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Angående remiss 40 kV-ledning Stenungsund – Stora Höga, dnr, 2019101543
Samrådsprocessen
LRF vidhåller sina tidigare synpunkter när det gäller hur samrådet skett.
Energimarknadsinspektionen har fått LRFs yttrande i samrådsskedet och förutsätter att
handlingen och synpunkterna läses uppmärksamt.
Påverkan på jord- och skogsbruk
LRF är tillfredsställt med att en del kabelförläggs.
Däremot ställer vi oss mycket frågande till synen på de gröna näringarna. Det är uppenbart att
enskilda företag som bedriver jord- och skogsbruk ska tåla intrång enligt Vattenfall. Det helt
klart att de som skrivit om påverkan inte har praktiska kunskaper om näringen.
När man skriver om jordbruk är det inte så lyckat att inte ha gedigna kunskaper. Skrivningen
ger i det här fallet tyvärr ett löjets skimmer.
I underlaget tas lätt på de skadeverkningar en breddad ledningsgata medför för dem som har
sin utkomst från de gröna näringarna. Det är inte acceptabelt att ta skogsmark ur produktion
för att bygga ledningsnät som i det här fallet kan byggas med markkabelteknik. En 12 meters
breddning är inte oväsentlig för den som drabbas, ej heller när det gäller koldioxidinlagring.
Därtill kommer de så kallade kantträden som i praktiken gör att gatan blir bredare än vad som
sägs.
Ledningsstolpar i åkermark är odlingshinder och förorsakar extrakörningar helt i onödan. De
är även ypperliga ogräshärdar.
Delsträckor
Kläpp-Munkeröd

En ny luftledning ca 35 meter från bostadshuset kan knappast kallas god bebyggd miljö. Det
är ett förfulande inslag i landskapsbilden. Men lever inte upp till beskrivningen ”den
bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och
trevnad”.
Även säker strålmiljö har troligen svårigheter att uppnås.
Krasst så kommer luftledningen att påverka priset när fastigheten byter ägare.
Äggestorp-Stora Höga
Det är inte acceptabelt att bygga en 40 kV-luftledning 30 meter ifrån ett bostadshus. Skäl som
ovan.
Kompletteringsföreläggande
Energimarknadsinspektionen har ställt ett antal mycket relevanta frågor. Tyvärr har fråga 1-6
fått ett mycket summariskt svar. LRF kan inte se att Vattenfalls svar tillför något.
Frågan om samhällsnytta är helt obesvarad. Bara detta gör att ansökan bör avslås alternativt
återförvisas.
När det gäller svaret om jord- och skogsbruk förfäktar Vattenfall att det bara är
stolpplaceringen som är ett hinder. Det visar med all tydlighet att Vattenfall inte vet hur
moderna lantbruksmaskiner är konstruerade. Intrånget ökar när det blir fler stolpar som står i
vägen.
Det är på gränsen till oförskämt att svara att gatan i skogen bara ökas med 12 meter. Det blir
många skogskubikmeter som försvinner helt i onödan. Det är inte bara för den som är berörd.
Koldioxidinlagring
När det gäller kolinlagring hänvisar vi bl a till Skogsstyrelsen som skriver följande på sin
hemsida:
”När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träd och mark. Efter
avverkning släpps koldioxid åter ut till atmosfären i takt med att kvarlämnade träddelar bryts
ner och de olika produkterna efterhand bränns eller ruttnar. En del av markens växter dör och
nya kommer till på hygget.
Ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkrar ett kretslopp som åter binder koldioxid genom
tillväxten av nya träd. Genom att plantera skog på nedlagd jordbruks- och betesmark kan ny
skog växa upp, vilket ökar kolförrådet i Sverige.”
Naturvårdsverket skriver:
Den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Därför sägs
skogen fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som kan
ersätta fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande
minskning av utsläppen av växthusgaser.

Detta är bara en del av vad den moderna forskningen anför. Så det som sker i ledningsgator är
en styggelse för miljön.
Syn
För att sätta in sig i ärenden är det bra att på plats bilda sig en uppfattning. Inte minst med
tanke på hur lätt markägarnas intressen väger hos myndigheter. Frustrationen hos alla de
medlemmar som i ett antal ärenden inte fått gehör är stor och därför menar LRF att besök på
plats är en viktig del när ett ärende ska avgöras. LRF menar att förståelsen för den enskilde
ökar när man får se mer än kartor.
Konklusion
LRFs utgångsläge är att de befintliga luftledningarna är så pass gamla att det nu är hög tid till
ett rejält långsiktigt helhetsperspektiv. Vår förhoppning är att de gamla luftledningarna nu
skrotas, och att allt samförläggs med markkabel utefter befintlig infrastruktur. Detta är fullt
möjligt och kommer inte att avsevärt förlänga sträckningen.
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