
Bidrag til bog-projekt: 
 
Vi hedder Claus-Henrik Lassen og Gitte Thurø Nielsson. Vi bor Hjartbro Skovvej 7, 
6541 Bevtoft, på en dejlig heste-ejendom med vores 5 heste, 3 hunde, 2 får og 1 kat.  
 
Hjartbro Skovvej ligger på Vejen-Kassø linien i det idylliske Hjartbro-område med 
Hjartbro Skov som nabo. Der er masser af dyreliv og en del af skoven er fredet.  
 
Fra vores ejendom er der ca. 50 m til den rislende Gelså, hvor alt er fred og idyl, 
undtagen når der er fugt i vejret. Fugt i vejret betyder megen støj fra den eksisterende 
400 kW højspændings-installation, som krydser Gelså ikke langt fra, hvor vi bor. En 
stor del af området omkring Gelså ved Hjartbro er §3-område. 
 
Vi købte vores ejendom i april 2003 efter ca. 2 års søgen efter en ideel heste-ejendom, 
som havde den rette beliggenhed og tilstrækkeligt land til hestefolde.  
 
Vi har, allerede da vi flyttede ind på vores ejendom, haft det mål, at vi på et tidspunkt vil 
etablere en ridehal til vores kommende kursus-virksomhed. Vi kan pt. ikke få gjort 
vores drøm til virkelighed, da vi pga. sagen omkring Vejen-Kassø 400 kV-højspæn-
dingsprojektet ikke ved, om vi er købt eller solgt.  
 
Vi ved ikke, om det kan betale sig for os at investere i et ridehus (investering på ca. 
DKK 1,2 mio.), for hvis der bliver etableret nye el-master med 2 x 400 kV 
højspændingsnet, vil vi da kunne få pengene hjem igen, hvis vi en dag ønsker at sælge 
ejendommen? Vil nye beboere kunne acceptere at flytte ind i en ejendom med et 
støjende højspændingsnet måske kun 80 m fra ejendommen? Jeg tror nu, at de ville 
vælge en anden ejendom med samme fasciliteter. 
 
Da vi for 3 år siden første gang erfarede, at de eksisterende el-master måske ville blive 
erstattet af nye større el-master med 2 stk. 400 kV linier i stedet for den nuværende 
ene linie, må vi nok erkende, at vi røg ned i kælderen. Hvorfor var vi ikke blevet varslet 
om det 2 år tidligere på det skema, som vi modtag fra kommunen, om der var planlagte 
projekter i området? Havde vi den gang haft denne viden, havde vi højst sandsynligt 
valgt ikke at købe vores ejendom, for vi ønsker ikke at udsætte os selv for den 
sundshedsrisiko, der er ved at bo tæt på disse master. 
 
Vi var i det første år aktivt deltagende i kampen for at lægge kablerne i jorden, men vi 
må erkende, at vi står overfor erfarne folk, som nok godt ved, at man bliver træt af at 
kæmpe imod reglerne på et eller andet tidspunkt, især når tingene bliver syltet og 
trækker i langdrag, fordi politikere, amter etc. ikke kan/tør tage en beslutning. 
 
I sin tid var vi med til at lave en underskriftindsamling, da vi fik at vide, at den almene 
mands holdning ville blive en del af beslutningsgrundlaget, men vi fik en meget lang 
næse. Vi ville få svar på vores indsigelser, men det var lodret løgn. Vi fik et kollektivt 
svar, hvilket betyder, at vi kunne lige så godt have ladet være med at sende vores 
indsigelser overhovedet, for de blev slet ikke taget alvorligt. Vi må som borgere bare 
finde os i reglerne. Vores spm. er så, om reglerne bliver håndteret/forstået rigtigt! 
 
Vi har oplevet, at sagen tit og ofte er faldet ned imellem to stole / ministerier. Der er 
ikke den politiker, som ikke har været involveret i sagen. Men den bliver bare sendt 



videre, for der er ikke nogen, som tør tage en beslutning omkring el-kabler i jorden. Der 
er tale om installationer, som vi skal se på de næste 40-50 år, hvis det bliver luft-
ledninger. Vi har teknologien til at kabel-lægge, så hvorfor kan vi ikke starte med at 
kabellægge nu og blive foregangsland? Vi kan sælge vores know-how til andre lande - 
pengene skal nok komme hjem. Ved kabellægning vil vi kunne glæde os over smukke 
landskaber uden tonsvis af metalmaster til at bryde skønheden. 
 
Vores situation her og nu er, at vi ikke aner, hvad vi skal gøre. Vi vil jo for alt i verden 
gerne blive boende på vores drømme-ejendom, men hvad sker der med de master? og 
hvornår sker det? Hvem kan vi stole på laver uvildige undersøgelser, som gerne skulle 
falde ud til vores fordel. Vi kan forstå, at det er Energinets egne ansatte, der beregner 
omkostninger for luftbårne elkabler kontra kabler i jorden. Det er ikke en uvildig 
undersøgelse overhovedet - det minder da lidt om Mafiaen! 
 
Vi ønsker at takke de ihærdige mennesker, som dag for dag kæmper en brav kamp, for 
at hele Danmark får ”Kabler i jorden”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Gitte Thurø Nielsson og Claus-Henrik Lassen 
 
 
Vores hjemmeside med billeder: www.qafka.dk - her må I gerne stjæle nogle idylliske 
billeder til bogen. 


