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

Som noget nyt i år vil beretningen være delt i 2, idet Sigrid vil berette om Anholt delen.

Når jeg nu stå her igen og skal aflægge beretning, vil jeg gentage mig selv omkring aktivitetsniveauet. Vi har 
haft et meget travlt 2010 år. Året har desværre ikke levet op til mine ønsker om at ville blive et stille og 
roligt år, så vi i foreningen kunne hellige os nogle af vores visioner, men sådan er det desværre ikke gået. 
2010 blev et meget travlt år. Også så travlt, at det har været vanskeligt for formandskabet at tage aktion på 
alt det, vi rigtig gerne ville. Vi har haft om end meget svært ved at holde skruen i vandet. 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.

Vores hjemmeside har indtil nu haft over 19.000 besøgende. Det er flere end der bor i Grenå. Jeg ved, at 
vores hjemmeside læses flittigt, når der søges oplysninger om højspænding, eltransmission, den nye 
forbindelse Kassø-Tjele og ikke mindst etableringen af landforbindelsen fra Anholt møllerne. Sigrid har 
været flittig til at lægge alle tiltag angående disse to store projekter ind på hjemmesiden. Dette ud fra det 
synspunkt, at noget af den officielle korrespondance kunne give andre i lignende situationer mod på at 
henvende sig til relevante myndigheder. Jeg kan kun gentage mig selv fra sidste år. Det er rigtig flot Sigrid, 
at du har opbygget en hjemmeside, som er relevant for rigtig mange mennesker. Da Energinet. dk også 
læser vores hjemmeside, har vi imidlertid skullet tilbageholde nogle informationer, som vi gerne har villet 
holde lidt tættere ind til kroppen. I nogle situationer kan det være godt at kunne overraske.

Desværre er det igen Energinet.dk, som sætter vores dagsorden. Som i 2009 og desværre også i 2011 er det 
udbygningen og renoveringen af Den Midtjyske Elmotorvej, der har taget en del af vores tid. Men desværre 
har vi skullet kæmpe på flere fronter, da udrulningen af forbindelsen fra Anholt Møllerne har vist sig, ikke at 
være helt efter bogen. Dette vil jeg komme ind på senere.

Tjele-Kassø. Formanden har på vegne af foreningen indsendt en indsigelse omkring denne linjeføring. Også 
denne kan læses på hjemmesiden www.elijorden.dk . Jeg er stadig af den opfattelse, at linjeføringen er en 
overtrædelse af den beslutning, som folketingets partier undtagen Enhedslisten havde vedtaget, nemlig at 
det var slut med nye højspændingsforbindelser i luften. Energinet har imidlertid besluttet og har fået 
Miljøcentrene overbevist om, at en udbygning og flytning af den allerede eksisterende 
højspændingsforbindelse midt ned gennem Jylland fra Tjele i Nord til Kassø i Syd ikke er en ny forbindelse, 
som kommer ind under partiernes beslutning om at skulle i jorden. Ja man kan da undre sig. Men 
foreningens indsigelse blev blot modtaget og intet – absolut intet – blev taget ad notam. 

I indsigelsen fremførte foreningen, at:
Behovet for en ny linjeføring er udokumenteret.
Forsigtighedsprincippet er tilsidesat.
Jævnstrømsteknologien er ikke undersøgt i VVM-redegørelsen.

http://www.elijorden.dk/
http://www.elijorden.dk/


Ligeledes har en lang række kommuner langs linjeføringen gjort indsigelser mod dette overgreb fra 
magthavernes side. Flere kommuner ønsker ikke at udsætte deres borgere for mulige sundhedsskadelige 
virkninger fra disse højspændingsledninger og ej heller ødelægge naturperler med disse forfærdelige øjen 
bæ`er. Det er via politisk indblanden lykkedes at rykke lidt ved projektet med bl.a. en kabellægning gennem 
særlig naturområder. Det er selvfølgelig glædeligt, men hele strækningen skulle have været kabellagt med 
jævnstrøm.

Da Energinet.dk jo er en fremsynet virksomhed med visioner, har de fået kunstneren Per Arnoldi til at 
designe nogle nye master. Jeg har set dem, og undrer mig over, hvad det skulle hjælpe. Master er og bliver 
master, uanset hvad de har kostet forbrugerne at få designet. Så jeg vil stadig holde mig til den påstand, at 
denne linjeføring er og bliver en skamstøtte for Energinet.dk anno 2012. Det er horribelt ud over alle 
grænser, at Energinet.dk kan opføre sig, som de ønsker. Det er et demokratisk problem, at lodsejerne ikke 
kan få en uvildig instans til at analysere behovet/lovligheden af bl.a. denne forbindelse. Endvidere vil en 
fremtidig udvidelse af Den Midtjyske Elmotorvej til 4000 MW gør forbindelsen til et vanvittigt ødselt 
projekt, hvor elregningen sendes videre til danske elforbrugere.  Iflg. Dansk Energi 2010.

Miljøministeriet kan ikke LOVLIGT give tilladelse til Energinet.dk’s udokumenterede projekt, men alligevel 
har Energinet.dk fået en tilladelse igennem og er gået i gang med udbygningen, har indgået aftaler med de 
lodsejere, som bare har skrevet under på de flinke menneskers tilbud.  Så det ser ud til, at Energinet.dk får 
deres 2x400kV vekselstrømsledninger til at hænge i luften. Eller gør de? 

Energinet.dk og Miljøcentrene har afholdt 3 borgermøder i foråret 2010 i forbindelse med 2. 
offentlighedsfase. Men disse møder var desværre blot en gentagelse af møderne omkring 1. 
offentlighedsfase, hvor der samlet set var afsat 30 minutter til debat, hvoraf Energinet.dk satte sig på 
meget af tiden for at gentage sig selv fra tidligere.
Flere af de masteramte gav det statsejede monopol, Energinet.dk en klar dumpekarakter for disse møder.

For at påvirke beslutningsprocessen mest muligt, har repræsentanter for foreningen haft foretræde for Det 
Energipolitiske Udvalg for at fremlægge foreningens synspunkter omkring bl.a. behov, mulighed for 
kabellægning og anvendelse af HVDC VSC kabler, som i andre lande. Bl.a. andre Ellen Trane Nørby spurgte 
ind til netop anvendelse af jævnstrøm. 

Flere meget aktive lodsejere har gjort et stor stykke arbejde omkring kontakt til medier og de respektive 
kommuner og uden deres engagement, ville linjeføringen nok ikke have haft samme bevågenhed i de 
enkelte kommuner. Og I skal bare blive ved… I skal ikke finde jer i at blive tromlet ned af Energinet.dk
Desværre er foreningen ikke i stand til at hjælpe de enkelte lodsejere økonomisk i forbindelse med de 
retssager, som vi ved, kommer, men vi vil til enhver tid hjælpe med alt muligt andet.  Vi ved, at enkelte 
lodsejere har søgt juridisk bistand ved advokat Helle Carslen. Det er desværre ikke gratis, at føre en retssag, 
men de enkelte lodsejere skal være opmærksom på, at deres retshjælpsforsikring åbner mulighed for at 
søge om tilskud til udgifter forbundet direkte til en retssag.  Vi glæder os til, at Energinet.dk taber en 
direkte åbenlys sag.

Og så en opfølgning på Ramme sagen. Der er p. t gået hårdknude i sagen. Familien er fraflyttet deres 
parcelhus, da medlemmer i familien blev syge. Kommunen ønsker ikke at købe huset, hvorfor der er 
udtaget stævning. Vi følger også denne sag tæt.



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 nær nabo til en 220 kV 
vekselstrømsforbindelse. Et kabel som end ikke er nødvendigt 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 advokat Helle Carlsen til at 
føre en eventuel retssag.  Også denne sag kan følges på vores hjemmeside. Sigrid vil efterfølgende give en 
mere udførlig orientering om denne sag.

Foreningen har fået rigtig mange nye medlemmer, men der må gerne komme flere, så vi bliver endnu mere 
gennemslags kraftige.  Jeg har af private årsager ønsket at træde tilbage som formand for foreningen, så en 
egentlig vision om arbejdsområder i 2011, vil jeg lade være op til den nye bestyrelse, men det er mit 
inderligste håb, at det vil lykkes den nye bestyrelse at gøre livet surt for Energinet.dk.

Jeg kan kun gentage mit håb fra tidligere år om, at Energinet.dk  vil begynder at tage hensyn til miljøet 
herunder befolkningens sundhed og komme med en længe ventet dokumentation for behov i forbindelse 
med udbygninger/nye linjeføringer.

Fra foreningens side kan vi ikke kraftigt nok opfordre til, at de af Jer, der føler jeres demokratiske 
rettigheder trådt under fode af Energinet.dk hyrer en advokat, det er nu – inden forbindelserne er etableret 
- 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 retssager rent økonomisk, men vi vil meget gerne 
vil stå til rådighed på andre måder.

Vores webmaster vil rigtig gerne have oplysninger, hvis/når der sker noget nyt i Jeres område. Hun vil så 
lægge oplysningerne på hjemmesiden www.elijorden.dk  og følg så med via hjemmesiden, som til stadighed 
vil være opdateret.

Lige som sidste år, må jeg desværre konstatere, at der heller ikke i 2010 blev tid til at arbejde med 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 høre fra Jer.

Jeg er stadig af den overbevisning, at Danmark vil blive lidt smukkere og meget sundere at leve i, hvis alle 
vekselstrømskabler er lagt i jorden og ændret til jævnstrøm.

Til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og nogle meget aktive medlemmer for et godt samarbejde 
i 2010.

Anne Boesen FM  
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