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Som traditionen byder, vil jeg i min beretning komme ind på året, der gik og lidt på året, der kommer. 

 

Da jeg stod her sidste år og aflagde beretning, var det om et meget travlt opstartsår og med forhåbning om, 

at 2009 ville blive et stille og roligt år, så vi i foreningen kunne hellige os nogle af vores visioner, men jeg 

kan godt afsløre, at sådan kom det slet ikke til at gå. 

2009 blev et meget travlt år. Også for travlt efter formandskabet mening. Og hvad har vi så haft så travlt 

med? 

Sigrid har som webmaster på vores hjemmeside: www.elijorden.dk brugt rigtig megen tid på at lægge 

relevante artikler, læserbreve, referater fra møder og indsigelser ind på vores meget læste hjemmeside. 

Vi har ved årsskiftet haft 9.000 besøgende. Jeg vil tillade mig at mene, at netop vores hjemmeside læses 

flittigt, når der søges oplysninger om højspænding, eltransmission og her på det seneste også ilandføring af 

strøm fra vandmøller. Jeg har ved selvsyn konstateret, at næsten uanset søgeordet i disse kategorier, ja så 

popper tekst fra vores hjemmeside op øverst på listen og gentages ofte længere nede på listen af links. Det 

er rigtig flot Sigrid, at du har opbygget en hjemmeside, som er relevant for rigtig mange mennesker, ja jeg 

kan endda vurdere, at Energinet.dk også søger informationer den vej. 

Beklageligvis må jeg indrømme, at det er Energinet.dk der i disse år sætter vores dagsorden og i 2009 

ligesom i 2010 er det udbygningen og renoveringen af Den Midtjyske Elmotorvej, der har taget en del af 

vores tid. Her gik vi og troede, at folketingets partier undtagen Enhedslisten havde besluttet, at det var slut 

med nye højspændingsforbindelser i luften. Det har imidlertid vist sig, at en udbygning og flytning af den 

allerede eksisterende højspændingsforbindelse midt ned gennem Jylland fra Tjele i Nord til Kassø i Syd iflg. 

Energinet.dk ikke er en ny forbindelse, som kommer ind under partiernes beslutning om at skulle i jorden. 

Så op skal de og tillige udbygges, så  der kommer 2x400kV vekselstrømsledninger til at hænge i luften. 

Energinet.dk har så i den forbindelse besluttet, at der skal tages en ny type master i brug. Man kan så undre 

sig over, hvad det skulle hjælpe. Master gennem et flot landskab uanset om de er 42 meter høje, er 

galvaniseret eller brune – ja ligefrem usynlige, som Energinet hævder, er nok så meget designede eller den 

gammelkendte slags ja så er og bliver denne forbindelse en skamstøtte for Energinet.dk anno 2012. 

Energinet.dk og Miljøcentrene i hhv. Århus og Odense har afholdt 3 offentlige møder i hhv. Gram, Billund 

og Engesvang med henblik på såkaldt indkaldelse af ideer og forslag 2009. VVM for ny 400 kilovolt 

højspændingsledning Kassø-Tjele.  Foreningen var repræsenteret på alle 3 møder, og som man kan 

orientere sig om via et referat på hjemmesiden, var det nogle meget specielle oplevelser, som set fra mit 

synspunkt ikke er Miljøcentrene værdigt, men det kan åbenbart være vanskeligt at omsætte tanke om 

inddragelse af offentligheden til handling. Det lykkedes på disse 3 møder at placere ansvaret på de politiske 

skuldre og at tryne de mange fremmødte interesserede borgere.  Jeg sad tilbage med en følelse af, at disse 
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møder var et udtryk for skindemokrati. Og jeg er overbevist om, at jeg ikke var den eneste, der var ladt 

tilbage med denne følelse. 

Møderne var ment som optakt til processen indkaldelse af ideer og forslag, hvorfor Foreningen da også har 

indsendt sine synspunkter i denne anledning.  Henvendelsen ligger ligeledes på hjemmesiden. 

Efterfølgende har Energinet.dk’s bestyrelse godkendt udbygningen, men ellers er der ikke sket videre. 

Foreningen følger naturligvis denne proces nøje og har i den anledning søgt foretræde for Energipolitisk – 

og Miljøpolitisk Udvalg.  Sigrid og Poul Erik havde foretræde for Energipolitisk Udvalg i april 2009, dog uden 

at få noget som helst ud af mødet. De fleste medlemmer mødte end ikke frem. 

I forbindelse med denne unødige udbygning af Tjele-Kassø har foreningen tillige med nogle berørte 

lodsejere haft et møde med Hans Chr. Thoning (V).  Da vi gik fra mødet, havde vi alle det indtryk, at her var 

der endelig en politiker, der tog os seriøst og virkelig lyttede til det, vi sagde. Om det så efterfølgende 

resulterer i noget konkret, vil tiden vise, men kontakten er etableret og vedligeholdes. Referat af dette 

møde kan ligeledes læses på hjemmesiden. 

Formandskabet får af og til henvendelser fra såvel danskere som fra udlandet. En af disse henvendelser 
kunne vi ikke sidde overhørig, vi synes simpelthen, at sagen var for grotesk, og således blev vores forening 
involveret i Ramme sagen. Kort fortalt har Vestjyske Net næsten i nattens mulm og mørke opført en 
transformatorstation lige midt mellem nogle parcelhuse i den lille by Ramme i Lemvig Kommune. De mest 
berørte lodsejere har selv gjort et rigtig godt stykke arbejde for at få erstatning. Sigrid har været bisidder i 
denne sag, og også her har foreningen henvist de berørte lodsejere til advokatbistand, og der skal ikke 
herske tvivl om, at Sigrid og jeg anser advokat Helle Carlsen fra advokatfirmaet Dahl i Esbjerg for at være en 
absolut kapacitet på området. Både Sigrid og jeg kender Helle fra vores tid sammen i bestyrelsen for 
Landsforeningen for elkabler i jorden. Også Rammesagen kan følges på hjemmesiden. 
Og nu vi er ved Landsforeningen for Elkabler i jorden, kan jeg oplyse, at denne forening neddrosler sine 

aktiviteter, da der i stor grad er sammenfald i vore to foreningers virke og bestyrelser. Landsforeningen har 

efterfølgende nedlagt deres hjemmeside. Vores hjemmeside www.elijorden.dk vil fremadrettet bringe nyt 

fra Landsforeningen. Vi vil i bevægelsen fortsætte med at have et tæt samarbejde med formanden Beth 

Lauridsen, og håber at vi også fremadrettet kan drage nytte af hendes store engagement.  

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne etableringen af landforbindelsen fra Anholt møllerne. Denne sag har 

taget rigtig meget af speciel Sigrids tid, da hun er tiltænkt at blive nabo til 220 kV vekselstrømskabel. Et 

kabel som end ikke er nødvendig for at fremføre strømmen fra Anholt møllerne, da der allerede eksisterer 

nedgravende kabler, der fuldt ud opfylder kravene til overføringsevne.  Denne sag er meget grotesk og 

afdækker med al ønskelig tydelighed, at Energinet.dk har opkastet sig selv til en stat i Staten. Der indgås 

tilsyneladende aftaler med bevilgende myndigheder allerede inden det første pennestrøg er sat på planen. 

Kommunerne forhåndsgodkender og Energinet.dk indkøber kabler længe før en ansøgning overhovedet er 

skrevet. Sigrids aldrig svigtende dybdeborende undersøgelser har afsløret den ene fodfejl efter den anden.  

Det bliver rigtig spændende at følge sagens videre forløb, da Sigrid har hyret en advokat til at føre en 

eventuel retssag.  Også denne sag kan følges på vores hjemmeside. 
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Fremadrettet skal foreningen have hvervet flere medlemmer, så vi bliver endnu mere gennemslags 

kraftige.  I 2010 skal vi arbejde mere målrettet med udbygningen Tjele-Kassø. Når VVM redegørelsen fra 

Miljøcentrene foreligger, skal vi have bearbejdet denne. Vi ved så måske også, hvordan linjeføringen bliver 

og kan så forholde os til noget konkret.   

Det er meget op i tiden at tænke grønt og handle grønt, og I må endelig ikke tro, at vi er modstandere af 

grøn energi, slet ikke, men vi ønsker altså, at grøn produceret energi også skal fremføres på en miljøvenlig 

måde, og her kan jeg så oplyse Energinet.dk om, at grøn fremføring af energi ikke blot løses ved, at de 

anvendte master males grønne. 

Så kære Energinet.dk det er formandens ønske, at man fra ledelsens side begynder at tage hensyn til 

miljøet herunder befolkningens sundhed og kommer med en længe ventet dokumentation for behovet for 

denne udbygning. 

Til alle Jer, der lige nu sidder frustrerede og venter på næste udspil, kan jeg kun på det kraftigste opfordre 

Jer til at hyre en advokat, det er nu kampen skal slås, hvis I vil undgå skadelige vekselstrømskabler i 

faretruende nærhed af Jer og Jeres familie. Foreningen har desværre ikke midler til at gå ind i en retssag 

rent økonomisk, men der skal ikke herske tvivl om, at vi meget gerne vil stå til rådighed på andre måder. 

Så ja….det bliver et travlt 2010. 

Allerede på indeværende tidspunkt har repræsentanter fra foreningen haft foretræde for EPU og EMU. Et 

positivt møde, som også havde pressens bevågenhed. Således var der samme aften et indslag i TV Syd med 

interview af Vejen Kommunes borgmester, Ellen Trane Nørby og vores egen Poul Erik Morthensen. Vejen 

ønsker lige som os, at kablerne lægges i jorden.   

Vi har også været med på 2 af 3 møder omkring offentliggørelsen af WWM redegørelsen. 

Vi har haft flere henvendelser fra journalister, som efterfølgende har dækket sagen i JV ´s lokalsider. 

Disse journalister har forinden orienteret sig gennem vores utrolige gode hjemmeside. 

Med hensyn til Anholt møllerne, ja så er der ved at blæse andre vinde fra den kant, og lur mig om ikke dette 

projekt kan ende i mølposen.  

Til sidst vil jeg opfordre alle til at skrive en indsigelse mod Tjele-Kassø linjen. Den skal vi bare have i jorden. 

Den er ikke alene sundhedsskadelig og grim, men tillige aldeles overflødig. Giv os hint, hvis/når der sker 

noget nyt i Jeres område og følg så med via hjemmesiden, som til stadighed vil være opdateret. 

Jeg må nok desværre konstatere, at der heller ikke i år bliver tid til at arbejde vores visioner. Så sidder der 

nogle rundt om bordet, som kunne tænke sig enten at være fundraiser, tegne medlemskaber, skrive indlæg 

eller andet, så lad os tage en snak. 

Måske lidt naivt, men jeg regner med, at jeg næste år kan stå og se tilbage på 2010, som det år, Tjele-Kassø 

blev kabellagt, og Danmark lidt smukkere og sundere at leve i. 

Anne Boesen FM 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


