
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
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FREDNINGSNÆVNET>



AAKIRKEBV KOMMUNE REG. NR. 5 jS-

KORTBLAD NR. 5234 1 20000

MATR. NR
AREAL

e EJER, FREDETe
oFORMAL

SOGN Vestermarie

privat

Deklaration, lyst 8.6.1932

Æstetisk fredning.

INDHOLD Fredning af en på ejendommen beliggende granitblok,
kaldet "Bobbestenen" •
Ret for offentligheden til fods at benytte den markvej,
der fører fra landevejen hen til stenen.
Forbud mod sprængning eller brydning.

I
oPATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

REG. NR.: 137-04-1



U:JSKT:.IFT
Ktb. NR. ~S6

(
e.f

ePorh8.ndlin~S1.JTotokollen lor .I; rednin:;sn~~vl1et for .BoTn11.oL!lSArntsraac1skrecls

"

Hatl~. Nr. 2780. Vester- AnP1elcJ.er~Fredningsm';"lmet
marie 30gn. faT Bornhol~s L~t.

TI e k l a r a t i o n.

I ,(llIl1en~e(tensIntere sse og eft.er Overenskomst r1ed E'red-
nin~sn,;;~vnetEor Bornho1H1s Amt i HenholrJ. til Lov NT. 245 af 8. l"laj
1917 ind.3Clarunderte~nec~e Savmøller Bjner Bidstrup Ht.:mchaf rringsted
Savmølle herved for mi.z 0E, efterfølgende Ejere af Ejendoillr.lenl.le..tr.
~r. 278Q af Vestermarie paa, at den paa n~vnte min Ejendom lig~ende
Granitblok, kaldet Bobbe9~enen, stedse skal holdes fredet, saaledes
at den ingensinde maa ~øres til Genstand for 13I'ydning eller Sprc.cnB-
nin3. Der skal derhos v:xre Adgang for alle 0[, enhver til 8.t f~rdes
til Fods ad den lIarkvej, der fører fra Landevejen hen til Stenen.

Paataleret har Frednin~sn~vnet eller den Institution, som
maatte trxde i dettes S~ed.

t:ledHensyn til de Ejendommen paa"vilende H~ftelser ':1envises
til Ejendomr..1ensBlad i IJ.1j,n3bocen.Deklarationen tingl;yses son Hæftel-
se pan min n~vnte Ejendom.

Saaledes indgaaet bekrwf l'es af underte8nede Savmøller .ri: o 13.

Munch og Bf FreaninG8n~vnet.
~in3sted Savmølle, den 6. Juni 1932.

Som Ejer; I Frednin~snwvnet:
3.B. Munch Zeuthen J.O.Kofoed Georg Hansen
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DEKLARATIONER>



Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(I København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-
dele) Bd. og BI. 1 Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

278~,Vester-

Liar1e Sogn

Akt: Skab 2 Nr. J7{
(Ud/Ylde$ af Domme,konlo,et)

Købers t
K d·t J Bopæl:re lors

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Gade og Hus Nr.:

(hvor o.. donl flndes) Haturfredningsnævnet fOD
Bornholm

Stempel og Afgiftsfri l'H.t. Lov 140 7/5 1937Stempel: Kr. Øre

Deklaration •.....-.._--..

,\ \
~ \ Beal/lllnp-

FOfmullr

n

Unders1a"evne :Fru B1emor Ambrosen, der ved SkØde, som t1nglJses

samtidig mad IWrV~:rende~klarat.1~, ar blevet Ejer ar den under

Uatr. Nr. 278.9., 2'7B!l og 26lh, Veatermar1e Sogn 8k'3'ldsatte Ejendom,

kaldet: 'r1nBsted Savmøllo. erkender herved over1'or Naturtrednings-

nt'Mlet for Bornholms Amt at være 1ndsaaet pas at frede et Areal, dæ-

darmer den ved Deklara t10n af 6' Juni 1932, lyst 8' 8. l{., tredede

aanlmldte ~.QbbeS:t.cn".8 .r.u.ørJOO.fJte.()mg1v:el~e.:r;-_. Arealet. der er beUggan-

de under Matr. nr. 2784. er nærmere aftalt og afmærket; det er at
Landinspektør Kof'oed. llØnne. opmaalt til at udgøre 150 .2 os &hat

pas et Kort, der bl1æggea denne Deklaration.

For detto Areal gælder ftllgende .l!);'odn1ngsbeatemmelsor.

Arealet skal bevares i sin na turllge 1'11stand og maa 1lcke op-

dyrkes. De 1)8a Arealet llØ'IlØl1leKl1pper 08 Sten mas 1kke sprænges

eller ~'la anden Jlaade ødelægges, dog man de fi'a tldligere Stenbryd-

n1nger h1drørende paa Arealet beroende Stenbrokker 08 Ros sønderhuga

ges og bortfJernes. Der maa ikke ])a&. .Arealet O»f~ea BJgn1npr eller I

anbr1nges Skure, !laoter eller andre elæmmendeIndretninger. 1'r8er 08

Buske paa Arealet skal Ejeren være pligtig at rjerne l det omtaDg,

det matte blive anv1Bt at Haturtredn1ngsnævnet. Der ekal g1veø al18
og enhver AdGanstil at tærdes tU J'oda »as Arealet. Paataleret tl1-
1J.esges Na tur1'redn1ngsnæmet.

Denne Deklaration, der er bindende t~ tremtld1ge E3øre at
BJønc1ommen, bliver at t1ns1rØ8 som u.nelse paa BJendOlJDlJm. " "", ':>,',

J(e4 HeøaJll til dø EJendoDlIl_ 1øn1.s' J&MY11en48 S8nltutter ,~:
. ~ '." ." J:'i~ \

henV1888 tll lIJen4aomena Blad 1. ftn8bosan.· , " "'~>:~j:);.
f'3?-oLf -'::t.~
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BokrlJttelee mød tJb4erakr1ft

den /3. Oktober 1941
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Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(I København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

fast Ejendom).

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Stempel: Kr. øre.

2734 ~
26'lJ-- ~~.

'I 00 l
'I 278 C:- I

I I
l 260.f

\
II

2784 I
\
I
l,

.11-

Sogn: Vester-Marie
Iferred: Ves ter

f)rTel: Bornh.olrn<s

flreal beregnet efter Kortet: Pc.II af Ma.,t,r..Alr.27J't;! .. 75()7n~ a.gte.s
f rede t ve d .J)ek la.ra. t-lO n

Udf ~./ln-ledn af F'rednz'n.9 r.' Sep.-t t94 t a.,./
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