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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Ringkøbing Amtsraadskreds.

Aar 1940 d.20.April Kl.14~ holdt Fredningsnævnet for Ring-
købing Amtsraadskreds Møde paa Fjand Badehotel.

Samtlige Nævnets Medlemmer, nemlig Formanden Dommer Grum-
Schwensen, Amtsraadsmedlem Søren Kjærgaard, Vinding, og Gaardejer
Milter Jeppesen, Sdr. Nissum, var mødt.

Sagen om, hvorvidt en Højspændingsledning,
der er ført tværs over et Engdrag ved
Nissum Fjord, vil være at fjerne, som
værende anbragt i Strid med Fredningsloven
og fordi det skal virke stærkt forringende
paa dette Landskabs Skønhedspræg.

Der fremlagdes:

Formanden bemærkede, at Aarsagen til at Sagen ikke har kunnet
fremmes tidligere er den, at Amtets Medlem i Nævnet i December
laa syg og døde i Slutningen af Maaneden, hvorefter nyt Medlem
først udnævntes i Februar.. Derefter har F~rdselsforholdene
været saaledes, at det først i Begyndelsen af April Maaned har
været muligt at beramme Møde.

A/S. Ringkøbing Amts Højspændingsanlæg mødte ikke.
A/S Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning m.v. Formanden

Gaardejer Andreas Elkjær og Ingeniør Dolleris.
Andelsselskabet Thorsminde Transformatorforening m.v. For-

manden Tømrer Thorvald Jensen, Arbejdsmand Peter Sandholm og
Arbmd. Peder Nørager, alle af Thorsminde.

Danmarks Naturfredningsforening gav ikke Møde.
Thorsminde Transformatorformatorforening erklærer, at det er

Ejer af Ledningen, men at det ikke er ansvarlig for, at der ikke
om Arbejdet er sket Anmeldelse til Fredningsnævnet. De foreviste
deres Kontrakt med A/S Dansk Elektricitetskompagni, Odense, om
Arbejdet, i hvis § 2 etaar:



•

Firmaet sørger for
l. "Anmeldelse til de forskellige Myndigheder, herunder Elektrici-
tetsraad, Ejere af Svagstrømsanlæg, Ejere af Baneanlæg, Fabriks-
inspektorat, Amts og Kommunalvæsenet og i det hele taget alle saa-
danne Institutioner, som man for Udførelsen af Anlæget nødsa
til at føre Forhandling med."

Ingeniør Dolleris fremførte, at ifølge Stærkstrømslove
Ledningen anlægges mindst 10 m. fra Landevejen, saaledes at
ningen i hvert Fald ma8tte anlægge et Stykke ude i Engen.

Den ommeldte Strekning besigtigedes. Det drejer sig om
Anlægsstrækning af 3 a 4 km, og den gaar over Engen i en
af fra godt 100-200 m. Den nordligste km af Ledningen skønn
ikke at kunne føres nærmere Landevejen end den er.

Omkostningerne ved en Omlægning menes at ville blive
ca 3000 Kr.

Nævnet afsagde derefter følgende
K e n d e l s e

Nævnet er enige om, at det maa misbilliges, at der ikk
er sket Henvendelse til det før Anlæget.

Nævnet finder, at det Landskab, hvorom det drejer sig,
er synderlig særpræget, n~rmest en ganske almindelig flad E
strækning, og Nævnets Medlemmer kan ikke se, at den landska
lige Skønhed har lidt synderligt ved, at Ledningen er ført
over Engen. Af Hensyn til den store Bekostning, som det vil
medføre nu at fjerne Ledningen, samt af Hensyn til de svære
økonomiske Tider, finder Nævnet det derfor betænkeligt at b
stemme, at Ledningen vil være at fjerne.

T h i b e s t e m m e s:
Den anlagte Højspændingsledning maa forblive der, hvor

nu er anlagt.
De mødende gjordes bekendt med Kendelsen.
Saaledes passeret.

Grum-Schwensen Søren Kjærgaard Milter Jeppesen
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