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

er lidt underligt og beskæmmende at tænke på, at vi nu på 5. år indkalder til generalforsamling i vores lille 

forening. På trods af at vi skriver 2013 og beretter omkring 2012, ja så er grundsubstansen desværre stadig 

den samme. Den lille mand mod lovgivningen/Energinet.dk. Vi burde i et fremsynet, højteknologisk 

demokrati som Danmark for længe siden være kommet videre og have hævet os over uhensigtsmæssige 

overgreb i form af overflødige og skadelige højspændingsforbindelser, men det er vi desværre ikke, og så 

længe befolkningen er udsat for denne forurening af specielt Jylland, ja så længe er det nødvenligt at have 

en forening som vores, der prøver at tale den lille mands sag. 

Jeg havde nok lidt naivt håbet, at vi kunne nedlægge foreningen, men der opstår desværre stadig sager, 

som trænger til et kritisk øje. 

Igen 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 komme til gentage mig selv. Vi har desværre 

arbejdet videre med 2 sager, hvoraf speciel Anholt Parken igen har taget al Sigrids tid, da hun jo bor lige i 

orkanens øje, så igen må vi konstatere, at vi i foreningen ikke har kunnet arbejde med vores visioner.  

2012 blev et meget travlt år. Igen for travlt, og jeg må derfor konstatere, at det har været meget vanskeligt 

for formandskabet at arbejde med de tiltag, som vi rigtig gerne ville. Specielt Sigrid har været mere end 

beskæftiget med Ilandføringen af strøm fra Anholt Møllerne. 

Sigrid har igen lagt en stor arbejdsindsats i arbejdet som webmaster på vores hjemmeside: 

www.elijorden.dk  og været beskæftiget med at lægge relevante artikler, læserbreve, referater fra møder 

og indsigelser ind på vores meget læste hjemmeside. Herfra har man også kunnet følge hele sagen omkring 

de overflødige kabler, som jo er blevet nærmeste nabo til Sigrids dejlige sted i Skindbjerg Ådal. 

Vores hjemmeside er stadig meget besøgt.  Jeg ved, den læses flittigt, når der søges oplysninger om 

højspænding, el transmission, udviklingen i forbindelsen Kassø-Tjele og etableringen af landforbindelsen fra 

Anholt møllerne. Vi får en del henvendelser også fra udlandet og er partshøring i nye forbindelser. Senest 

HR 3, som vi nok kommer til at bruge en del tid på i 2013. 

Sigrid har igen været flittig til at holde siden opdateret omkring Tjele-Kassø og ikke mindst Anholt 

forbindelsen, men vi kan ikke selv finde alle interessante links og indslag, så seriøsiteten afhænger også af 

henvendelser fra de borgere, der lever midt i tiltagene. Sigrid håber, at hendes sag kan være 

inspirationskilde for andre, der kæmper mod monopoler. 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. Nogle af 

kortene holder vi tæt til kroppen, da det er vores opfattelse, at Energinet.dk også kan finde på at læse 

hjemmesiden. 

Energinet er kommet langt med udbygningen og renoveringen af Den Midtjyske Elmotorvej, og selv om vi 

har forsøgt at uddelegere arbejdet og koordineringen af denne linjeføring, ja så har vi desværre konstatere, 

http://www.elijorden.dk/


at vi ikke kunnet dække denne på en måde, som vi gerne ville. Desværre har vi haft flere både i vandet, da 

forbindelsen fra Anholt Møllerne stadig ikke er et afsluttet kapitel. 

Jeg synes det er så trist, at Energinet.dk er kommet godt fra at etablere en ny højspændingsforbindelse som 

luftbåren på strækningen Tjele-Kassø. Det burde ikke være muligt i dagens Danmark, hvor langt mere 

driftsikre, mindre sundhedsskadelige og smukkere løsninger findes. Jeg er flov over at en 

monopolvirksomhed i år 2012 klistrer det danske landskab til med master og ledninger, vel vidende at det 

er en længe forældet teknologi.  Jeg er frustreret og ked af, at magthaverne tilsyneladende er fuldstændig 

ligeglad med de gener/potentielle sygdoms risici, som de påfører sagesløse mennesker, der tilfældigvis har 

slået sig ned i de områder, der ødelægges af disse uhyrlige mastodonter.  

Forbindelsen består af 530 master og strækker sig over en afstand af 166 KM. Hertil kommer 8,6, Km kabel.  

Entreprenøren er utrolig stolt over, at firmaet nu har fået rejst næsten halvdelen af disse frygtelige 

mastodonter, som vi ikke kan undgå at se, når vi kører rundt på de jyske veje. Energinet havde ellers lovet 

os, at de ville blive usynlige i landskabet!! Når jeg kører forbi denne linjeføring, kan jeg ikke lade være med 

at tænke på alle disse sagesløse mennesker, der tilfældigvis bor lige der, hvor stregen er slået. Voksne, 

børn, unge, ældre, gamle, ja det kunne for så vidt være os alle sammen. Og tænke på at alle disse 

mennesker hver dag skal leve med, at de måske – måske ikke bliver syge af de magnetfelter, der strømmer 

ud fra disse ledninger, der hænges på masterne. Og synet. Ærlig talt de bliver aldrig hverken pæne eller 

usynlige. Kan vi virkelig være det bekendt. NEJ vel kan vi ej. 

Energinet.dk valgte traditionen tro at sidde stort set alle indsigelser overhørig. Det kan man så mene om, 

hvad man vil. Jeg ved godt, hvad jeg mener. Foreningen har forsøgt at støtte de borgere, der har forsøgt at 

få indflydelse på deres fremtid med og helst helt uden disse forbindelser, og nogle af lodsejerne har haft 

held med at påvirke beslutningerne, og har enten fået ledningerne i jorden eller fået dem flyttet, men langt 

de fleste langs linjen, må desværre konstatere, at retssamfundet ikke altid fungerer, som det skal. 

Skattespørgsmålet omkring erstatningerne er blevet afklaret, men da jeg hverken er skattesagkyndig eller 

jurist, vil jeg afholde mig fra at videregive eller fortolke afgørelsen. Det er altså helt uacceptabelt, at 

mennesker, som bliver tvunget væk fra deres bolig, også skal leve i uvisheden om, de overhovedet har 

økonomi til at købe en anden bolig. Det er bare forkasteligt. Der skal være helt klare retningslinjer omkring 

de økonomiske konsekvenser, inden en lodsejer skal træffe et valg. Jeg vil henvise til Energinet.dk s 

hjemmeside, hvor et svar er at finde. God fornøjelse med jurasproget. 

Og så til de nye designede master. Ærlig talt de er grimme set gennem mine briller. De er ikke blevet 

kønnere af at blive gentaget hen over landskabet. Jeg synes stadig de ligner tørrestativer, for master er og 

bliver master, uanset hvad de har kostet forbrugerne at få designet. Så jeg vil gentage mig selv og sige, at 

denne linjeføring er og bliver en skamstøtte for Energinet.dk også anno 2013. Det er ud over al beskrivelse, 

at Energinet.dk kan opføre sig, som de ønsker. Det er et demokratisk problem, at vi i Jylland skal tromles 

den ene gang efter den anden. Endvidere vil udvidelsen af Den Midtjyske Elmotorvej gør forbindelsen til et 

vanvittigt ødselt projekt, hvor elregningen sendes videre til de danske elforbrugere.  

Da jeg aflagde min beretning forrige år, havde jeg stadig håbet i behold. Et håb om, at det ville lykkedes 

lodsejerne at få stoppet overgrebet, men jeg er naiv. Energinet.dk mener tilsyneladende, at master og 

højspænding er nutiden. De har muligvis endnu ikke hørt om mulighed for kabellægning og anvendelse af 

HVDC VSC kabler, som i andre lande.  



Det bliver spændende at følge Energinet.dk ageren i forbindelse med etableringen af HR3 ved den jyske 
vestkyst. Denne forbindelse skal tilsyneladende både omhandle en nedgravet forbindelse, udbygninger af 
transformatorstationer og luftledninger. Foreningen vil følge dette projekt nøje og vil også komme med 
input i forbindelse med indkaldelser af ideer. 
 
I skal vide, at foreningen gerne hjælper med fakta og moralsk opbakning i den udstrækning, vi kan. 
 
Folketingets partier er blevet enige om en ny Energiaftale, hvor landet bliver beriget med endnu 2 

havvindmølleparker. En Horns Rev 3 (400 MW) og en på Kriegers Flak (500MW). HR 3 bliver den første, og 

Energinet.dk er allerede gået i gang med forundersøgelserne til havs og fået tilladelser i hus. Der er afholdt 

de første borgermøder. Derudover skal der opsættes flere kystnære møller, hvor 6 områder i Danmark 

allerede er udpeget som mulige lokaliteter.   

Jeg ved ikke, hvad Folketingets partier tænker på, men fakta er, at vi slet ikke kan aftage den strøm, som 

bliver produceret af de allerede eksisterende møller, når de ellers producerer.  Vind el er alt for ustabil. 

Dette har politikerne endnu ikke taget stilling til i deres mølleplaner i hvert fald ikke officielt. Men som der 

blev oplyst på møderne omkring HR 3, ja så sælger vi bare den overskydende strøm og får bare det, vi 

mangler, når vi ikke producerer nok. Det er også på papiret en rigtig god løsning, men ikke gennemførlig i 

virkelighedens verden, når vore møller producerer strøm, gør andre landes det også. Kan vi overhovedet 

komme af med overskydende strøm, har vi indtil nu måttet betale for det. Mangler vi i en periode strøm, 

skal vi betale i dyre domme for det fra Norge, hvis ellers deres vandkraftværker har vand til produktionen. 

Jeg kan kun gentage mit håb fra tidligere år om, at Energinet.dk vil begynde 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 allierer jer med en professionel inden forbindelserne er 

etableret, hvis I vil undgå skadelige vekselstrømskabler i faretruende nærhed af Jer og Jeres familie. For selv 

om ledningerne graves ned, ja så forsvinder de sundhedsskadelige påvirkninger ikke, selv om Energinet.dk 

gør en stor indsats for at fortælle os det. At de ikke længere kan ses over jorden, er da et stort fremskridt, 

for hvor er de dog grimme alle disse master rund omkring i vores dejlige landskab. 

Sigrid, som er vores webmaster vil meget gerne have oplysninger, hvis/når der sker noget nyt i Jeres 

område. Oplysningerne bliver så lagt på hjemmesiden www.elijorden.dk , som til stadighed vil være 

opdateret. 

Lige som sidste år, må jeg desværre konstatere, at der heller ikke i 2012 blev tid til at arbejde med vores 

visioner og i 2013 ser det ud til, at vi desværre også er beskæftiget med sager, som vi ikke selv vælger. 

Jeg er stadig af den overbevisning, at Danmark engang vil blive lidt smukkere og meget sundere at leve i, 

fordi alle vekselstrømskabler er lagt i jorden og ændret til jævnstrøm. 

Her til sidst har jeg en opfordring til vores magthavere og de styrelser og virksomheder, der beskæftiger sig 

med at nå plan 2050 om fossile brændstoffer. Tænk innovativt, samarbejd og inddrag hr. og fru Danmark- 

eller sagt på godt jysk: Få fingeren ud. Begynd at tænke jer om gør tingene anderledes end i går. Der kan da 

for pokker ikke blive ved med at være plads til flere højspændingskabler i den jyske muld. Og måske kunne i 

http://www.elijorden.dk/


ikke alene gøre nogle meget plagede jyder glade, I kunne måske også komme i førertrøjen indenfor andre 

områder end vindmøller. Men fortsætter i med at arbejde isoleret kan i ikke løse problemstillingerne 

omkring en bedre udnyttelse af den alternative energi.  

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

i 2012. En særlig tak til Bjarne for din indsats som vores kasserer gennem alle årene. 

Jeg håber,  vi kan få en god debat under kaffen. 

 

Anne Boesen - FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


