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Nye 400 kV luftledninger Kassø – Tjele :

Borgermøde Engesvang :
Som nabo til 400 kV højspændingsledning Kassø-Vejen var jeg den 21. april til Borgermøde i 
Engesvang Hallen. Jeg var virkelig spændt på at se, hvorledes aftenen skulle forløbe. Ikke kun os 
der bor op ad den eksisterende ledning var med, men også lodsejerne der bor op ad den alternative 
ledningsføring var blevet inviteret. Rigtig mange borgere deltog i mødet, så der var virkelig 
baggrund for en debat !

Debat/dialog :
Debat - dialog skulle jeg se langt efter ! Debatten kom ALDRIG i gang. Energinet.dk havde hyret 
en ordstyrer og der blev så absolut ikke lagt op til den store debat. I 30 minutter kunne vi stille 
spørgsmål som Energinet.dk langt fra besvarede fyldestgørende. Flere af de masteramte gav det 
statsejede monopol, Energinet.dk 03 eller 5 på 13-skalaen. 
Tidligere lektor i kraft-elektronik ved Ingeniørhøjskolen i Århus – Steen Carlsen - kunne oplyse,  at 
han ikke forstod,  at man virkelig ikke var kommet længere i udviklingen af kabellægning af el. 
Sigrid Bluhme fra Bevægelsen For Miljøvenlig Eltransmission oplyste,  at den nuværende 400 kV-
forbindelse alene tjener et eksportformål med en effektoverførsel på 2000 MW. Den ledige kapacitet 
i ledningerne er næsten 400 MW. Fremtidens udvekslingsmuligheder af vindenergi foregår som 
transit på havet med jævnstrøm. (Dansk Energi nr. 5-6 april 2010)
Vore nabokommuner :                                                                                                                      På 
mødet kom det endvidere frem, at Vejen Kommune forlangte, at bygherren Energinet.dk skulle 
dokumentere,  at den nye linjeføring i et nyt tracé på nye smarte og arkitekttegnede master, er 
nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden og ikke af hensyn til el-eksporten. På hjemmesiden 
www.elijorden.dk er det ikke lykkedes mig,  at finde denne dokumentation i Energinet.dk´s 
svarskrivelse til Vejen Kommune. Efter de 30 min. kunne vi gå ned enkeltvis og tale med 
Energinet.dk og Miljøcenternes folk. Aftenen var en gentagelse af det første borgermøde i juni 2009 
og det var efter min mening fuldstændig spild af tid at deltage i dette "møde" - nærmere kaldet 
foredrag!
Fremtidens elnet : 
Koncerndirektør i DONG Energy Lars Clausen udtaler til Energy Supply i sommeren 2009 at 
såfremt DONG skulle have foretaget denne investering havde de valgt mere klima frem for 
forskønnelse af linjeføringen. Desuden ville de have satset mere på det intelligente elnet. Som det 
ligeledes fremgik på aftenen, så har Energinet.dk ikke samarbejde med DONG omkring denne 
forbindelse mellem Kassø og Tjele. Det kan undre. 
Folketinget : 
Direktør hos Energinet.dk Peter Jørgensen udtaler (Ingeniøren marts 2009), at om seks til otte år er 
de klar til at lægge det første længere vekselstrømskabel – hvorfor så ikke vente ? Jeg tror ikke, at 
Folketinget har taget denne betragtning med i sine overvejelser. Peter Jørgensen udtaler (Ingeniøren 
april 2008) at det ikke er Politikernes opgave at bestemme om man skal bruge jævnstrøms- eller 
vekselstrømskabler. I samme artikel svarer Peter Jørgensen på et spørgsmål fra civilingeniør i EA 
Energianalyse Hans Henrik Lindboe, at der ikke alene udbygges på grund af vindkraften. Det er jo 
ellers denne oplysning vi hele tiden får at vide er årsagen til udbygningen af transmissions-
forbindelsen.  
I øvrigt har et argument fra Energinet.dk tidligere været, at man ikke kunne lægge så lange 
jordkabler. Dog findes der eksempel på et ca. 40 km lang 500 kV jordkabel i Tokyo, Japan.  Hvorfor 
så dette hastværk nu ? Er det ikke et fantastisk signal at sende til omverdenen  at sætte nye – meget 
dominerende og måske farlige el-ledninger op ! Tusinder af mennesker er berørt heraf.   Jeg tror 
ikke Folketinget har været helt klar over hvad de har været med til at beslutte da man vedtog 
Energiaftalen den 21. februar 2008 og måden hvorpå man lader Energinet.dk fortolke den.
Sundhedsstyrelsen : 

http://www.elijorden.dk/


Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen siger, at det ikke er farligt at bo i nærheden af disse ledninger – 
hvad siger WHO ? Energinet.dk benytter omvendt logik til at overbevise Folketinget om, at 
luftledninger ikke indebærer en sundhedsrisiko. De henviser til en rapport fra WHO, 2007 og 
begrunder det ufarlige med, at WHO ikke har anbefalet grænseværdier for magnetiske felter.      Ved 
nærlæsning af rapporten, så begrunder WHO de manglende grænseværdier med, at der mangler 
forskning på området og anbefaler på det kraftigste alle lande at forske i fx hjernesvulster og 
magnetfelter. Man anbefaler de ansvarlige politikere om at træde i karakter. 
Sundhedsstyrelsen oplyser at det kan være kræftfremkaldende for børn at bo i nærheden af 
højspændingsledninger. For voksne er der INGEN repræsentative undersøgelser lavet – blot for 
nogle ansatte på et elværk. Der burde helt klar laves undersøgelse for de mennesker der har boet 
langs ledningen i 40 år. Ifølge. Sundhedsstyrelsen er Kræftens Bekæmpelse i gang med at lave en 
undersøgelse for risiko i forbindelse med at bo i nærheden af højspændingsledninger. Denne 
undersøgelse forventes afsluttet i løbet af 2 – 3 år. Hvorfor afventes resultatet af denne undersøgelse 
ikke ? 
Der er så mange spørgsmål i denne sag som ikke er besvaret ! Sundhedsaspektet bør være 100% 
undersøgt inden man sætter projektet i gang. 
 
Fortid/fremtid :
Uanset hvad Energinet.dk oplyser os om, så skal de ikke have lov til at sætte denne nye ledning op.
Vi borgere der bor op ad den eksisterende ledning har ikke købt en ejendom for at der skulle sættes 
nye og dobbelt så kraftige el-ledninger op. Vi har hele tiden fået at vide, at ledningerne med tiden 
kom i jorden – nøjagtig som vedtaget i Folketinget. Jeg forstår virkelig godt, at de borgere der bor 
op ad den alternative linjeføring er rasende over pludselig at blive udsat for dette "luftangreb". 

Min opfordring til alle der er berørt af dette her er, at kræve kabellægning af hele strækningen 
fra Kassø - Tjele. På Sjælland var der planlagt en 170 kilometer lang vekselstrømsforbindelse som 
denne her. DET blev senere ændret til en kabellagt jævnstrøms-forbindelse (KONTEK-
forbindelsen) fordi borgerne på Sjælland gjorde modstand. På Djursland skulle der tilsvarende 
sættes en 400 kV luftledning op i 1999 og i Vestjylland var der omkring år 2007 planlagt en 
tilsvarende. INGEN af disse forbindelser blev til noget fordi borgerne kæmpede imod. Lad os stå 
sammen om dette her –  kræv en kabellægning over hele strækningen - løbet er slet ikke kørt 
endnu !
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