Protest mod højspændingsmaster i området mellem Endrup og Bramming
Skrevet af Laila Buus, Terpvej 7, 6740 Bramming
Det er utroligt at vores politikere ikke har større respekt for de mennesker, der bor i området. Det gælder
både området fra Endrup mod Bramming, der bliver hårdt ramt, men i det hele taget beboerne på
trækningen fra Idomlund til Niebül. Vi er alle følelsesmæssigt bundet til vores jord, og frygter at denne
binding bliver en økonomisk og ufrivillig binding.
Hvorfor vælge en løsning, der skæmmer et smukt og flere steder beskyttet område, en løsning, der giver
oprør i lokalsamfundet og undren over de folkevalgte politikeres løftebrud, der igen præger dansk politik.
Når jeg fortæller om planerne for højspændingsmaster til udenforstående, får jeg ofte samme spørgsmål:
”Jamen skulle de ikke i jorden? ”. Hertil kan jeg kun svare, at politikere åbenbart har skiftet mening.
Vi, der har valgt at bo i området mellem Endrup og Bramming, har netop udvalgt området. Vi bor ikke her
fordi vi vil have billige boliger eller vil gemme os på landet. Nej, vi har nøje udvalgt at bo her da en
parcelhusgrund ikke er nok til den livsstil vi ønsker at have. For mit eget men også for mine naboers
vedkommende drejer dette sig om et liv, de omfatter jagt og hunde, at være tæt på marker, enge, skov og
vandløb. Flere har heste, biavl, hunde og i det hele taget en aktiv livsstil, der ikke kan forenes med en grund
på 650 m2. Min nabo, Ejnar Jensen, har sammen med andre naboer, gennem årene og på eget initiativ og
omkostning, plantet træer for hermed at forskønne området. Vi på Terpvej og Nøråvej har for de fleste
boet her hele deres voksenliv og for nogle, hele deres liv. Jeg selv er tilflytter, og har boet her i 8 år. Jeg
oplever et unikt nabofællesskab, der er præget af at vi tager et fælles ansvar for den natur vi lever i.
Beboere fra Bramming og omegn cykler, går og løber jævnligt forbi os, og er som os, tiltrukket af det
skønne område. Mange udefrakommende holder pause på deres tur ved Ejnars sten, der er placeret ud for
Rønnevej, rejst af naboerne i Terp og Nørå. Ved stenen er der bygget et skur og placeret bænke, som alle
frit kan benytte. Der holdes hvert år den første fredag i september Stenfest, hvor de mandlige naboer plejer
pladsen omkring stenen og spiser sammen.
Beboerne i området har faktisk i stor stil rettet ind efter Regeringens ønsker om at gøre Vestdanmark til et
område i vækst. Regeringen taler for udflytning af arbejdspladser, og har allerede eksporteret flere tusinde
arbejdspladser til Vestdanmark. Vi har turister, der nyder en forholdsvis uberørt natur, der ikke er
beskæmmet af industri.
Vi undrer os over at der fra Regeringens side vælges en billigere løsning, når der nu er en lidt dyrere, men
mindre omkostningsfuld løsning hvis vi måler i skattekroner på lang sigt og ikke mindst vælgere. Vi fik for år
tilbage motorvejen i vores baghave. Bevares, en motorvej, som vi er glade for, og som af indlysende årsager
ikke kan indtage anden form end at ligge ovenpå jorden. Vi lever med motorvejen og med de
omkostninger, det har haft for naturen, men spar os nu for højspændingsmaster. En motorvej kan ikke
graves ned, det kan elkabler.
Vi bliver som beboere i området taget som gidsler og stillet til ansvar for en billigere løsning og dermed en
større profit til Energinet. En profit, vi som beboere ikke får glæde af, men som vi skal betale for i form af
værditab på vores bolig, et usælgeligt hus og et område, der vil tage skade økonomisk. Samtidig har jeg nu
lært, at det drejer sig om en meromkostning på 20 kr. årligt per person ved at nedgrave kablerne. Jeg er
sikker på, at denne minimale meromkostning vil forårsage meget mindre modstand fra beoerne, flere
skattekroner fra området samt større politisk opbakning til de politikere, der vælger at støtte et helt og ikke
et opdelt Danmark. Vi skal bevare nature for vores egen og vores efterkommeres skyld. En billig her og nu
løsning, på bekostning af Danmarks natur. Vi skal grave kablerne ned fordi vi kan.

