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U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts frednings-
kreds.

Den 9. maj 1977 afsagde
fredningskreds i sagen
R.A.F. 111/1977

fredningsnævnet for Ringkøbing amts

Fredning til fjernelse af høj-
spændingsmaster på Jegindø-dæm-
ningen

sålydende
k e n d e l s e:

I skrivelse af 25. april 1977 rejste Thyholm kommune sag om
fredning af Jegindø-dæmningen til fjernelse af højspændingsmaster.

Påstanden er begrundet med, at rejsning af højspændingsmaster
udover de allerede eksisterende, vil betyde en væsentlig forringel-
se af de landskabelige væTdier i området.

På et i sagen den 2. maj 1977 afholdt møde forelå et tilbud
fra Thy IIøjspændingsv~'k om at ville erstatte luftledningsanlæg~
get med et kabelanlæg mod betaling af et fast beløb på 60.000 kr •
inclusive moms.

På mødet blev kabelprojektet anbefalet af kommunens repræsen-
tant, der erklærede, at kommunen ville afholde et beløb på 15.000
kr. af merudgiften. Endvidere blev projektet anbefalet af amtsrå-
dets repræsentant, der erklærede, at amtsrådet ville være indfor-
stået med at betale 25 % af det herefter resterende beløb på
45.000 kr.

Efter det således oplyste finder nævnet, at betingelserne for
fredning af dæmningen er opfyldt og bestemmer herved, at der vil
være at afsige kendelse om fredning af følgende indhold:

På Jegindø-dæmningen må der - udover de allerede eksisteren-
de master - ikke opsættes master til højspændingsledninger eller
til ledningsanlæg eller andre anlæg iøvrigt.

Erstatningen til Andelsselskabet Thy HøjspændingsvæTk, Bed-
sted, Thy, for udførelse af kabelanlæg fastsættes til 60.000 kr.,
der afholdes af Thyholm kommune med 15.000 kr., Ringkøbing Amts-
råd med 11.250 kr. og af staten med 33.750 kr.
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T h i b e s t e m m e s:
Jegindø-dæmningen fredes som ovenfor angivet.
I erstatning til Thy Højspændingsværk betales .60.000 kr., der

afholdes med 15.000 kr. af Thyholm kommune, 11.250 kr. af Ringkøbing,
Amtsråd og 33.750 kr. af staten.

Sv.Aa. Christensen Børge Herping Laust Sørensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINC~NÆN1ffiT FOR RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS •
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Sv.Aa. Christensen
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