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Højspændingsmotorvejen fra Idomlund til grænsen 
 
 
Så nærmer tiden sig, hvor Energinet.dk afholder borgermøder om 
højspændingslinjen fra Idomlund til grænsen. Det sker den 18.4 i 
Videbæk, den 19.4 i Varde, den 24.4 i Ribe og den 25.4 i 
Bredebro.  
 
Så vi er rigtig mange, der bliver berørt at disse forfærdelige 
højspændingsmaster med alle deres negative konsekvenser, som 
de har for beboerne i området, og vi skal selvfølgelig udnytte, at 
vi er mange, der berøres. For det eneste, som politikerne og 
Energinet.dk har respekt for, er, at vi er mange, og at vi står 
sammen. 
 
Og hvad skal vi så gøre? 
 
Ja, vi skal stå sammen og kræve, at højspændingen lægges i 
jorden. Ja, og den enkelte borger skal protestere mod, at 
masterne skal opføres. Dette sker selvfølgelig i det omfang, som 
den enkelte magter at protestere og påpege, at højspændingen 
skal i jorden. Man kan gøre det ved, hvis man ikke allerede har 
gjort det, at skrive under på SKRIVUNDERNET.DK på 
”HØJSPÆNDINGIJORDEN”. Desuden bør man møde op til disse 
borgermøder og protestere imod opførelsen af masterne, skrive 



læserbreve i såvel lokalaviser, de store landsdækkende aviser, 
hjemmesider, ens facebook-instagramside, kontakte 
folketingspolitikere o.l., alt efter hvad man magter. Men alt har 
betydning, og jo flere forskellige røster der lyder, des bedre. 
 
For sammen har vi mulighed for at vende politikerne til at ændre 
deres beslutning om at opføre højspændingsmasterne. 
 
Den 17. november 2016 vedtog politikerne i Folketinget som led i 
en tilpasningspakke, som politikerne så smukt kalder det, at 
gennemføre en tilpasning af eksisterende kabelhandslingsplan, 
som muliggør det for Energinet.dk bl.a. at opføre 
højspændingsmaster på denne strækning fra Idomlund til 
grænsen. Dette er led i en besparelsesplan. Så det er vigtigt at 
forstå, at det er de folketingspolitikere, som vi selv har valgt, der 
har besluttet, at denne højspændingslinje skal opføres. 
 
For højspændingslinjen fra Idomlund til grænsen behøver  
Energinet.dk ikke opføre i luften, strømmen kan lægges i jorden, 
hvis politikerne vil. 
 
Derfor skal vi lægge massivt pres på politikerne i Folketinget, så 
de skal forstå, at det er en forfærdelig negativ beslutning, som de 
har taget ved at give tilladelse til opføre højspændingsmasterne. 
For højspændingsmaster forurener naturen rent visuelt, og jo 
højere de er, desto værre. De larmer i tåget vejr, de medfører 
øget magnetfelt over store områder, og de sætter beboere langs 
linjen i en nærmest depressionslignende og stavnsbundet 
tilstand. 
 



Er det sådan, folketingspolitikerne ønsker det for deres vælgere, 
når der nu er mulighed for at lægge højspændingen i jorden? Jeg 
gad godt se den enkelte politiker, som ønsker det for sine 
vælgere. Men når de står sammen, gemmer de sig og fralægger  
sig ansvaret for den enkelte og påpeger, at det er nødvendigt. 
Men det er det ikke.  
 
For det kan lade sig gøre at lægge strømmen i jorden. Det koster 
lidt mere, men det er småpenge, hvis man lægger udgifterne ud 
på de enkelte forbrugere af strøm i Danmark Desuden så ved vi 
heller ikke, om der overhovedet er brug for at transmittere al den 
strøm, som Energinet.dk påstår, at de skal bruge. Andre 
uafhængige eksperter indenfor energiområdet, mener det ikke. 
 
Så derfor skal vi lægge massivt pres på politikerne i Folketinget og 
kræve, at denne højspændingslinje kommer i jorden.  
 
Så skriv under på SKRIVUNDERNET.DK  under 
HØJSPÆNDINGIJORDEN, mød op til borgermøderne med 
Energinet.dk og kræv højspændingen i jorden, skriv læserbreve, 
skriv på facebook, instagram, kontakt Folketingspolitikere  o.l., og 
besøg vores facebookside ”Højspænding i jorden” og giv dine 
holdninger til kende. 
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bethhellelauridsen@gmail.com 
 
Jeg vil være tilstede på møderne, så I kan kontakte mig, hvis I har 
lyst.  



 


