun 

gældende for 1 lodsejer eller er det gældende for 10.000 lodsejere? Det er kritisable, at der ikke er en 

alternativ løsning fremlagt således at dette høringssvar kunne bidrage konstruktivt. Det virker meget 

usandsynligt at gasledningens tracé fra Egtved til Nyborg kun kan placeres på en måde. Energinet må have 

fravalgt, det ifølge Energinet næstbedste tracé-mulighed, og den mulighed burde offentligheden haft 

mulighed for at forholde sig til.  

Gasledningen er berammet til at være i drift til 2062, men iflg. https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-

klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik skal Danmark være uafhængigt af kul, 

olie og gas i 2050, så hvad skal der forventes som slutår? Iflg. business casen (https://energinet.dk/-

/media/390EBE8995E8491688DCE504DBC2C5B5.pdf?la=da&hash=2B5527B3BB58DE3F449C24008FFD506E

ED23F88B) er den økonomisk prognose så vidt vides gående til år 2062. Dette giver anledningen til at mene 

gasledningens funktion også ophører i den tidshorisont. Derfor syntes det at være på sin plads med en 

strategi for oprydning eller information om det modsatte nu. Og bliver den så fjernet eller bliver den 

liggende og forfalder? Hvordan ryddes der op? Disse spørgsmål syntes ikke besvaret i materialet omkring 

Baltic Pipe og den uklarhed der på baggrund heraf opstår om fremtidens muligheder for at kunne udvikle 

landbrugsbedriften er en mentalbyrde for de berørte lodsejere og det bør afklares i Baltic Pipe projektet, 

hvorledes gasledningens ”exit”-strategien er. 

Det undres at ”Baltic Pipe” projektet kan gavne almenvældet så meget i ca. 40 år, at man midlertidigt vil 

ødelægge så meget uspoleret fynsk natur og dyreliv og endvidere risikere permanente skader på naturen 

som f.ek ved Odense Å og Natura2000 området Lillebælt. Det vurderes, at den i 1. høringsfase foreslåede 

alternativ tracé løsning som er at følge den eksisterende gasledning fra Odense til Middelfart kaldet ”E20-

korridoren” og dermed krydse Lillebælt ved Den Nye Lillebælts Bro (Her er passage over Lillebælt på ca. 

1150 m og dermed meget kortere alternativ over Lillebælt og endda ikke ved siden af Natura2000 område 
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”Lillebælt”). Denne løsning vil også kunne følge ad med motorvejsudvidelse på E20 samt den ny jernbane. 

Dette alternative tracé er natur som i forvejen er belastet og en stor del af det skal inden for få år alligevel 

graves op til førnævnte projekter. Desuden vil denne alternative løsning give et meget kortere tracé fra 

Odense til Egtved. 

Der en stor gevinst for naturen at lægge gasledningen ved ”E20-korridoren” hen over Fyn fra Odense til 

Middelfart. Her er naturen formet og forstyrret/ødelagt af diverse anlæg. Hvorimod høringsforslagets tracé 

fra før Odense og til Middelfart går igennem noget af det skønneste Fyn kan tilbyde af natur. Odense Å, 

Området i og omkring Frøbjerg Bavnehøj, Den fine kuperede og idylliske natur syd for Ørsbjerg og forbi 

Hjærup til Brænde Å, Tellerup og Ørslev Bjerge og herefter følger den kanten af Natura2000 området 

”Lillebælt”. Alt dette natur vil blive forstyrret eller måske helt eller delvis ødelagt – hvorimod det modsat i 

”E20-korridoren” kun vil gå ud over natur, som i forvejen er meget forstyrret eller menneskeskabt. 

I ”BALTIC PIPE PROJEKT PÅ LAND MILJØKONSEKVENSRAPPORT” er Natura2000 området Lillebælt 

bearbejdet, men der syntes der at mangle vurdering af påvirkningen af Fønsvang Sø i anlægsfasen, da den 

ligger meget tæt på tracéet – se bilag 1. Søen har et meget rigt dyreliv med især fugle som f.eks havørn og 

klyde, i alt 184 arter – se bilag 2. Det kan frygtes, at fuglene vil kunne lide unødigt i anlægsfasen, hvis der 

ikke tages ekstra hensyn. 

Anlægsfasen i ”Baltic pipe” vil lige meget hvordan man graver give naturen i og omkring tracéet en 

mavepuster og sporene vil tage lang tid at hele. Herudover vil den manglende beplantning vil jo give 

”huller” i hegn, skov som f.eks. ved Tellerup Bjerge og forstyrre det ellers uberørte Fyn. Med uberørt 

menes, at der ikke er større anlæg som motorvej, jernbane mm – Et anlæg af den størrelse som 

gasledningen ”Baltic Pipe” har, vil kunne danne præcedens hos politikkere og dermed muliggør en 

yderligere ødelæggelse af den fynske natur. 

”Baltic Pipe” projektets påvirkning af landbrugsbedriften på Ørslevvej 53 samt Skovbovej 6, 5592 Ejby, vil 

være markant da gasledningen deler bedrifternes marker i 2 stykker eller flere stykker, samt placering af et 

stort ”arbejdsareal” på Skovbovej 6, i anlægsfasen på landbrugets mark med den klart bedst jordkvalitet. 

Det vil påvirke den økonomiske værdi af bedriften og indtægts muligheder på flere punkter - både på kort 

og langt sigt: 

1. Et evt. salg af ejendommen vil være yderst forringet pga. de servitutter som bliver tinglyst på det

største, men med helt klart bedste kvalitet af landbrugets jord.

2. Ved bortforpagtning vil der skulle på beregnes et forpagtningsfradrag for de restriktioner

forpagteren skal overholde.

3. Muligheden for etablering af nye dræn afskæres kraftigt/fjernes, da gasledning deler

dræningsfeltet for markerne og dermed retten til at landbruget kan tilpasse marken de ændrede

vilkår som klimaændringer giver. Gasledningens begrænsning af dræningsdybde vil fjerne mulighed

optimalt fald i dræn og endda gøre det umuligt.  Etablering af nye dræn ved gasledningen skal

koordineres med Energinet og dermed øget økonomisk omkostning pga. koordinering af

entreprenør og tilsyn og begrænsede tidsrum. Det må på det kraftigste påpeges at krydsningen af

Dalgårds marker vest for Ørslevvej vil gå igennem to dræns områder, som kræver meget

vedligehold hvert år.

4. Reparation af dræn bliver vanskelig gjort eller umulig i nærheden af gasledningen, da man er

begrænset af Energinets tilsyn samt de dybdemæssige restriktioner. Dette vil ekstraordinære

udgifter grundet koordinering af entreprenør og tilsyn og begrænsetidsrum. I værste fald

økonomiske tab på afgrøde grundet manglende mulighed for straks indgreb/reparation.



5. Det arbejdsbælte der er ved gasledningen vil give katastrofale strukturskader og ændringer i

bonitet på jorden. Det vil have effekt i mere end 20 år iflg. andre landmænd med gasledning i den

størrelse.

6. Samt den reparation af nuværende dræn vil ændre fald eller synke under niveau for linjen og

dermed påføre landbruget yderligere omkostninger, da dette først viser sig efter en årerække.

7. ”Areal til oplagring og arbejdspladser” blev ved borgermødet i Middelfart fremlagt således, at

muldlaget vil blive skraldet af for at bedre kunne placere rørene til lager. Der har ikke, inden

høringsfristen, kunnet fremskaffes yderligere information om, hvordan det udlagte areal vil blive

anvendt i anlægsfasen. Men det må formodes at arealet vil blive benytte af yderst tunge

køretøjer/entreprenørmaskiner. Det areal vil være meget mere udsat for traktose og andre skader

end arealet ved gasledningen nævnt i pkt. 5. Konsekvenserne vil derfor også være meget større.

Det landbrugsareal tilhørende skovbovej 6 som Baltic pipe projekt gennemskære er

”hovedmarken” med den bedste jordkvalitet, konsekvenserne ved gasledningens arbejdsareal er

omfattende. Men en udvidelse af dette med et yderligere arbejdsareal – se bilag 3 – vil kunne have

vidtrækkende konsekvenser for den samlede værdi af landbrugsbedriften på skovbovej 6 samt en

formodet generelt ringere indtjeningsmulighed i forbindelse med bortforpagtning eller fremtidig

landbrugsdrift. Det må understreges at prisen på forpagtningen er trukket op primært på grund af

arealerne hvor pladsen skal ligge. Ødelægges jord boniteten her skal forpagtningsprisen sættes

varigt ned.

8. Gasledningen er blevet flyttet men vil stadig kunne besværliggøre og fordyre mulighed for

gyllesamarbejde via højtryks gylleledning, som er påtænkt at skulle være anlagt fra

bedriftsbygninger på Ørslevvej 53 og til skel ved midten af skovbovej 6’s samlede mark areal. Det

kan resultere en stor forringelse af Landbrugets udviklingsmulighed og indtægtsgrundlag.

9. Gener af eventuelle splejsebrønde til gasledningen kan ikke vurderes pga manglende kortgrundlag,

men kan give yderligere gener i driften og en økonomisk udgift.

10. Anlægsfasen vil kunne give landbruget store gener af økonomisk karakter pga. ekstra behov for

rådgivning mht. overholdelse af markplan, gødningsplan og lovgivning mm.

11. Gasledningen vil indskrænke dyrkningsrettet for energiafgrøder som f.eks poppel med et dybde

gående rodnet. Det vil kunne resultere i et ringere indtægtsgrundlag for landbruget.

12. I anlægsfasen rådes det iflg. Baltic Pipe projekt materialet at lodsejere dokumentere gener i en

slags logbog i forhold til evt. erstatning, detaljeringsgraden er ikke eksemplificeres og da lodsejer

formodentlig ikke får erstattet pågået tid til udføring af logningsarbejde vil det være prisværdig

med eksempler på logning af gener.

13. Jeg bor 20 km. fra Dalgård og kommer der max. en gang om ugen, da det er mine ansatte som

primært arbejder i marken. Dvs. at tiden med dokumentation i anlægsfasen vil være omfattende,

da jeg har lang transporttid. Yderligere er mine dage fyldt op, så denne rådgivnings del agtes at

tilkøbes. Tidsforbruget kræves erstattet af Energinet.

14. Bevisbyrden i forhold til at påvise evt. udbyttetab syntes uklar i forhold til reference udbytte.

Landbruget har ikke nogen statistik over udbyttet i området udlagt til gasledning/arbejdsområde og

den skade arbejdsområdet vil påføre jordens bonitet vil formodentligt efter 10 år stadig kunne

resultere i udbyttetab. Den evt. erstatning for en evt. permanent skade i jorden skal vurderes ud fra

en reference og den vil ikke kunne fremvises af landbruget. Det vil formodentlig resultere i en ikke

retvisende erstatning og dermed økonomisk tab til landbruget.

15. Anlægsfasen vil kunne give i belastning ved planlægning af den daglige drift, ekstra kørsel og

ændrede markspor af vending på begge sider af udgravning, med stor sandsynlighed for overlap

med kemi og gødning. Dermed yderlige negativ økonomisk påvirkning.



16. Anlægsfasen vil i jagtsæson forringe den økonomiske værdi af jagtrettigheder, da ca. 90%

landbrugsarealet på Ørslevvej 53 ligger i tracéet eller indenfor 500 m.

17. Som lægmand syntes det usikkert om et udslip fra gasledningen vil kunne gå kemisk i forbindelse

stoffer i jorden og danne en forurening. Vil en evt. mulig forurening bliver inddæmmet og fjernet af

Energinet eller er det jordens ejer som har det økonomisk og praktiske ansvar/byrde?

18. Det har tidligere været undersøgt muligheden for råstofindvending på Dalgårds marker vest for

Ørslevvej langs Wedellsborgskoven. Grundet samfundet store forbrug af grus, må det forventes at

denne mulighed udnyttes på et tidspunkt i gasrøret levetid. Hvilke konsekvenser har dette? Hvor

tæt på ledningen må der graves?

19. I anlægsfasen vil jeg miste adskillige ha. til udgravning og oplagsplads. Dette areal kan der ikke

udbringes husdyrgødning på. Der for skal jeg ud og finde midlertidige udspredningsarealer længere

væk fra Ørslevvej 53. Dette vil medføre øget udgift til transport, samt risiko for nedsættelse af

dyreholdet på ejendommen, hvis arealerne ikke kan findes. Denne direkte udgift, samt tiden med

at finde og oprette yderligere aftaler, kræver jeg erstatning for.

Samlet set vil det anbefales at en alternativ placering af gasledningen ”Baltic Pipe” vælges som f.eks. den 

før omtalte ”E20-korridor”. Omkostninger for naturen på Fyn vil være meget mindre og man vil bevare et 

uberørt Fyn natur til senere generationer. Gasledningens trace vil blive kortere og distancen ved krydsning 

af Lillebælt vil blive under 1/3-del af høringsforslaget. For landbruget på skovbovej 6, 5592 Ejby vil en 

bibeholdes af tracéet for gasledningen have en stor negativ effekt økonomisk på kort og langt sigt. Der vil 

være mange sideeffekter, som ikke bliver dækket af evt. kompensation. Driften af landbruget vil blive 

kompliceret og have forringet muligheder. 

Venlig hilsen 

Ejer af Dalgård. 

Peter Jacobsen  

St. Købeskov  

Nymarksgyden 61 

5474 Veflinge 

St.kobeskov@live.dk 

40338788 
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Miljøstyrelsen Haslev den 9.8.2021 
Tolderlundsvej 5 
5000 Odense C 

Jr. Nr. 2021-27252 

Vedrørende Ideer og forslag efter klagenævns afgørelse 

Vi er bosiddende Gisselfeldvej 1A 4690 Haslev 

Oprindeligt skulle EL ledning fra Everdrup til Haslev være ført ind over vores grund. 

Grundet fund af springfrøer i første naturundersøgelse blev trace flyttet udenfor vores,  grund. 

I denne forbindelse er ledning lagt fra Ny Ulsevej (Haslev) til Køgevej (Haslev) langs vores grund ca. 4m fra 
skel mod øst. 

Det bemærkes, at der ved flytning ikke er foretaget nye naturundersøgelser. 

Derfor bemærkes, at der ikke er foretaget undersøgelser af pattedyr (herunder flagermus, der har 
levet/været registreret her i over 40 år), insekter, fugle, flora (herunder orkideer som er registreret i 
området) og krybdyr. 

De fundne springfrøer(registreret indenfor 200m fra nuværende graverende) har en leveradius på op til 
700m, hvilket er indenfor det område, hvor nuværende trace er lagt. 

Derfor skal der foretages undersøgelse af øvrige arter og tages hensyn til allerede registrerede arter. Jf. 
habitatsdirektiv. 

Med venlig hilsen 

Linda og Jens Dandanell 
Gisselfeldvej 1A, 
 4690 Haslev 
Matrikel 29a Haslev 
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Til Miljøstyrelsen

Under henvisning til modtaget materiale “Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for landdelen af gasprojektet
Baltic Pipe. d. 12. juli 2021, J.nr. 2021 - 27252” ønskes hermed at gøre følgende til genstand for vurdering i forbindelse med den påtænkte rørføring
af Baltic Pipe.

Den nuværende linieføring er planlagt med placering i stor nærhed af vores beboelse, i en afstand på blot ca 90 m. Tillige gennemskæres vores i
forvejen meget lille skov på uhensigtsmæssig vis og efterfølgende vil etableringen af gasledningen få den til at fremstå permanent opdelt i to
skovlodder. Vores naturskov, med op til 80 år gamle træer, har et rigt og varieret dyreliv, heriblandt mange flagermus - vi har en lille og en stor art.
Ydermere omfatter skoven en gammel mose, der er forbundet til “overløbsrenden” fra Håre Mose. I denne lille mose, uden offentlig adgang,
forefindes et rigt liv af bl.a. pader (tudser og frøer). Endvidere har vi salamandere i området - se vedlagte billede. Det ønskes hermed anført, at det
synes stærkt påklageligt såfremt rørledning føres gennem området.

Vores ejendom ligger derudover inden for et område, der i Kommuneplan 2017 - 2029 er udpeget dels som bevaringsværdigt landskab og dels som
potentiel økologisk forbindelse.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at vores ejendom er en kombineret bolig- og erhvervsejendom, hvorved en linjeføring gennem naturskoven
fremadrettet vil begrænse os væsentligt i at drive virksomhed i vores naturskov. 

På baggrund af ovenstående fremsættes hermed forslag om lokal ændring af linieføringen i henhold til vedhæftede kortbilag Bilag 1. Overordnet
princip for foreslået linjeføring er anvist med stiplet blå linie.

Forslaget til alternativ linieføring ønskes iagttaget under følgende oplysninger modtaget på borgermødet i Middelfart afholdt d. 14.03.19:
- jf. fremvist powerpoint-slide “Gasledningens placering” udgøres de vigtigste temaer i den henseende bl.a. af: "Afstand til boliger", "Natur" samt
"Landskab og visuelle forhold” (disse tre temaer bedres ved den alternative linieføring).
- under positiv personlig dialog, med fælles deltagelse af Nikolai Leegaard Riis, Energinet samt Dana Østergaard, Miljøstyrelsen, kunne Nikolai
Leegaard Riis bekræfte, at den planlagte S-kurve på gasledningen, som fører denne gennem vores skov alene skyldtes hensynet til, at undgå
linieføring i fredsskoven placeret nord for vores skov (hjørne af omgået fredsskov anvist med tynd blå pil på bilag 1). Hertil oplyste Dana Østergaard,
at fredsskov i sig selv ikke udgør en hindring for den mest hensigtsmæssige linieføring.

Dette tillige med vores følgende betragtninger hidrørende alternativ linieføring:
- den ligger inden for det godkendte og fastlagte projektområde.
- den afstedkommer ikke en forøgelse af gasledningens længde.
- den bedrer hensynet til afstand til flere beboelser, idet gasledningen vil ligge i en afstand på minimum 200 m. (Beboelser anvist med fed blå pil på
bilag 1)
- den bedrer hensynet til naturen idet mosehul efterlades upåvirket.
- den bedrer hensynet til landskab og visuelle forhold idet fredsskoven placeret nord for vores skov er forholdvis nyetableret og umiddelbart består af
træer, bevoksning med en alder på blot ca. 15 år samt græsmark. (se Bilag 2 - Google Luftfoto).
- antallet af berørte lodsejere vil blive reduceret.
- anlægsteknisk ses denne alternative linjeføring billigere at etablere, idet denne vil kunne etableres ved, at kurve rørledningen naturligt uden
valsning af rør. Ved nuværende løsning skal der ske valsning af rør grundet skarpere kurver.

Vi håber naturligvis meget på, at her fremførte argumentation for en lokal ændring af den planlagte linieføring, vil blive taget med i overvejelserne
ved beslutningen af den endelige rørplacering. Vi står gerne til rådighed ved den videre behandling, ligesom vi meget gerne deltager ved en
besigtigelse af forholdene på stedet. 

Generelt ønskes henvist til vores tidligere fremsendte høringssvar.

Med venlig hilsen

Malene & Søren Kirches
Hårevej 48
5591 Gelsted
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Til Miljøstyrelsen

Hermed kvittering for fremsendelse af materiale i ny høring.

Assens Kommune har ingen bemærkninger til høringen, da projektet fortsat er det samme som tidligere, hvor
kommunen har været i dialog med Miljøstyrelsen og Energinet.

Kommunen glæder sig til at følge den videre proces.

Venlig hilsen, 

Kim Walsted Knudsen
Faglig Koordinator, Natur og Vandløb

Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Telefon: 64 74 72 26
kiwak@assens.dk
www.assens.dk

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder, du har på www.assens.dk/dinedata.

Fra: Hovedmail Assens <assens@assens.dk> 
Sendt: 12. juli 2021 12:32
Til: By, Land og Kultur fællesmail <bylandogkultur@assens.dk>
Emne: VS: Høring af ideoplæg vedr. Baltic Pipe
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Hovedpostkassen

Rådhus Alle 5
5610 Assens
www.assens.dk
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Faxe Kommunes kommentarer til afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapport for landdelen af gasprojektet 
Baltic Pipe 

Følgende er Faxe Kommunes svar, til myndighedshøring af idéoplæg 
vedrørende Baltic Pipe, MST Id nr.: 3412081. 

Udledning af vand fra trykprøvning af gasledning 
I idéoplægget nævnes, at miljøkonsekvenser af denne udledning vil blive 
belyst i miljøkonsekvens-rapporten. For at kunne belyse 
miljøkonsekvenserne på ordentlig vis, er det Faxe Kommunes vurdering, at 
man bør foretage analyser af baggrundskoncentrationer for de relevante 
stoffer, i den forventede recipient, her Faxe Bugt.  

Uden en konkret viden om aktuelle baggrundskoncentrationer af relevante 
metaller i recipienten, er det vanskelligt at vurdere, om kvalitetskravene for 
recipienten reelt overskrides og i givet fald, hvor meget kravene 
overskrides med. 

Derudover henvises til høringssvar med supplerende bemærkninger, til 
høring i forbindelse med screening af udledning af vand fra trykprøvning, 
(MST Id nr.: 2135191), sendt den 16.12.2020, fra Formand for Teknik og 
Miljøudvalget i Faxe Kommune, Eli Jacobi Nielsen. 

Hasselmus 
I forbindelse med anlægsarbejde i Svennerup Skov er det vigtigt, at 
afværgeforanstaltningerne etableres inden opstart af anlægsarbejde. Det er 
vigtigt, at anlægsarbejde gennemføres, i perioden hvor hasselmus er i 
dvale. Hvis det ikke er muligt, ønsker Faxe Kommune en vurdering af 
påvirkningen på hasselmus-bestanden, hvis anlægsarbejdet udføres på en 
anden årstid, hvor hasselmusene er aktive og har unger. 

Beskyttet natur 
I forbindelse med anlægsarbejde i nærheden af vandhuller langs 
Sydmotorvejen, er det tidligere beskrevet, at der vil blive lagt propper af 
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bentonit i det sandlag, der omslutter ledningerne, hvis det vurderes, at der 
kan opstå en uønsket drænvirkning. Faxe Kommune ønsker en redegørelse 
for, hvordan man kan vurdere en uønsket drænvirkning i den korte periode 
kabelgraven står åben. Det skal med sikkerhed kunne udelukkes, at 
ledningsanlægget påvirker beskyttede søer. Der bør derfor redegøres mere 
detaljeret for, hvordan man sikrer, at ledningsanlægget ikke har en 
langsigtet dræneffekt på beskyttede søer. 

Med venlig hilsen 

Gordon Kofod Isberg 
Miljømedarbejder 



Brevdato 08-08-2021

Afsender Heidi og Frank (frankenfeld@mail.dk) - Dansk Botanisk Forening

Modtagere Hovedpostkasse (mst@mst.dk)

Akttitel Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for landdelen af
gasprojektet Baltic Pipe

Identifikationsnummer 3486147

Versionsnummer 1

Ansvarlig Heidi Clausen

Vedlagte dokumenter Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for landdelen af
gasprojektet Baltic Pipe
vandsalamander 5 marts 2015
vandsalamander 29 marts2021

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 19. okt 2021



Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Heidi og Frank (frankenfeld@mail.dk)
Titel: Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for landdelen af gasprojektet Baltic

Pipe
Sendt: 08-08-2021 20:24
Bilag: vandsalamander 5 marts 2015.jpg; vandsalamander 29 marts2021.jpg;

J.nr. 2021 – 27252 Baltic pipe løbe nr. 43.

Med henvisning til vores tidligere høringssvar inden projektets start. Står vi stadig uforstående over, hvordan dette
projekt har kunne godkendes til gennemførelse. Da vi mener at der er meget miljø og natur der er tilsidesat.
Op til vores nabo er der et fredet stendige, som er blevet gennem gravet og ødelagt. Derudover har vi et rigt dyreliv,
med mange forskellige dyrearter.
Siden 2015 har vi
Stødt på flere af de Store Vandsalamander.  Så sent som den 29 marts i år havde vi, mens projektet står på, en Stor
Vandsalamander i vores bryggers. Så tæt har vi aldrig set en Stor Vandsalamander på vores hus før. Vi tror den er
blevet skræmt væk fra dens naturlige levested. Som bevis på den Store Vandsalamanderens tilstedeværelse har vi
vedhæftet billeder.

Med Venlig hilsen

Frank og Heidi Nielsen
Slagelsevej 33
4200 Slagelse
Løbe nr. 43.
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Næstved Kommunes svar på høring af ideoplæg vedr. Baltic Pipe 

Miljøstyrelsen har d. 12. juli 2021 udsendt indkaldelse af ideer og forslag 
til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for landdelen af gasprojektet 
Baltic Pipe. 

Energinet har søgt Miljøstyrelsen om at igangsætte en ny 
miljøvurderingsproces af Baltic Pipe projektets landdel. Idefasen er 
utraditionel, da den afholdes for et projekt, der allerede er anlagt 
på store delstrækninger, og alle rettigheder til at etablere anlægget er 
eksproprieret.  

Baggrunden for den fornyede behandling er, at Miljøstyrelsens § 25-
tilladelse til Energinet blev påklaget i 2019 og at Miljø- og 
Fødevareklagenævnet den 31. maj 2021 traf afgørelse i sagen og 
ophævede og hjemviste styrelsens § 25-tilladelse til fornyet behandling. 
Miljøvurderingsprocessen skal derfor gentages helt forfra. 

Deadline var oprindeligt sat til d. 9. august 2021. Næstved Kommune har 
fået fristudsættelse til d. 16. august 2021. 

Svar fra Næstved Kommune 
Næstved Kommune har løbende afgivet høringssvar omkring Baltic Pipe. 

Kommunen henviser ud over nedenstående til tidligere svar. 

Ang. natur 

I forhold til effektivt at fremme etableringen af selve gasrørledningen er der 
en række forhold, Energinet bedes tage højde for under anlægsarbejdet 
samt det forberedende arbejde, hvor dispensationer skal indhentes.  

• Der skal foreligge fyldestgørende og udførlige ansøgninger
indeholdende besigtigelser og fotodokumentation fra alle
lokaliteter, hvor dispensationer kræves.

• Der skal tages videst muligt hensyn til natur og landskab jf. §20 i
naturbeskyttelsesloven vedr. offentlige anlæg, så naturområder og
fortidsminder undgås.

• Der skal etableres erstatningsnatur, hvis der alligevel graves i
beskyttet natur i størrelsesordenen 2-5 gange arealets størrelse
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afhængigt af værdien af området også selvom området 
”reetableres”, jf. praksis for tilsvarende projekter  

• Det foreslås, at der foretages styrede underboringer så meget som 
muligt under vandløb, stendiger og naturområder, men særligt 
under vigtige naturområder som fx Natura 2000 – dette vil lette 
sagsbehandlingen betragteligt.  

• Det foreslås, at der etableres et tæt samarbejde i forhold til anlæg i 
nærheden af fortidsminder og gennem sten- og jorddiger, så alle 
krydsninger er dokumenteret forud for kommunens 
sagsbehandling  

• Gasrørledningen skal inden for kommunens lavbundsarealer 
kunne tåle, at arealerne bliver vanddækket  

 

Ang. vandløb 

Adgangsvejen fra Rønnedevej til kompressorstationen krydser vandløbet 

Krobæk. Området er i miljøkonsekvensrapporten udpeget som en lokalitet 

egnet for bilag IV arten hasselmus (lokalitet 41228). Jf. 

miljøkonsekvensrapporten udgøres lokaliteten 41228 af to læhegn vest for 

Rønnedevej som leder fra skoven og mod syd. Læhegnene vurderes at 

kunne have værdi som levested, men især som spredningskorridor for 

hasselmus videre mod syd til Hovskov som er en nordlig del af Leestrup 

Skov, der er en kendt lokalitet for hasselmus, ca. 2 km mod sydøst.  

 

Det ene læhegn udgøres af bevoksningen langs Krobæk. Adgangsvejen er 

etableret i 2020 ved at erstatte en ca. 4 m lang røroverkørsel med en 

vejbro på 6,5 m. Vejbroen er etableret i en højde af ca. 2 m over 

vandløbsbunden og med ca. 1,5 m brede banketter til faunapassage. Der 

er fældet enkelte træer/buske i forbindelse med broen, og det er aftalt med 

Energinet, at disse genplantes. Det vurderes i den forbindelse, at det vil 

være mest hensigtsmæssigt at genplante træer og buske med en 

minimumshøjde på 1,5 m for at opretholde den fortsatte økologiske 

funktionalitet. 

 

Ca. 150 m syd for vejbroen krydses Krobæk af gasrørledningen. I 

vandsynsprotokollen er krydsningen beskrevet ved gennemgravning. Det 

er efterfølgende i foråret 2021 aftalt med Energinet, at krydsningen 

gennemføres ved hjælp af ’ramming’, dvs. hvor gasrøret ’skubbes’ under 

bækken. Derved undgås at grave i selve vandløbet, ligesom eksisterende 

bevoksning langs vandløbet bevares. 

 

Venlig hilsen 

 

Kasper Hjordt Pedersen 

Center for Plan og Miljø 
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Til miljøstyrelsen
 
Jeg skal herved meddele, at Transportministeriet kan henholde sig til vedlagte bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
 
Emilie Louise Ingberg 
Stud.jur. 
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2021-4697 

Høringssvar – vedrørende idéoplæg til Baltic 

Pipe 

Transportministeriet har modtaget følgende bemærkninger fra Ba-
nedanmark. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om egentlige be-
mærkninger til Miljøstyrelsens idéoplæg, men at der er tale om 
mere generelle bemærkninger i relation til Baltic Pipe-projektet, 
som er centrale for Banedanmark.  

Banedanmark har desuden bemærket, at de forudsætter, at forhol-
dene vil blive oplyst i regi af den kommende VVM. Bemærknin-
gerne sendes således alene til oplysning:  

 Gasledningens linjeføring bør i videst muligt omfang plan-
lægges således, at der ikke opstår konflikter mellem Ba-
nedanmarks jernbanestrækninger og gasledningen. I til-
fælde hvor dette ikke kan undgås, er det centralt for Ba-
nedanmark, at gasledningen ikke udgør en sikkerhedsri-
siko for jernbanen, og at gasledningen ikke vil indebære be-
grænsninger i Banedanmarks drift og udvikling af jernba-
nen. Til baggrund og i forhold til den planlægningszone på
200 m, der ligger omkring gasledningen, kan det oplyses,
at Energinet ifm. Vejdirektoratets undersøgelser om pro-
jektet Ny jernbane over Vestfyn vurderede, at der skulle
være en afstand på 100 m mellem banen og gasledningen.
Ved en afstand på under 100 m, vurderede Energinet den-
gang, at ledningen i så fald skulle have en anden
styrke/godstykkelse end normalt.

 Banedanmark gør opmærksom på, at det følger af jernba-
nelovens § 24, nr. 2, at der ikke uden tilladelse fra infra-
strukturforvalteren (Banedanmark) må føres ledninger
over, under eller langs med banen. Det bør endvidere afsø-
ges, om en sådan disposition forudsætter tilladelse fra fx
Trafikstyrelsen, der er sikkerhedsmyndighed på jernbanen,
hvilket Banedanmark ikke har undersøgt ifm. nærværende
idéfasehøring.

 Såfremt det viser sig at være nødvendigt at føre gaslednin-
gen under Banedanmarks arealer, og der opnås de nødven-
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dige tilladelser hertil, forudsætter Banedanmark, at gasled-
ningen vil være omfattet af det almindelige retsprincip om 
gæsteprincippet, således at arbejder på ledningen, herun-
der om nødvendigt flytning af ledningen, i forbindelse med 
arbejder, der iværksættes som led i drift, udvikling m.v. af 
jernbanen skal betales af ledningsejeren. 

 Banedanmark planlægger gennemførelse af en sporforny-
else og hastighedsopgradering på strækningen mellem Ny-
borg og Odense i 2023 og der vil i den forbindelse blive
gennemført ekspropriation af arealer og rettigheder i 2022,
hvor der midlertidigt erhverves arealer, som ligger inden
for Energinets undersøgelseskorridor (jf. vedhæftede figu-
rer, aktbilag 2183751). Energinet bedes sikre, at der om
nødvendigt sker den fornødne grænsefladekoordinering
mellem Banedanmarks Østfyns-projekt og Energinet ifm.
den midlertidige erhvervelse af arealer. Banedanmark ind-
går gerne i dialog med Energinet herom.
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