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Norges Bondelag setter stor pris på at myndighetene begynner å ta på alvor svakhetene i 
strømnettet som økningen i el-forbruket, klimaendringer og et mer intenst vær har 
avdekket. Vi håper at man ikke begrenser dette arbeidet til de store byene, men gjør samme 
innsats overfor distriktene.  
 
Som en konsekvens av behovet for å bruke andre energikilder enn olje og naturgass, har 
Norges Bondelag satt i gang et omfattende arbeid for å utvikle energi fra fornybare 
energikilder. Bioenergi fra skog og halmressurser, biogass til strøm og drivstoff fra 
husdyrgjødsel, og vi er nå sammen med Kunnskapsparken på Kjeller i gang med å etablere 
et sol- og vindkraftprosjekt for å se hvilke ressurser vi kan få ut av disse nye teknologiene. 
Det har også lenge vært arbeidet med å utvikle småkraftverk i mindre vassdrag. Summen 
av dette blir mer strøm ut på nettet, også fra landbruket rundt de store byene. 

• Norges Bondelag mener derfor det er teknisk mest fornuftig å oppgradere til 420 kv 
spenning. Det gir minst tap og vi mener konsept 3. er det beste alternativet siden 
oppgraderingen til 420 kv spenning gir større effekt i systemet.   

• Norges Bondelag mener det er viktig at vi får robuste nett inn til byen slik at vi kan 
få utnyttet fremtidige energiressurser, fra jord og skogbruk. 

• Med henblikk på fremtiden og klimaendringer bør en legge kabler i bakken, og ikke 
luftspenn. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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