
Kort resumé fra foretrædet for Det Energipolitiske Udvalg på Christiansborg den 15. april 2010.
Emne: Den Midtjyske Elmotorvej på 180 km fra den tyske grænse til elknudepunktet Tjele

Bilag:
Runddelt til de 10 fremmødte udvalgsmedlemmer i EMP-udvalget var Vejen Kommunes skrivelse 
af 11. marts 2010 og Energinet.dks svar af 23. marts 2010.

Poul Erik Morthensen takkede for foretrædet 
• Redegjorde for den forældede teknologi, som Energinet.dk har anvendt siden 1960'erne og 

som Energinet.dk ville bruge igen i 2012 til en ny elmotorvej.
• Udlandet bruger jævnstrøm (HVDC VSC) fra Bokum 2 havmølleparken og på lange 

strækninger.
• Man kan ikke lagre vindmøllestrøm i luftledninger!
• Nyt tracé er ikke i overensstemmelse med folketingsbeslutningen om at nye luftledninger 

kun må etableres, hvor der i forvejen findes 400 kV-master.
• Energinet.dks projekt flytter tracéet op til 1 km væk fra det bestående.
• Vejen Kommune kerer sig om deres borgere og derfor har den i den runddelte skrivelse til 

Energinet.dk bedt dem om at dokumentere, at den nye elmotorvej på nye designede master 
handler om forsyningssikkerhed for danskerne og ikke, at formålet er eksport af el. Vejen 
Kommune får ikke denne dokumentation i svarskrivelsen af 23. marts 2010. Det virker 
frustrerende ikke at kunne få svar fra et statsmonopol.

• Energinet.dks projekt befinder sig i øjeblikket i 2. offentlighedsfase og uden at Energinet.dk 
har sendt en ansøgning til Energistyrelsen, der er den godkendende myndighed.

• Energinet.dks nye tracé tænkes etableret 1½ – 2 km fra en ejendom, som på taget har lagt 
pladerne i et mønster, der danner ordet ''GAMST''. Denne 5 år gamle reklame for 'GAMST' 
forlanger Skov- og Naturstyrelsen fjernet, men den selvsamme myndighed er ligeglad med 
om det samme landskab forulempes med en ny masterække i 42-44 meters højde og som er 
180 km lang i noget af Danmarks smukkeste natur!!
En uskyldig reklame som tagplader er en langt alvorligere synd for naturen og dets beboere 
end en ny række højspændingsmaster med en effektoverførsel på 4000 MW, som kun skal 
bruges til transit af el til vore nabolande. (Den gamle linjeføring med 2000 MW udnyttes 
aldrig fuldt ud). 

Slutreplik: ''VVM-redegørelsen skal give mulighed for at undgå de værste fejltagelser og inddrage 
befolkningen i en åben og demokratisk beslutningsproces. Vi føler denne proces groft tilsidesættes, 
når en ny masterække forsøges mast igennem. Det her er ikke godt nok. Vi mener, det er en 
OMMER og beder om jeres hjælp.''

Kim Mortensen og Ellen Trane Nørby spurgte ind til teknologien og nødvendigheden af endnu en 
masterække.
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