
 
 

 

Til Bornholms Regionskommune 

 

 

Høringssvar vedr.  ideer og forslag til planlægning for landanlæg til energiøen 

 

Landskabet: 

Landanlægget vil blive meget stort og meget anderledes end noget andet anlæg på Bornholm. Vi mener 

derfor, at der bør udarbejdes en egentlig landskabsanalyse, som kan indgå i beslutningsgrundlaget for, hvor 

anlægget bedst placeres, og hvordan eventuelle afværgeforanstaltninger som støjvolde skal udformes.  

I det omfang noget af anlægget kan forsænkes, bør det overvejes. 

Mørke: 

Der bør ved planlægningen fastsættes bestemmelser for belysning på og omkring anlægget, så unødig 

lysforurening af området undgås. 

Intet gravearbejde i kystskrænterne: 
 
Ilandføring af kablerne fra havvindmøllerne til landanlægget er ikke omfattet af Miljøvurdering af Planen 
for Program Energiø Bornholm.  
 
Denne del af anlægsarbejdet er heller ikke omfattet af kommunens planlægning for landanlæggene. 
 
Der er derfor ikke mulighed for at komme med bemærkninger til denne del af arbejdet, der potentielt kan 
have stor betydning for biotoper og habitater på landjorden.  
 
Vi ved godt, at gravning til kablerne på land vil blive reguleret af de gældende regler i bl.a. 
naturbeskyttelsesloven, med den modifikation det giver, at der er tale om samfundsvigtige anlæg.  
 
Vi ved ikke, om klagemulighederne bliver indskrænket, og under alle omstændigheder er det mest 
hensigtsmæssigt for alle parter, hvis kabelføringen bliver planlagt, så der ikke er grund til at klage. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at der ved kabelarbejdet ikke foretages gravearbejde i kystskrænterne, hvor der 
mange steder findes vigtige biotoper og habitater.  
 
Hvis kommunen ikke er rigtig adressat for denne opfordring, skal vi bede om, at den videregives til rette 
myndighed. 
 



 
Mest mulig natur ved udformning af anlægget og dets omgivelser 

Vi mener at der ved anlæg og drift af landanlægget og dets omgivelser skal indtænkes mest mulig natur, 

som fx 

- At der alene plantes hjemmehørende plantearter i levende hegn og på støjvolde 

- At et trådhegn udformes så der kan ske passage af mindre dyr som harer og pindsvin 

- At befæstning holdes til et nødvendigt minimum 

- At der skabes vådområder og næringsfattige lysåbne områder 

- At anlægget planlægges med en udformning, der muliggør naturvenlig vedligeholdelse – fx i form af 

slåning og afrømning af det slåede en gang årligt. 

 

Formidling og oplevelse af anlægget 

Landanlægget og vindmøllerne til havs vil under alle omstændigheder blive meget synlige i landskabet, 

uanset landskabsanalyse og hensyntagen ved placering og udformning. Samtidig må det forventes, at der 

vil blive stor interesse omkring energiøen både fra bornholmere og tilrejsende.  

Formidling af energiøen og dens betydning for den grønne omstilling bør derfor tænkes ind ved 

udformningen af landanlægget, i form af et egentligt besøgscenter.  

I forbindelse med byggeriet vil det være en god idé at etablere en platform eller lignende, hvorfra byggeriet 

kan formidles og følges løbende.  

 

Venlig hilsen 
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