
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel
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AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. Vh'

KORTBLAD NR. 5335 - 5(1$18 J2. JJ.l r 1 20000

M A T R . N R .: 11a SOGN Pedersker

AREAL'• EJER Privat
,I

FREDET Deklaration, lyst 9.1.1919.e
o adgangsret.FORMAL:

INDHOLD Fri adgang for offentligheden til Ringborgen. 'I

o

• PATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningslcreds og
Aakirkeby kommune.

REG. NR.: 138-03-1
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U D S K R I F T

I'orhandlingsprotokollen for Fredningsnwvnet for Bornholms Amtsraadskreds.
af

D E K L A R A 1 ION

Undertegnede Gaardejer Christian Andreas r/larckmannerkla:rer
og deklarerer herved for mig o~ efterfølgende Ejere af den 7de Selv-
ejergaard, Matr. l~r. lla i Pede:rsker ;;jognoverfor Naturfredningsnæv-
net for Bornholms Amt og overfor Pedersker Sogneraad, at der stedse
i Sommermaanederne Juni, Juli, August og 3epLember skal v~re 1.dcanG
for alle og enhver - ogsaa l{ørende - ad den Ve j, som fra 13ive j !'Ir.15

fører forbi Borggaard til dennes søndre Skel, og at jeg herved ti]
lige Færdsel udlægger en 3,76 m (= 6 Alen) bred ~trimmel Joru, der
fra Vejen forbi Borggaard løber 6,27 m (= 10 Alen) lan~s Bjendomrnens
søndre Skel, derefter løber nordpaa lane,s samme Vej til Skovbrynet
og sluttelig løber vestpaa langs Skovbrynet til ~Llntnineen OUl
Ringborgen. Jeg forbeholder mig Hat til at swtte 2 Led over Vejen
forbi Borggaard, men disse Led skulde i de fornwvnte Sommermaaneder
vwre til at lukke op og i af enhver, o~ den civne ~~rdsel skal iøv-
rigt være fri og uhindret.

Pedersker Sogneraad har Ret til at anbringe fornødne Vejvi-
sere saavel ved Vejen forbi Borggaard som ved den udlagte Jordstrim-
mel, men Omkostningerne herved saavelsom ved Vejvisernes Vedlige-
holdelse er mig uvedkommende. Bndvidere skal Sogneraadet have Ret
til at foretage saadanne Plroleringsarbejder, som maa anses for ønske-
lige for Vejenes ~arbarhed, men ogsaa Omkostningerne herved er mig
uvedkommende.

Opstaaende Tvivlspørgsmaal med Hensyn til denne Deklaration
afgøres af Nævnet.

For Udstedelsen af denne Deklaration, der dog uden Bekostnin€
for mig - maa tinglæses paa Foliet for Borggaard, er mig udbetalt
et Vederlag af 200 K,"., hvoraf Sogneraadet og N~vnet har udredet
hver Halvdelen.

130rggaard i Pedersker den 30. December 1918.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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(" FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune ~EG.NR. 00 YtO/)

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Landinspektør Jan Peder-
sen
Sveasvej 3
3700 Rønne

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HERI0015/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-15.2
Deres j.nr.

3. marts 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at foretage udstyk-
ning af ejendommen matr.nr. II-a, Pedersker. Udstykningen, der indgår i
en større udstykning og arealoverførsel, er nærmere beskrevet i det til næv-
net fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at matr.nr. lI-a, Pedersker, herunder det på ejen-
dommen beliggende mindesmærke kaldet "Ringborgen " er omfattet af en
deklaration af 18. oktober 1894, tinglæst 25. oktober 1984, der fastsætter
blandt andet:

Dette mindesmærke forpligter jeg mig og alle efterfølgende ejere og brugere af lodden på
hvilken det ligger, at frede og væmeom, således at det ingensinde beskadiges ved grav-
ning, pløjning, bortførsel og tilførsel af sten eller på nogen anden måde.

Skulle i kommende tider nationalmuseet ønske at foretage en eller anden undersøgelse af
pladsen, graven eller volden, skal det være tillade dette, men forbudt for alle uvedkom-
mende.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til at gennemføre udstykningen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.



- ..

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
__ andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfrednings-forening.

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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