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Danmarks hembygdsförening (DHF) vill lämna följande yttrande angående sträckning av ny dubbel 
400 kV ledning genom och förbi Danmark. När det gäller de föreslagna sträckningar förordar DHF 
bestämt alternativ 1, det vill säga längs med E4. 

 
Hela Danmark är ett kulturhistoriskt viktigt område, med Långhundraleden som sträcker sig från öst 
till väst i den norra delen av socknen, ut mot den gamla platsen för de svenska kungavalen, Mora 
äng. Hela området är fullt med fornminnen, runstenar och även mer sentida minnen såsom 
soldattorp, Carl von Linnés gårdar Hammarby och Sävja som båda innehåller muséer, Danmarks by 
och andra bebyggelsegrupper.  

 
Därför vore naturligtvis det allra bästa om ledningen kunde grävas ner och gå genom området som 
markledning för att inte störa den kulturhistoriskt känsliga miljön.  

 
Även ur naturvårdssynpunkt finns det stora invändningar mot framför allt alternativ 3 (den östliga 
dragningen) - eftersom det numera finns få bevarade uppländska jordbruksslätter, i synnerhet i 
närheten av Uppsala. 
 
Den sydöstra delen av ån Samnans dalgång är en del av Långhundraleden och ett historiskt viktigt 
område, vilket framgår av samlingen av runstenar vid Vedyxa längs väg 282, och i Myrby. Just genom 
detta område föreslås ett av alternativen - alternativ 3 för dragningen vilket skulle ödelägga den 
kulturhistoriska prägeln i området. Längre ner i dalföret ligger på ena sidan Linnés Hammarby, med 
den numera försvunna byn Hubby, som ägdes och brukades av familjen Linné. På andra sidan 
dalgången finns Funbo Lövsta (idag en gård förvaltad av Sveriges lantbruksuniversitet) som under 
Linnés livstid beboddes av Sten Carl Bielke, som bland annat huserade Linné-lärjungen Pehr Kalm. I 
denna miljö har föreslagits en förlängning av Linnéstigen Herbatio Daniensis från Hammarby till 
Lövsta, och en kraftledning skulle delvis förta upplevelsen inom detta dalstråk. 
 
Att dra en kraftledning längs E4 (alternativ 1) vore ett mindre ingrepp i miljön eftersom redan E4 i sig 
innebär ett kraftigt ingrepp som skär rakt igenom Danmarks historiska socken. Genom att samordna 
dessa två kraftiga störelsemoment skulle den negativa inverkan bli mindre. 
 
DHF förordar därför en dragning av kraftledningen enligt alternativ 1, och avråder å det bestämdaste 
från en dragning enligt alternativ 3. Även alternativ 2 där ledningen går idag är ett sämre alternativ 
än 1. 
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