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Naboer og lodsejere kæmper
ofte imod og gør indsigelser
mod højspændingskabler.
Modstanden er samlet på
www.elijorden.dk, som er ta-
lerør for Bevægelsen for mil-
jøvenlig eltransmission. 

Protesterne går både mod
master og luftledninger som
skæmmende i naturen og

mod stråling fra ledningerne.
Modstanderne går ind for et
jordkabel som jævnstrømska-
bel, hvor der ingen påvirk-
ning vil være af magnetiske
stråler.

Bevægelsens formand, An-
ne Boesen fra Hodde ved Ti-
strup, gør opmærksom på, at
også Vejen Kommune kræver
højspændingsforbindelsen
gennem kommunen kabel-
lagt. 

– Vi så derfor gerne, at an-
dre kommuner tog kontakt til
Vejen Kommune for et egent-
ligt samarbejde kommuner-
ne imellem i den fase, som
planlægningen af linjeførin-
gen nu er gået ind i, siger An-
ne Boesen.

Hun peger på, at Vejen
Kommune beder om doku-
mentation for linjens betyd-
ning for forsyningssikkerhe-
den og en dokumentation for,

at linjen ikke bruges til eks-
port af el.

Energinet.dk skal doku-
mentere, at den nye luftlinje
er nødvendig af hensyn til
danskernes forsyningssik-
kerhed og ikke er nødvendig
af hensyn til eksporten af
vind-el. Sådan en dokumenta-
tion foreligger ikke. Derfor er
linjeføringen en grov over-
trædelse af dansk lov, mener
Bevægelsen for miljøvenlig

eltransmission.
Hun føjer til, at det er vig-

tigt, at der bliver anvendt
jævnstrøm i det nedgravede
kabler – og ikke vekselstrøm
på grund af magnetfelter over
jorden.

Den Midtjyske Elmotorvej
er en transitforbindelse og så-
danne forbindelser kan kun
lovligt gennemføres som
jævnstrømsforbindelser, me-
ner Anne Boesen.

Af Bent Christensen

Tlf. 7531 0611-27, bch@jv.dk

Miljøbevægelse støtter krav om jordkabel

BILLUND: Energinet.dk er
bygherre på en ny højspæn-
dingsledning ned gennem
Jylland. Den skal ligge i et pa-
rallelt forløb med den nuvæ-
rende ledning mellem Kassø i
Sønderjylland og Tjele i Midt-
jylland. Det betyder, at den
skærer igennem Billund
Kommune fra syd for Fitting
tæt forbi Billund og ud af
kommunen mellem Filskov
og Uhe. Faktisk skærer de
planlagte højspændingsled-
ninger gennem området i Bil-
lund imellem Grenevej og
Hejnsvigvej.

Det er et område, som kom-
munen har udlagt som nyt bo-
ligområde.

– Netop derfor beder vi om
at få højspændingsledningen
lagt i jorden. Det vil jo være
synd og skam, hvis beboerne
i det nye kvarter skal sidde og
kigge på højspændingsled-
ningerne, siger formand for
teknik- og miljøudvalget, Kim
Gosvig Hansen (K).

Hvis ikke ledningerne
kommer i jorden, så vil høj-
spændingsledningerne udgø-
re en ubebygget bræmme
ned gennem det nye boligom-
råde. 

Vi siger tak
Udvalgsformanden påpeger
desuden, at det vil forringe

boligkvarteret, da der helt
sikkert er en del borgere, der
ikke bryder sig om naboska-
bet med de meget store ma-
ster. 

– Men fordyrer det ikke pro-
jektet voldsomt, hvis ledninger-
ne skal i jorden?

– Jo. Og det gør Energi-
net.dk også opmærksom på.
Men de foreslår det jo selv
nedgravning ved Billund. Så
det siger vi ja tak til, svarer

Kim Gosvig.
Og det stemmer. På stræk-

ningen vest for Billund by er
der foreslået to muligheder:
En flytning af linjeføringen
mod vest eller en kabellæg-
ning på strækningen imellem
Grenevej og Grindstedvej.

Det er sidste chance for
kommunen for at komme
med indsigelser eller forslag
til linjeføringen. 

Politikere: Højspændings-
kabler bør graves ned

TO SLAGS MASTER: Der
skal nok graves nogle ka-
bler ned mellem Kassø og
Tjele – men der kommer og-
så master op. Energinet.dk
udstiller i øjeblikket to ma-
stetyper. Det ene maste-
skaft er i corten-stål, som
giver et rustent udseende.
Det andet er galvaniseret.
Derudover er der ikke den
store forskel på hovedgeo-
metrien i de to udstillings-
master, der i fredags blev
stillet op ved transformer-
stationen Landerupgård li-
ge nord for Kolding. 
- Vi håber, at rigtig mange
naboer og andre interesse-
rede vil bruge lidt tid på at
køre forbi og se, hvordan
masten tager sig ud i virke-
ligheden. De står selvfølge-
lig ikke i de helt rigtige om-
givelser, men til gengæld
har man mulighed for at
sammenligne med de tradi-
tionelle gittermaster, der
står i nærheden, siger Chri-
stian Jensen, der er pro-
jektleder på den kommende
høj-spændingsforbindelse
mellem Kassø ved Aaben-
raa og Tjele ved Viborg. 

Af Bent Christensen

Tlf. 7531 0611-27, bch@jv.dk

HØJSPÆNDING: I for-
bindelse med en udvi-
delse af højspæn-
dingsnet tæt på Bil-
lund By bør kabler
graves ned, mener lo-
kalpolitikere.

FAKTA

.HØRING
Miljøcentrene i Odense og Århus har i samarbejde udarbejdet
et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for det
nye højspændingsanlæg og sendt det i offentlig høring i frem
til den 31. maj.

.VINDKRAFT
Den nye og kraftigere ledning skal gøre det muligt at få mar-
kant mere vindkraft ind i el-systemet. Anlægsarbejdet forven-
tes at begynde i 2011 og være færdigt i 2015.

GRINDSTED: Der var åben-
bart gået lidt for mange
drinks indenbords, da en 23-
årig lokal mand natten til søn-
dag kl. 03.59 var gæst på Lyg-
ten i Vestergade. Han kunne
ikke opføre sig ordentligt, så
dørmændene viste ham bort.
De fulgte ham helt bogstave-
ligt ud på gaden. Men den
bortvisning var den 23-årige
ikke tilfreds med. Han forsøg-
te gentagne gange at komme
tilbage på værtshuset. Til
sidst udviklede det sig til et
slagsmål med dørmændene,
hvor den 23-årige sparkede
ud efter en af dørmændene
og ramte. Herefter holdt dør-
mændene ham fast, til to til-
kaldte betjente dukkede op.
De kørte den unge mand
hjem i seng. Den 23-årige bli-
ver nu sigtet ifølge ordensbe-
kendtgørelsen. Men lokalpo-
litiet i Billund kan også vælge
at give den 23-årige et decide-
ret forbud mod at komme på
Lygten igen. Det forbud kan
være på to år, vurderer vagt-
chef hos Sydøstjyllands Poli-
ti, Hans Hoffensetz.

– Værtshusene bestemmer
selv, hvem de vil lukke ind. Så
de kan altid give en voldelig
gæst karantæne. Men oveni
kan politiet i grovere sager gå
ind og give et forbud til den
enkelte værtshusgæst. Det
kommer an på, om den 23-åri-
ge har opført sig voldeligt tid-
ligere, siger vagtchefen.

Af Britt Johnsen

Tlf. 7531 0611-24, bjo@jv.dk

Værtshus-
gæst 
sparkede
dørmand

70-årig torpederede
anden bilist
HEJNSVIG: Det gik helt galt,
da en 70-årig lokal bilist kom
kørende på Søgårdvej og
skulle dreje ud på Refshøjvej
lørdag kl. 15.55. Han glemte
nemlig sin ubetingede vige-
pligt og drejede lige ud og
ramte en 39-årig bilist, der i
sin gode ret kom kørende
mod nord på Refshøjvej. 

Begge biler tog skade, og
Falck kørte også efterfølgen-
de begge bilister til undersø-
gelse på Kolding Sygehus. Og
det kan komme til at koste
den 70-årige bilist kørekortet. 

– Når man er skyld i et
færdselsuheld, fordi man ikke
overholder sin ubetingede, vi-
gepligt, så kan man få en fra-
kendelse af kørekortet, siger
vagtchef hos Sydøstjyllands
Politi Hans Hoffensetz.


