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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOYOL.-----------------------------------------
Aar 1940 den l2.Januar afsagde Overfredningsn~net

pas Grundlag ef skriftlig og mundtlig Votering følgende
li e n d e l s e

i sagen 397/39 vedrørende Gennemførelsen af et Vejanlæg fra Rø
til Gudhjem.

Den af Fredningsnævnet for Bornholms Amt den 10.August
f.A. afsagte Kendelse er indanket for Overfredningsnævnet af
Danmarks Naturfredningsforening.

Overfredningsnævnet har den 30.September 1939 afholdt
Aastedsmøde i sagen og har herunder forhandlet med de 1 denne 1n-
teresserede •

Da Overfredningsnævnet i det væsentlige kan tiltræde
det i Fredningskendelsen anførte, vil denne være at stedfæste.

T h 1 t e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for ~ornholms Amt den IO.August

f.A. afsagte Kendelse vedrørende Gennemførelsen af et vejanlæg fra
RØ til Gudhjem stadfæstes.

p .0 •v.

Frederik V.Petersen.
(sign.)
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af
Forhandlingsprotokollen for Predningsnævn~t for

Bornholms Amtsraadskredø.

Aar 1939 den lO.August afsagde Nævnet saalydende
K e n d e l B e •------------------

Med Skri~else af 13.0ktober 1938 har Bornholms Amt tilstillet
Nævnet Planer for Bygning af en Landevej fra Rø til Gudhjem med
Forespørgsel, 'om Nævnet maatte have Bemærkninger at gøre til
disse. l Skrivelsen bplye8s, at Bei~yrelsen for Gudhjem Udmark
har erklæret sig villig til frivilligt og vederlagsfrit at frede
Arealer ved den foreslaaede Vej, hvis den bliver gennemført.

Ifølge Planen føres Vejen i en Bue gennem Gudhjem Plantage,
saaledes at den passerer over forskellige Klippepartier derunder
Klippeknuden "Bokul", hvorefter den ved en stor Bro føres over
den nordlige Del af'den saakaldte "Holkadal". ~

Nævnet har forelagt Planerne for Danmarks Naturfredningsfor-
ening, der i Skrivelse af 14.November 1938 udtaler, at Vejen pas
en meget haardhændet Maade vil gennemskære Gudhjem Plantage og
ved den projekterede store Bro over HoJkadalen foråndre hele
denne Dale Karakter. Foreningen andrager Nævnet om at søge en
ændret Vejføring gennemført, saaledes at Vejen lægges Syd om
Gudhjem-Plantagen, og Foreningen har forelagt Nævnet 'en af For-
eningens tekniske Udvalg skitseret Plan til en saadan Vejføring.
Denne Plan har været forelagt Bornholms Amt, der med Skrivelse
af 25.Maj 1939 har fremsendt en Erklæring af 24.s.M; fra Amts-
vejinspektoratet. Af denne Erklæring afttøresl

"Naturfredningsforeningens tekn18~elUdvalg har i Skrivelse
af 14.November f.A.,foreslaaet en anden end denrif 08 angivne
Linieføring paa Strækningen fra Salene til Landevejen'mellem
toft og Gudhjem. Denne anden Linieføring er terrænmæssigt
yderst uheldig,. idet Linten gennemekærer opdyrkede Arealer,
hvoraf endda en stor Part fornylig er udstykket til"Husmands-
brug~ Yderligere skærere den foreelaaede Linie' samtlige Mark-
skifter diagonalt, og paafører herved samtlige ved Vejen be-



•

liggende Ejendomme en betydelig Ulempe, der ~ørøgee ikke uvæsent-
ligt paa G~d af de store Udgravninger, som Vejen ved sin
Passage tvær~ imod Niveaukurverne vil medføre. Det at Udvalget i
Porbindelse dermed fremsatte Pors lag til 'ortsættelse af Vejen
videre til Strandvejen mod Svaneke er direkte uanvendelig,
eftersom Vejen her er vist tværs over Gudhjem Jernbanestations,;"
Sporareal, og saaledes vil medføre en fuldstændig Omlægning af

/,

Stationens Sporanlæg. Da i alt 'ald dette sidste maa anses for
uigennemførligt, vil man efter Naturfredningsforeningens
stadig være henvist til paa denne sidste Vejstrækning at
sig til de allerede eksisterende Veje, der med s~arpe Sving o
stærke Stigninger uden om Stationen fører til Vejen,mod svane~ ~~~:
Vejføringen efter vort Projekt derimod forudsætter ~ævne og f~~(:
bløde Forbindelser mellem den nye Vej og de bestaaende paa enf~ ~

~ l '. :~r~~::Ii Praksis gennemførlig Maade, ligesom vi pas Strækningen fra " ..
Salene til Gudhjem følger Niveaukurverne rundt, om Knuden.
Herved vil Markakifterne kun uvæsentligt blive berørt .og Indg
i Terrænet blive det mindst mulige.-

I sin anførte Skrivelsl!tl,harAm.tet.derhos meddelt
Vej~dvalgets Udtalelse, hvoraf anføres: . . ~. \

·Vejudvalget maa derfor fastholde den tidligere. fremsatte
som man saavel 1 teknisk som i skønhedsmæssig Henseende anser
bedre end den af Naturfredningaforentngen fremsatte, der i det~
hele anses for uegnet til Gennemførelse, og man· fremhæVer, at ~ "
nu foreligger endeligt Tilsagn fra Udmarkskaseen om vederlagSf~l .t;

t,
~værk8ættelse af en betydelig Predning, saafremt: Vejvæ8enets.P~·,
kommer til Udførelse.

/
Det skal endelig tilføjes, at Vejudvalget, eaafremt den a

dette froeslaaede Plan ikke tillades gennemført, agter at indst
til ~tsraadet, at Vejen føres ud til.Landevej Br.21·ved Stokke-
lundshuset". '.

Nævnet har derefter den 17.Juni 1939 'a~holdt "Møde.1 Gudhjem.
hvortil Indkaldelse"er.udgaaet efter Reglerne,i. Baturfredningslovens
§ 10. Da Protesten mod Vejføringen alene angaar~Ve~en8;Anlæggelse
~ennem Gudhjem Udmarks Plantage, der er skyldaat under'·Matr.Br.18l.a,
l82A, 18'a, 184A, 185, 186, 187, 188 og l82~ af Gudhjem, var som
Lodsejere indkaldt Bestyrelsen for Gudhjem Udmark samt Indehaverne
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af nogle mindre fra Udmarken udstykkede Arealer, der ønskes ind-
draget under en eventuel Predning. Foruden Lodsejerne var paa
Mødet repræsenteret Bornholms Amtsraad, Amtsvejinspektoratet,
0sterlars-Gudhjem Sogneraad samt Danmarks Naturfredningsforening
og dennes Bornholms-Komite. Paa Mødet fremkom der et Kompromis-
forslag, hvorefter Vejen skulde føres gennem den sydlige Del af
Udmarksskoven og ad en Bro over den smalle Holkarende. Muligheden
for Gennemførelsen af dette Forslag er undersøgt af Amtsvejinspek-
toratet, der i en til Amtsraadet afgivet Erklæring bl.a. udtaler,
at de Bemærkninger, der kunde fremsættes overfor Naturfrednings-
foreningens Forslag for en Del ogsaa kan fremsættes overfor det
nye Forslag. Det fremgaar derhos af Amtsvejinspektoratets Under-
søgelser, at den foreslaaede Vejføring vil medføre betydelige
Stigninger og nødvendiggøre store GenQemskæringer i Klippegrund
og Anlæggelse af store Dæmninger. Amtsraadets Vejudv~lg har i
Anledning af Forslaget udtaltl

-Da Vejen efter den nye Plan terrænmæssigt ikke kommer til at~
ligge saa godt og derfor faar et daar11gt Længdeprofil, og da
der ikke ved denne Vej aabnes Adgang til de store Naturskønheds-
værdier som ved Vejprojektet over Bokul, finder Vejudvalget ikke
at kunne forsvare at anbefale, at der ofre s 600.000· Kr. paa dette
Projekt.

Trafikalt vil Sagen kunne ordnes paa tilfredsstillende Maade
vedat bygge Vejen Rø-Salens-Toft. Vejen Toft-Gudhjem skal efter
Amtsraadets Vejplan udbygges, og kan'man ikke opnaa Fordelene ved
Vejen over Bokul, bliver Udgifterne ved Vejen Salene-Gudhjem urime-
lig, og den nye Vej vil da desuden komme til at ligge for nær opad
den bestaaende Vej Toft-Gudhjem, ssaledes at det er naturligere at
benytte denne og kun bygge Vejen Rø-Toft-Gudhjem, og det sas meget
mere, som der er god Anvendelse for det herved sparede Beløb, saa-
ledes at Vejplansarbejder andetsteds vil kunne fremskyndes.-

I et nyt Møde den 2.August 1939 forhandledes Sagen paany, I
dette Møde begærede Amteraadets Medlemmer Kendelse afsagt, hvorved
det tillades at Vejen føres over Bokul og Holkadalen overensstem-
mende med det oprindelige Projekt, og hertil sluttede sig Repræ-
sentanterne for Sogneraadet og Udmarksbestyrelsen. I Mødet fore1aa~
en Skrivelse af 3l.Juli 1939· fra Danmarks Naturfredningeforening~



hvori fremsattes Protest mod det nævnte Vejprojekt, hvorimod en
Vejføring: Salene-Toft-Gudhjem betegnes som en tilfredsstillende
Løsning, idet man ved denne naa~~Maaletl ·a~ værn~ de eneetaaende
Naturværdier ved Gudhjem mod at sønderskæree af et Vejanlæg." Til
det i denne Skrivelse udtalte har Repræsentanterne for Bornholms
Naturfredningskomite sluttet sig.

Nævnet skal bemærke følgende:
Det maa erkendes, at Vejen over Bokul og Holkadalen i betyde-

lig Grad vil ændre dette meget smukke og særprægede Landskabs
Karakter, og at der derfor mas gøre sig Betænkeligheder gældende
ved at tillade denne Vejføring. Til Trods herfor finder Nævnet
dog ikke at burde modsætte aig Vejprojektet. Herved henaes til
l) Den af Danmarks Naturfredningsforening forelagte Plan og Planen
om Vejføringen gennem den sydlige Del af Skoven maa opgives som
uigennemførlig, og der maa derfor vælges mel~em den af Amtsraadet
projekterede Vejføring og en Vejføring:Salene-Toft-Gudhjem,
2) Den første af disse Vejføringer findes at være den naturligste,
ved denne bevares Vejens Karakter som Kystvej bedst, Vejen følger
pas en harmonisk Maade Landskabets Linier, og der opnaaes en god
Tilslutning til den tidligere anlagte Kystvej Gudhjem-Svaneke.
3) Vejen i sig selv tilligemed de Udsigter, der vil aabne sig for.den Vejfarende, maa antages at blive af ikke ringe Skønhed.
4) Gennem det af Udmarksbestyrelsen givne Tilsagn opnaas vederlags-
frit fredning af betydelige, meget smukke Omraader.

Nævnet finder dog en mindre Ændring i Projektet paakrævet.
Ifølge dette vil den meget smukke og af Publikum meget besøgte
Klippeskraaning paa Strækningen mellem Holkadalen og den Vej,
der fra Udsigtspladsen med Flagstangen paa BokUl fører' ind i
Plantagen, blive temmelig stærkt angrebet af Vejanlæget. Herpea
vil der i betydelig Grad kunne raadea Bod, hvis Projektet ændres
saaledee, at Vejen paa nævnte Strækning lægges ea 15 m sydligere
end projekteret og at den vestlige Ende af Broen ov~r Holkadalen
aaaledes ogsaa rykkes oa 15 m mod Syd. Amtsvejinspektoratet har
udtalt, at Projektet vil kunne gennemføres med denne ~dring, og
Amtsraadets Repræsentanter ved Nævnets Møde har udtalt, at de
intet fandt at erindre mod denne Ændring. forslaget til Vejføringen
over Bokul og Holkadalen vil saaledes kun kunne godkendes med



den nævnte Ændring.
-". .. GodkeD:delsen ~vii\derho~ 'væ;å at "g'øre~beting;t -å:f..··atder,

,... " ....... ..~ i ;- l" ,,_ # ." - .... • '_ .. - - I .... -,' . " • ~ , ... '•• I·inden Vejarbejdet paabegyndes, som Hæftelse paa de 'foran anførte
...... ~. .....~ .• ~ ..........~ 'I ~ , • : I •• ,... •• ~ # .. - ........ -.. ,- _ .... \ ".. l . - ~ ,'Matr.Numre af Gudhjem Udmark tinglyses lredningsbestemmelser om-

r ....,. .............., _ .. ." . - . - t jo •• 'tør Kofoed udarbejdet Kort, der er fremlagt til Nævnets Protokol
under Nr.17. lra lredningen '~dt~ge8 dog det 'Areai, der er betegne1
som tilhørende Gudhjem-Havn~ og det iorieholdes udmarksbestyrel ••ii

- :
, ,.... , -med Tilslutning af Nævnet at foretage mindre Ændringer af uvæs.~

, J " iig Betydning i Græds'e'rne'for det fredede Om'~aade.'Fr~dningSb~-::~'",
stemmelse;rie 'skal i det væsentlige gaa ud paa følg~nde: t

I.. ., i,- '~~bud 'mod'Opi"rel~e af Bygninger~ 'd~'rUnd~~'Anbringe'lse af' ~t,"~'

, , , , ':Boder "eil'er~d'r'e"åkæmm~nde Ind~et~inger. De~ fO~beholdes dog \11 11!if
",

,. 'R~t til saadan midlertidig Anb;ingelse i Holkada1en 'at'Boder I ~$~f
r, ,. ;., 'og lign.': s'om'er e~ 'Pølge 'af denne 'Dals 'Benyttei~~ ~om Fest- t +.."\

\ :,' ~,

',,:":;;-r ~....:::
r I 'o .... 1 ." • ' .. ~,I,

I ~ '" - - • r ,- ......,. .........2) Forbud mod Sprængning af Sten og Klipper.
,I '3) Bat for Almenheden 'tii Fæ~dse1 'paa Omraåd~t' ov~rensstemmen

.-.' t .... 1 r l. ,". . • • ' ..... • • • ~ - ~.; . -', ~. med Reglerne for Adgang til Færdsel i Statens Skove. '
... • • •• l ". ~ J : .' - •• -... j •'4)Forbud mod Parkering, særlig ogsaa Parkering paa selve Vej

.,' 5) 'De 'iPlantagen vS;rend'eand're-V~'jemaa ·iorb:i.~dilil''nied'den ny
l • f ~,., 1 \ " ' : .. .. • - • -' r"Vej, men maa foruden til gaaende lærQsel og Cyklekørsel kun ,

benyttes til Arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved Op ~~JI
, .. ,/.", ,'1 • Det't'e's'kal ogsaa"gælde Veje, der..~'enere maa:tte blive anlagt PL' ~','l

,I • " I f \ .,; ")det fre'dada Omraade. 'r; , --,'

,'I, I .. " Det be~ærkes'; at'Nævnet"hli'rtaget' i øjesyn h~"le den Stræ t,:,:A,
~. \,., ~I ',' l~t ". ...1.. f. o.' ." _'0 • • ~(~:.;-":·?';-f. , ning, over hvIlken Vejen Rø-Gudhjem er projekteret og nar ikk1~~

: ,,' ''fUndet andet at indvende 'enerhvad der"fremgaar af"det' f~ranst

./. I ")

'q i He~ho1d iii 'det anført~"bestemmes:
.", • , .", ,", ... t I .... I.' f •• ',.. 'Den 'af Danmarks Naturfredningsforening fremførte Protest mod

~,<" j'" 'at 'den projekt~rede 'Landevej"R~-GUdhiem føres gennem Gudhjem Ud-
I. • • • ! I' •• ~~'.; '. • ~ "J ~ (. • • f" . .... : .;."'; • ' ; I. 'marksplantage over Boku1 og Ho1kadalen tages ikke til'lø1ge.

,1-111-.,,1 ( , ~:' Nævnet iv1r ikke fremsætte Indv'ending'mod"; at 'vejen anlægges
•,( , "overensstemmende med 'de Nævnet' med Bornholms 'Amts :Skrlv~lse af

• .,.. I i ...I ' . '. t ... I • • -,.. I.. .... , .,. ... .: .. ... - - <t • ~13.0ktober 1938' forelagte Planer. Det er dog en Betingelse, at
. I •• t. , , " ~ ~ ........ ~ • .. .',Planerne ændres saaledes, at Vejen paa den foran nærmere anførte

",('. ", l i st~knfng' for..-lægg~s:ca '15 'm l'm'~ge'~e~~d Syd samt at der inden

.!,-,
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VeJan1æget paabegyndes paa Matr.Nr.181A, 182~, 183A, 184~, 185, 186,
187, 188 og l82S af Gudhjem tinglyses Fredningsbestemmelser, væsent-
ligt af det foran anførte Indhold.

Zeuthen K.Th.Jørgensen P.Thoreen
. . . . . . . . . .

lill
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l..l'fl den2'. juli at'llølcl' bmltt .-4. ,1 BoJNl 1 0116'.'
8_'11,_ •• ".1" "'..r .tl1_'ed.. ,'. t, ,

I il:' I
Der tore'o, •• # IU... ril2l fra ..... rk••• hrtreb1ft ....

tortnlnø 011 to..w4"4 ..... y.j .... ~4 ...
Itt,.r ~.s1IU.e1.eat .realerrte øls.,d •• dlrtend.

kendeis ..
" ~

I skrlve1s. at ? ~uli 1"1 lll~rDam.rite ,.,url'redn1l.l1.t.l" .. tll' tr.
,

la' -".rin& 011 trec!DiZ21 at aM"'.' 1 Iokulkllp,. \,. lolkadallQ t Gud- ~

hJ •• d.l~ •• a' det at Bo1"l1bola•• , pro3ekt ....... , de1T1. s.,L.a .. , ••
l

.eJarale. G,ver BokGlkl1pPElllCOI Bolt.cl.leo I.ancl..... ed ' •• rtn." M.'.
tO"I1Utllig~ erklaP1naer o, ., rill. oyer Gud1aj.·.,{'OII~,taYol'P' IolNl

oe BollcadalO'n er illd'_putt •

• aYD.' bsl'" _...... • ... lt1 tCo".'.'.'. 4. 16.aVCUI' ~,no, ".1"
... d' 1181.'-*11 effrlel"1ll1 110. lalul"trØrJlq.rl4" •.. ; "

I.len.ntd ".1" Damar'et 1.'UPtredR1D1.tol"tld." .. *rlY«l~. lt icn ...
11.1'51 opl)"',a' ve3a.,."eJdetpI hhllrl1ppen tort.tO •• o, uf. "'clft '

, tAo! '

ft81'nn oa hul"U", am11.t at tOI"""'4 •• , t te,.. l irid1,.
, {

kaa41in.. t
,"'fil" ur 1 d., \et1cU,et BelnallcUpp. o• .-l11'et!4. ~ ... Ol

l

kOlli_atoNi'. et der tore'al.S IPNlltn1Qer ar kl1pI)tD pl .. p~'iot. d...

11'181" 1'9St ror dd ,l It.' 1 911gm tr'etlllac'. l"148 8011 BolN1 ~.t~,\,:·,d. oa-

råde,.fjdan, der 1'ed bedat1ge199n ikke t'.QrIaS1k8QS- an_Jd.,ch."! 11 , ..
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lIe tO""'ITØlDde Ind 1 ~l.r hindre d. 1:1.,.". trednlna pl 4" ...,ri •• a-

real lOa 41" udlaa' til ...eJ over d., so. BQlN1-"ean•• oarid"
"_'fn" ud'.l.". at der Qn." aatsurtl"edJ:aiD'l1o'f'en. , 22 ikk. al fordi

l.' no._ band11nl,<lerkan danne lt1ndri~ tor eller "f'an• .u......t.....
n1n,".ttn. senn.r,relse,ae ._an.r ikke .t Ia.... & h~.. el dl.' to"","

do a",.,dør ell.r andre toran.taltn1Il1_:r uden tor 4.' o.Net el" , ..

IB'" fredet.

Bombolas .. tarId. er uber.'Uce' tU .t tom ••• Dtl. foran••• ] t-
nlq, d.... lealldSJm(t blndl'1ns ro'r ell ....... nsk.liS .. r. den .....,n. trd-

ø1q at Bo1Nlkll,pen o. !ollradal••

-
Udskr1r..... "'tl,bed --._ne ••
~4. Juli 19n.
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n n: s K Ii"! F'~'.F I "Le )....U1 til ~1 .BO 139'5':,;:;.;1

ni: ['l -:.,. f --' ~.,j l t.J :'", af' " .;l. 'Ll. L:"'!-2 '..L J.$n ~ .!.:l.D:Wln~l

J...r11"~ , : .. c. -' -;,'.j \' 'l k'! e' n de' l' s "e" '::..• L ...c j nfi~'J.,.tn6'I::·: ...'':'t

-~n~ afs~gt~if~riaturfredningsnævnet for Bornh~1fus~afut~~iis~~dt9a~~·i8.
C": l V.l I - • . L , ,'l' . ,I,..LI ,~_ ,'- _ li.' ' "-august 1951.

'. ,........ '.. ;"J.":.eAJ~ ,J·\. •• I' ••~.i.).l.• ..3 ':;U"r.9ui:6~j·.""'~1,~,.1'i

BO'[~ 1: .l....J J J..l............. J J.J f..!...J..) .J l..'" ;:.. l.v.. . .... :.1.. f.,.....~~.I...1'Iij 1.

-.~.J', ~C' 1• ..1 l.~v '.' LJ ,.1 ~ ~,n d e l s)e.~,,~.! .. J•• ~u l:,C' fi9bJJ ,),_~6\'

Ved skrivelse af 7. juli 1951 har Danmarks~natu~redni~gsforening
• .... .'.. • - ...1. J~.. j ......, _ A.' l J J ...

-D 'r:. 1... ,;fre:~&~.(,begæri~~ ..o~:f!,~d~ing a~~o~rå?~~ f 'pOkulk!ip~f,~.tggI~olkadalen

l.tJ I;;i Ji:LGudlljfmll';!. e~l~d~s at '.L d~~l~t.Bor:gho1.I{l1]J~~ proj ~ktlJ;e~~tJc?j!!del!?ts igang-Lr ~ satte vejanlæg over Bokulklippen og Ho~~~dalen7~~~d~'!~9~1~jSfi

Ir
!:lfHlJ ".L. <: .J •• ~;,::Ved_nævnets kendelse af lo. Jau~et 1.939 bl~,! ~~Sp~(}:test fra Dan-

marks naturfredningsforening mod at den pro j ekjerede v ej ~ørteB :,gennem
~

I .>'1 ~i_' '.Gudhjem.plantage over Bokul og Holkada:l:en ,ikte tag~1·J.t11Jf'ølge, og det
I

I ,i4··L ·istatueredeSf.videre" at .nævnet ikke vil,frem.aætteCc1ndvenå'ing,.;moQ,; at vej-

-t'" \' en'anlæggeslewcerensstemmende __med de forelagte planer., d0'8c:atf-det var
-..

!": j,~, en l betingelse; .at .vej en blev forlagt, ca., 15,.m!.~ænge.remod<':;syd,..og at

ll,f ,J', der '':i'ndenvejanlæget. 'på:begyndtes blev ti-nglyst .v:l.sse· fracmwgsbastemmel-

ser på matr. nr. l8la, l82a, l83a, l84åi' 185." i86;.>1~·H~1:8&10g182 d- - - - ~t ,c< '-Gudhj'9IftJ:JXe'Ifdelseri blev lstadfæstet 'a:r';:overfredriiiigan~ø't·r1d'en 12. januaI
~l ~'1940, diJoverfredningsnævne~ har. i sxrivelse~ai~19J-septemberL]950 ud-

talt, at det ikke på det foreliggende gruridlagcr~&t~arlI~d'n1n8~il at
·i.::: ""g~ndJ~a~e.Lsagen; _Cj, "._,.1.. ., " .. '.. •.• ·~ll ... L>J,.·l. ,,.' l.J.i.J'l~ I.LJlct r

'l:~d ;,:;0 ~::Jo} J: :ridn'niark$-wtiu:hte'dn1i:tgsfo~enfi;~ ~N:etl'!el!'er'~Ji:§iciin l/o$n~te skri-

"!l[l~~'e~åtf;tæf7. J jUfi v19'5:t-erlrg ·h~ri: tJen J'hålVder:"at ka'etdYi'ld'Un.ts~~~er 1950

er fremkommet så væsentlige og nye momenter ·tti Ible'f'fs3~liHclle:~'en, at
~,O 'lt7L~Jiåii' ikk:'lut:#uifun:J'eti~:t'l#JviPe"1klte:' iti! "';il~e ~n'tiy "W1eJrrfYil!Jsag•
'lsi> ,.L:.",'$. "',I t:1.l HS':!.';':J..LlI L...... .> ... .J.. •• i: .:,j.Q8 u~,L-:jtllf-,J 't ,.) j'.A....JIj~':I9.t1~.ta.DO:X

Somnye momenter enfører lJanmarKSnaliUrfrednJ.ngaroremng.
:..' ~\"l. '"':;'(.,~.- r Jl': Uh,)'· t .L: r l l ' t" .I

'1
J

• vt'o erk{ier'ing~i fra' ieologj:sk~ 'videi(skab~~~d vd\'""-l d1h.'s'~enviser
',. 11il en1"'af dr.phil. K.' Callisen udarbejdet erklænng',hvori det fremhæves
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: I' l." ,J.~.juli 195:1:oplyst, at vejarbejdet P&. Bo~lk~ipp~.~ _~o:r:sættes og har
II ,j'.'" "_ anmodet næv.net om hu~tigst mulig~ at forbyd~, amte~ ..,~t.~o~e.tage'-~enne
l L.,
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\
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Le\.,. . ,

som påKrævet at sikre tlolkadaltw ::lUJJ1 o::,u L.Yl'lt$k1S1'r~kk-=dal,delshenviser
til de ødelæggende indgreb der er foretaget på Bokulklippen.
2. erklæring fra Danmarks naturfredningsforenings naturvidenskabelige
udvalg, der udtaler sig for besvarelsen af Holkadalen som en karakte-
ristisk sprækkedal.
3. erklæring fra 3 videnskabsmænd hvorefter klippeknudens karakter som
isafhøvlet rund~klippe endnu ikke er ødelagt,og at Bokul i sin nuværende
form endnu er fredningsværdig.
4. den fejl, at naturfredningsrådet ikke har haft sagen til erklæring i
1939 og 1940, og
5. at den betingelse, kendelsen i 1939 stillede, at vej en slmlle for- I

lægges ca. 15 m mod syd, ikke er opfyldt.
Danmarks naturfredningsforening henviser derhos til en erklæring

fra foreningens tekniske udvalg, hvorefter der på visse steder på Bolm~
rr sket ret ~etydelige ødelæggelse~, men at disse dog ikke er så ind-
gribende, at naturområdet som helhed ha~ taget væsentlig skade, hvis

• r. r J
vejarbejderne snarest standses.

I erklæringen henvises endvidere til, at det er muligt at føre
vejen uden om Bokulklippeh og Holkadalen, og at der ved en sådan om-

L'lægning vil lmnne spares ca. 400.000 kr~
! I Skrivelse af 19. juli 1951 anmodede Danmarks naturfredningsfore-

ning nævnet om at forb~de videre arbejder på Bokulklippen"i henhold til
naturfredningslovens § 22. i ... " :;,' ,:_'

Den 23. juli 1951 besigtigede nævnet· arealerne ag,afsagde sålydende
kendelse: .... ., l). J ...\ ,

"I skrivelse af 7., juli 1951 har Danmarks naturfre_dni.~gsfareninb
fremsat begæring om fredning af Bokulklippen Qg Holkadalen,ivGudhjem,
således at qet af Bornholms amt projekterede og delvis igangsatte vej-
an~æg over Bolmlklippen og Holkadalen standses. Meq begæ~~~g~n fulgte
forskellige erklæringer og et rids over G;udhjem og_.Om~g~, ~v"orpå Bokul
,og Holkaqa+~n er inqtegn~t. '.., . '" .'U_~, '.

, Nævnet har berammet sagen til foretagelse den 16. au~st 1951.' .
(senere ændre~ til 18. august 1951) og har sendt sagen ti~ erklæring

J. • ~ "

,;hos natu~f~e~J?ingsrådet. ...." j -o ,,) . ,
I midlertid har Dan~arks naturfredningsforening i skrivelse af

• l '

lovstridige ~andl~n~. J) J, I' ~ J":,j, .,I'J.' "L '. ,

Nævnet har i dag besigtiget Bokulklippen og omliggend~ områder og
I. • • • ~ .l. • ..l _. • 1:_": .

konstateret, at der foretages sprængninger af klippen på et punkt, der. ..... \ ,

ligger vest for det på det i sagen fremlagte rids som Boku~ betegnede
l •• l

område, llledenpder ved be sigtigelsen ikke fo.reg,ikno,get arbejde,~;der
kan B:ribe for8tvren(le int'l ; ~llpT' hi't'H'1']"P (IfOmhA()''B']''+'A f'T'pnYi;n!'J' 'rIi'. Ap+



I
l , J}'øvl'ige~a~~f/ som'er udlagt;'til'.ej 'air er'd~t 'soin';1i6iJi~ 'b~tEl~ede omr4de.

J.'.J~l..Q ' ...c ,}dNæ'V'n:$toU.dtaler, at der efter naturfredningslov'enå-~J '22"ikke må

!-' '~l'eti~es 'nogen" Pandling~ ~der kSn danne h1ndriiiig,' t'o~ 'elle1--'vanskelig-
-:No Vb~~" frednin~gBsagena gennEunførelse,·men J ekøniier ikk~-' ~t':hå-tEi"hj'emmel

.h.tf:'::! til'-a.t, forbyde' arbejder eller""andre 'fOraD.B~altn.:fi1!'eritud~<tfor"aet om-
fl~: ~TldE!~~d'~rl.er begært 'fredet.'· -. ! ",J) :J I."..u. d.L.~ 5~~'.l."19 ...l.b..) :.C

.r l:\r ,L... , ." Herefter' bestemmes.' J'" ' ,. .• .,'~ ') '-"- "' ,.i. '" .. e. 'Il3'{ tes.;;lIJ:; • ~

-e .,.;i,:"'~ Bornholms amtsråd er uberettiget ,til~at f6f~tå:ge'''n6Ben'3:tot'a.nstalt-

j'1 ..,"".I..1 '~n1Dg'~'der kan' danne, hindr1~g for eller- vanek e11gg121!'e" dei19begærte' fred-
f\ n1ng af Boku.lklippen og Holkadalen. II . d,'; r. J 5 [ L;, ," ",.' ,

;:.,'...." .• ··Den 31. juli"1951 tilskrev Da.&l.arks"na.turf:t-edh':i:i\g~lBfening nævnet
-is:·',J:''løg,me'ddel-te, at -nogle~Jborgere- i Gudhjem"havde ~plY'riJ.; ~t:Jå~rl-'stadig fore-

r -pJiit,rl"fi. toge's' spræn!riiiiger "på' det på foreningens' r:tds "so~()aHog-''6'lbe-t;egi1edeaf-

snit (de vestligste) og bad nævnet konstatere, om dettebfar~rigttgt.
,!lI:. ' ;, iJ};"'Nævtie'tlø! :f'ormand'besfgttgtigede "de'n '-2~du'gUst "!l!951~e'j~realerne og

-f~konstat&red~,åt 'der ikke~ed'besigti~elsen blev fareta~~~ ~ængninger

på afsnittene a og b, hvilket meddeltes foreningen i ~~~etee'af s.d.
-E;:'IOJ; ,f l'''' iI",S!·rive1ae af, '6-. t!&UgllSt' 195J:"har:"Darlmarks' ifai'år'ft'efuingsfar ening

, ' , begært' fredningen Ju'd-§traJf-t~-til at' omflit1te"-hel'&'str'ætOiftfget!~ -de~~å det
.~. ·'Iebt,L.I f1"emta~ l~ds er~mærket "a' ...' e i hvilket rllJ.mge' }i!el'e-Cd1e-rt~j stykke, der

" '

, rj.li'gger'·-inden'.for Gudh'j'em:plantage.·".:.l ..........."'..: .;J":1.,W• .':,,,B 'Iss19'1'HJ Jl'.:!Lr~: 'r~:.' ~'. :..-Bor,nho1Drs'imts 'Y'€Jinspekt~ra~ ~r: h'em:J!agf-:23Jko'ri~\./lhVtil1te det
tI," ""'1 -II, ene 'erif'or'Synet -med:en indtegning iå:~·-eåve:L.1.deno:P%'1lndieiitl~Tjekferede
t ~l ,veJbane :som de'ri''nu udførte vejs midlt1:inil&:.~,.'·:".tLl.l.e.aso'lJ IltO ".t9l"Ji~.

~~ ~ l, ,,' ~." L Nævnet· ,har på. 'grundlag af en af- l andi'n"åpe,"øi'" ~.B Ita!t"-3,'l: fNeksø
t -_,'J " !: toretaget"opmåling- konstateret',' at forlægningen ·afi.I,Je'~rtbmea.,.iOa".'"J(15m

I~ -:.."-~cer,aketi"hv~rlket forøVrigt allerede f remgår 'af: deh1omW~gh:lld,1 kt

l ..: den' nu anl~tel'vej'b~nej forløber inde"iO i~skovtm' !jj~~·1itVsi1t'tfSptinkte1:LBoku.le

", Ut" .;~-" Den i·' den :tidl1.-gere'·k-endelse 'ommel~te,'frean1i'Iisd"e~~M\fb'n/ter

-J'!a.~ ,ting;Lyi!t.o'deh 28. -juliJ'·1951 .. Drunden: til" ~&i1~ <senie'Jti.:ngl~~n~f'/aitgives

- .....v.8.f. emtet3 ,at-,være,· 'lil1- tidJnarksitassens-·ejend-bmme'-(erI:roi eTld~!'t11!'rø1ster-

't I.t;: ,l'ers-Gudlijel!f~,kommtihe,-o~ at· adkomåt- foi-h:olde~ før*na'l- ltnxrll:~'t'oftnges

~'
I,

i stand nu •

. : -J,.~. ;'.' ~S sa~em':harte.f'nævnet væ-ret;forel''8.gt"nat\1rfre'a.n~!lg'i;i'!1l-e.\, der i er-

J.~klllr-ing af 'l.'!t au~u·atv!J..9!5]j~u:a.tanrl.r~'ft.råa~1;J~å~·.!'nWeS'l()v\~-i!ld:e'I be-

.;u:f;18hk.eiighe:<1&<v.eåatV'-udt-e:1Je"a:·tJ de'r:'t'oreri~~r ~n ~\fift'Nl~!8&.1:!en-

skabelig og undervisningsmæssig intere'Yeeb';( at·"fo~e.aetr;ni.!:a!qrerede,.
~lj viat fre~skfedne~veja~be~d~J~fr.vn4t~fred~ing&loTen,b~!~~1 stk. sidste

t -L•.·..lpunltti ..hvo·rV'ea.1b'einærkes'Ja-tirådet f orU4<eæ'foi er tC' atVii4ti'1ij"iB't~~e for-

handlinger mellem amtsrådet,gDanma;k81nattttfre~~iDg'fij~~!1~,aril~fred_

'dnin~sn!B'lriet "'for" B6rzlholms EUiit og naturfredningsfåd,et ~om d~t\ l'iærme~e ud-
~,

• J. ,~ -for.mning, herunder særlig indføringen, af broen på Hd+kaa:åle'J~ notdside".
"



ganske nær den ca. 320 m lange dals østre ende på et sted, hvor dalen, ..
ikke har den mest typiske karakter af sprækkedal med lodrette vægge,
på begge sider, og om Bokulklippen, at vejen lader den· ikke skovbevok-
sede, særligt synlige del af Bokulklippen i hovedsagen uberørt, samt
om den øvrige ae ovbevoksede dlL længere mod west, at vejarbj)jderne den. (

4. august var si vidt frewskredet, at en fuldførelse af ve~en ikke vil
betyde en væsentlig forringelse i videnskabelig eller undervisnings-
mæssig henseende sanuuenlinet med den tilstand, der ville opstå, såfrelJlt, .

\
' ..

\
".~~

vejarbejdet standsedes nu.
Naturfredningsforeningen har herefter i skrivel-se af:15. august

1951 meddelt ~ævnet, at den efter indholdet.af rådets eIklæring frafal-
der begæringen om fredningen og ikke vil lade sig repræsentere på nedA~- ,

1',

nævnte møde. .,

J
" ,,.

" .

Nævnet har herefter den 18. juli 1951 afholdt møde i Gudhjem,
'hvortil indkaldelse er sket i henhold til reglerne i naturfredning s-

l

lovens §, lo.
På mødet var repræsenteret Bornholms.amtsråd, amtsvejinspektora-

tet, Østerlars-Gudhjem sogneråd og vejdirektoratet.
"
l"

.
/

l,L

, JJ ...

Der foretoges en besigti6else af de arealer" sagen angAr og under, ,

den derefter afholdte forhanlin& anførte amtsrådetvunqer.penvisning
til, at det er anført, at amtet var lydhør over forslag om.ændringer

(- .
af broens tekniske og arkitektoniske udførelse, at ~de trufne be~tem-
melser om broens linief~ring, længdeprofil- og bredde ~k~e vil ~ne
ændres, at ~tet tog forbehold overfor eventuelle ændring~forslag, der
be~yder væsentlige udgiftsforøgelse!, og at amtet var re~e .til at for~~
lægge planerne for broens udformning for Danmarks naturfredningsfore-

.J • 1; ,

ning og naturfredningsrådet og modtage eventuelle ændringsforslag til
overvejelse. Sådanne for~lag ønskedes indgivet til amtsrå~et senest en
måned efter at disse institutioner havd~ modtaget proplanerne. Det sam-
lede materiale vil, derefter blive forlagt nævnet •.Amt~r~det, forbehol-
der sig og statens vejdirektora~ den endelige, afgøre~se med hensyn til
broens bygning.

Amtsrådet ønskede derhos indrettet en parkeringsplads på den vest-
re si~e:af,yej~n på Bo~l,.hyilfet apså~nødv~ndigt for at hindre at

._,;par~eri~g~:forbudet på vejen overtrådt~s, \men. havde ip.:tet,atL indvende
"mod at d~tte spørgsmål beror. . ., ..'J.. d J·l."s::

Amtsrådet nedlagde endvidere påstand om erstatning ~ henhold til
..l') l • .) \' .. I , '

-'..l ,_' naturfredningslovens, ~ 22 sidste stk. ,far ":ldgifter.forår~age1','ved fred-
._,,,'" nings, begæringens fredmsætt4lse nemlig . I l I '

Delvis løn til to ingeniører, som skulle have været afskediget, hvis

.1
"l.

" ,

begæringen ikke var fremsat 2500,- kr.



,'"I
\r

U~i:f'ter til be:t:oru,d~g l til ~møder .1 anl~_dning af fredningen 205,- kr.
Udgifter til kort, plan:er m. m. ,ca. _ ~ n ' 500,- "

... ~,Jo~ 100: ~J, ... 1.1.i ..;\,.I::",J ...I ,', l t· I .4 L:. ,-!.~-~ i)J,..J 1...3 n~\\ tiog højesteretssagfører Bruuns udgifter til,ekstr~kt ~ sagen )8~,60
1!e'lqJ.j1illL~fterf'oretag~'nfdrlig~~røve' har~~:~råd~t-,: ~~-:'læ';.et·.~ig'v'illig

".. l o', 0'0 .l. ~,' o • j -::r", ~ ,~j-~1..:l.J.CIJ.. "''l9V,,- .-l. ....c r.,'L. ., ~IJ............ • .J _ _ ..... ~ ... ~...; ~.~~-.. -1"-- .... .J.....I

til at nøjes med en erstatning på 50o,kr. selv om de~ mener atrhave
j ~ . "J. l l... "...... ~ .. J,..J.' I .:..!..: J ~.J' I l '" "". J: _t) J .......

krav på.'de fornævnte beløb. r _. • ,

f =:~~-~~."o '0 _.Amts~~~et:°pååt~- -erst~t~in~e~ :f~ra'e:l-t~+e~;~~~~:t!~::l~t:~~~~s~sen ogt ,l.\.: 1/3 af amtå"f'onden. t ot j("l-L~,,', Efterdden foreligg~nde kendelse' ~f °io~J.au€tu.:~~\V3-(J,-~a~~I~~tet
~..~'-es"!,::lia~!l'ov~i-fre'dtiiiigsnævnet'den l~. janUarl 1~4~,~'ogovi~re'dni~gsdævnets
~: /""\ foranci terede udtalelse af 19. septentb"er-°1.95ci-er .:nævne~"'a:!r' "d'en''op-...r o -eeilS'L !fattelså",'at -den æsteti,lt-'landskabelige--is:i:'de'fif sageful:e;.;l~hde1.igafgjort
\: og kan iBoke,lkomme til· afgørelse under· denne sag,,~'~hvi·l-lfe1i~(hfe-l-ler'·1kke
~ /'. .1~r,':~åst.ået.,~~t~?a.mp.arks.naturfred;ungsfar eni,~g.,_.._..',d.~, • .:: • .i.1

I Herefter'vil sagen ~~~~~ angå spørgmnålet om fredning af geo1.o-
~, giske og undervisningsmæssige grunde.
t Sagen har i.!U!3,d~ø!:.!,-a!,na~frednin~s;L~,!en8i § 12 været forelagt
~ naturfredningsrådet, og da dette som foran nævnt har udtalt, at dert J -j,;J. o) j! .! .: I "I "" .... l l J. ~ J "-

. • -ikke foreligger tilstrækkelig'videnskabelig og undervisningsmæssig
, l

1, interesse i et fB,:f:'Q.uU inod "f'je;jenog broen, og idet nævnet er enig i de
il: af rådet fremfør~e betragtninger, vil efter samme lovbestemmelse fred-

ning ikke kunne ske.
~_ For så vidt naturfredningsrådet udtaler forudsætning om en for-
t ~ handling om broens nærmere udformning og indføring på dalens nordside

\
er nævnet også enig heri, og da amtsrådet har erklæret sig villig til

. en sådan forhandling, bestemmes det, at arbejdet på broen ikke må på-
l
" '" begyndes forinden nævnets godkendelse foreligger efter forhandling med

Danmarks naturfredningsforening, naturfredningsrådet og amtsrådet, idet
nævnet dog for at undgå en unødig udsættelse af broarbejdets påbegyndel-

, ,

se efter amtets påstand tiltrader, at der fastsættes en frist for natur-
fredningsforeningen til at udtale sig på l måned fra sagens oversendel-
se til foreningen. Nævnet vil finde det mest fo~ålstjenligt om sagen
forelægges naturfredningsrådet, hvem man ikke mener at kunne~sætte no-
gen frist for udtalelse, forinden den sendes til naturfredningsforeningen,

Med hensyn til den af amtsrådet nedlagte erstatning~åstand, vil
nævnet formene, at der er påført amtsrådet tab ved fredningsbegæringens
fr~msættelse, og nævnet vil mene at dette tab overstiger det beløb på
500 kr., som amtsrådet har erklæret ikke at ville indvende noget imod,
hvorfor nævnet godkender dette beløb i erstatning.

Erstatningen vil i medfør af naturfredningslovens § 17 stk. 2 være
at udrede med 2/3 af statskassen og 1/3 af amtsfonden.
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T h i b e s t e m m e s •

Den af Danmarks naturfredningsforening fremsatte begæring om ud-
, l, ,vid else af den allerede skete fredning af Holkadalen og BokUlklippen

med tilstødende 'områder til at gælde forbud mod broføring over Holka-. .dalen og vejanlæg over Bokulklippen kan ikke tages til følge.
'. -Arbejdet med udførelsen af broen over Holkadalen må dog ikke p~-

begyndes forinden nævnets samtykke foreligger, efter at broens udfo~w-. '

ning oe særlig dens indføring på Holkadalens nordside er forhandlet
mellem Damilarks naturfredningsforening, Bornholms amtsråd og naturfred-
ningsrådet som foran anført.

Der tillægges Bornholms amtsråd i.~~statning 500 kr. der udredes
af statskassen med 2/3 og af Bornholms amtsfond med 1/3 •.

K. T. Jørgens"en. s. Hassing. Johs" E: Larsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Neksø kø~stad m~ v'., den 21; august 1951.

\J ~-fA-,'U"'" ........-~I
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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG.NR.~
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5135 1: 2000C

MATR. NR.: 182!!.og 182~ SOGN Gudhjem og Melsted fisker-
AREAL . lejer, Gudhjem sogn

0,2 ha.

~

EJER· Private.
'"FREDET Deklaration, l. 2J .1.196l~•

e o Bebyggelsesregulering.FORMAL:

INDHOLD Udstykning eller selvstændig bebyggelse må ikke finde
sted.

o
PATALERET Bornholms amtsråd og/eller fredningsnævnet for Bornholms

amtsrådskreds.

REG. NR.: 139 03 - 33
A

...... -.-;i~_~ .._" I •• ,. •• ,r";r"· .... ~r-.. -_._~_. __ ",.""._"~~r-rt=.~ ,.,..-.:-"'l:..~"""""'''- ._ •
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REG N R ..J..t .e,• •

~ , ~ K R + F T.
PI1atr.nr. 182 !! m.fl., Gudhfem og
Melsted fiskerlejer 1 Gudhjem sogn.

Akt r Skab F nr. 53.

Anmelder. Advokat H.H. Jen-
sen, Neksø.

D E K L A R A T ION.
I ~~ledning af en ifølge Bornholms amtsråds skrivelse at 10. sep-

tember 1963 meddelt dispensation fra landsbyggelovena § ;4 stk. l
samt i tilslutning til skrivelse af 18. ø.m. fra fredningsnævnet for
Bornholms amtsrAdskreds erklærer undertegnede fru Inger Grunth, Gud-
hjem, herved Bom ejer af matr. nr. 181 k, 182 a. 182 a, 182 ~t 183 t,
18; & og 18; m af G~dhjem og Kelsted fiskerlejer 1 ~ldhjem sogn, så-
ledes som disse parceller ved udstykning agtes øammenlagt og der.efter
delt i parcel nr. I og parcel nr. II, for mig og efterfelgende ejere
af bemeldte arealer. at yderligere udstykning eller selvstændig bebyg-
gelse end den i fornævnte skrivelser forudsatte ikke må finde eted.

Der henvises til vedhæftede deklarationskort.
Angående de parcellerne DU pAhVil.nde serVitutter o.a. byrder

samt pantehæftelser henvises til tingbogsbladet.
Ffttaleretten efter denne deklaration tilkommer Bornholms amts-~

råd og/eller fredningsnævnet for Bornholms amterådskreds.
Gudhjem, p.t. Neksø den ll. januar 1964.
Inger Grunth sign.

Til vitterlighed om underskr1ttens ægthed'
H.H. Jensen sign.

Godkende ••
Fredningsnævnet for Bornholms amteråd8kreda, 2'. januar 1964.

F. Asmund sign.



~~ § 12 kr • 10,- Indfert i dagbogen tor Neksø retskreds.e
,~' § 141 " 4,- den 24. januar 1964.

§ 1411 tf 3,- Lyst.
lait kr. 17,- Ole Mitens sign.

A F S K R I F T.
Bornholms amtsråd.
lo. september 196;. J.nr. 612-9-1963/64.

I en gennem Østerlarø-Gudhjem sogneråd hertil ind.endt skrivelse I

af 5. juli 196., har De for fru kunstmaler K. Grunth, Gudhjem, ansøgt

om dispensation fra bestemmelsen i land.byggelovens § 34, stk. l, om
afstand til naboekel, tor el vidt angår en muret tilbygning, der agtes
opført til en ate11erbygning pi ejendommen matr. nr. 182 n mo:t1., Gud-
hjem, således at der fremkommer en selvstændig beboelse, hvorefter ejenio
dommen agtes udstykket 1 to parcelle~ med gavlen af nævnte tilbygning
beliggende i skellet melle. disse.

net fremgår at sagen, der er bilagt en beliggenhedsplan i 1:500,
at der mellem den eksisterende beboelsesbygn1ng på ejendommen og den på-
tænkte tilbygning vil blive en afstand på ;,5 m, men at tilbygningen på
grund af terrænforholdene og atelierete beliggenhed ikke har kunnet fo-
retages andetsteds p! grundeno Med sagen er tillige indsendt skitsepro-
jekt og beskrivelse af tilbygningen, hvoraf det bl.a. tremsAr, at til-
bygningens gavl ikke får vinduer eller andre åbninger og iøvrigt er
brandmæeeist tilfredsstillende.

I en herfra indhentet udtalelse at 19. aU~8t 196., har fredning s-
:J- planudvalget for Bornholms amt forbeholdt eig sin stilling til lagen, så-
l vel med hensyn til byggeriet som til den projekterede deling af ejendom-

men. indtil sagen har været forelagt for naturfredningsnævnet, hVie g04-

,
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kendelse må indhentes i henhold til naturfredningslovens § 22, da den
projekterede helårsbeboelse formentlig ikke kan anees for et l.d i ea
normal bebyggelaesudv1kling. Fredningsplanudvalget har endvidere fundet
det rimeligt, at de dele af matr. nr. 182 ~ sammesteds, der hovedsage-
lig er bevokset med skov og er beltggende mellem ejendommen og den plan-
lagte nye adgangsvej til Gudhjem, bevares 1 den nuværende naturtilstand.
og at offentlighedens adgang til området opretholdes.

I anledning af foranstående skal man herved meddele den ansøgte
dispensation fra l~dsbyggelovens § ;~, stk. l, på betingelse af, !1
der på begge parceller tinglyses deklal-atton om, at yderligere udstyk-
ning eller oelvstændig bebyggelse ikke må finde sted, og at en afgift
på 40 kr. indbetales til Bornholms amtstue. Rønne, giro 7755.

N. E1laBl--Hansensip.

Til hr. arkitekt m.a.Qo X. link,
Torvegade 13. Neksø.

A F S K R I F T.
Tilbagesende. med bemærkning, at nævnet har besluttet at tillade

det foran omhandlede byggeri. forelvidt det udføre. i overensatemme1.e
med den medfulgte tegning, samt under den forudsætning, at den at Born-
holms amtsråd 1 skrivelse at lo. september 1963 krævede deklaration på
matr. nr. 182 n m.fl., Gudhjem, 1nclueive den paroel nr. 2, som DU øn-
skes udstykket, oprettes.

Udkast til en sldan deklaration bedes tilsendt nævnet til g04-
kendelse.

Fredningsnævnet tor Bornholms amtørldskredø, le.september 196'.
F. ASlD.U.ndsign •
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MATR.NR.:

AREAL:

4EJER

FREDET

e FORMÅL:

INDHOLD:

ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE ~EG.NR. 7iJr;.
"'.

1----_
I "

"
__..LI~.'--".''''''''''''

KORTBLAD NR. 5135 1: 20000

a a d l a181-, 182-, -, 8~,
18~, 185, 186, 187,
32 ha.

SOGN:
188

Gudhjem og Melsted fisker-
lejer, Gudhjem sogn

Allinge-Gudhjen kommune •.

Deklaration, l. 28.7.1951.

Rekreativ landskabsfredning.

Offentligheden har ret til færdsel i o. m. reglerne for
adgang til færdsel i statens skove.
Forbud mod bebyggelse, sprængning af sten og klipper samt
parkering.
Vejene i området må benyt~es til gående færdsel, cykel-
kørsel og arbejdskørsel.
Fredningen omfatter ikke den del af l8~, der ejes af Gud-
hjem Ravn, og den del af l8~, der omfattes af den til
krigsministeriet udstedte deklaration.

o(4!t PATALE RET: Naturfredningsnævnet for Bornholms amt.

REG. NR.: 139 03 - 15
A
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REG. NR. 00700 .000

Afskrift
a f

D E K L A R A T ION.

Underskrevne Østerlars-Gudhjem sogneråd erklærer herved på øster-
lars-Gudhjem kommunes vegne som ejer af den tidligere Gudhjem udmark
matr. nr. 181 a. m. fl., at vi under henvisning til den af naturfred-
ningsnævnet for Bornholms amt d. lo. august 1939 afsagte kendelse un-
derkaster matr. nr. 181 a, 182 a med undtagelse af de nedenfor under
punkt 6 nærmere beskrevne-arealer, 183 a, 184 a, 185, 186, 187, 188 og
182 d af Gudhjem følgende fredningsbestemmelser:
l. Der må ikke på disse arealer opføres bygninger eller anbringes

boder eller andre indretninger, der kan virke skæmmende. Der forbe-
holdes dog ret til sådan midlertidig anbringelse i Holkadalen af
boder og lign., som er en fØlge af denne dals benyttelse som fest-
plads.

2. Der må på de af fredningen omfattende arealer ikke foretages srræng-
ning af sten eller klipper •

3. Almenheden har ret til færdsel i området i overensstemmelse med
reglerne for adgang til færdsel i statens skove.

4. I hele området er pakerin~orbudt, herunder også lå de over om-
rådet førende veje.

5. De i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog
foruden til gående færdsel og cyklekØrsel kun benyttes til arbejds-

.kørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. Dette skal også gæl-
de andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område.

Sognerådet har dog ret til at anlægge den under forhandlingerne
for naturfredningsnævnet forudsatte vej forbindelse mellem den nye
vej og kommunens bivej nr. 23, således som dette er angivet på det
af naturfredningsnævnet fremlagte kort, der også medfØlger denne



,
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deklaration.
6. Fredningen omfatter ikke den del af.matr. nr. 183 a, som ejes af

Gudhjem havn, og den del af samme matr. nr., der omfattes af den til
krigsministeriet udstedte deklaration. Begge disse arealer er afmær-
kede på det fornævnte for naturfredningsnævnet fremlagte kort.

Påtaleret har naturfredningsnævnet for Bornholms amt, idet bestem-
melserne i nærværende deklaration iØvrigt underkastes naturfrednings-
lovens bestemmelser om frivillige deklarationer om fredning.

Deklarationens bestemmelser kan dog ikke ophæves uden saffitykkeaf
Østerlars-Gudhjem sogneråd.

Det er dog en betingelse for fredningen i alle dens', punkter, at
der ikke foretages nogen ændring i den af natur fredningsnævnet for
Bornholms amt d. lo. august 1939 afsagte kendelse om gemnemførelse af
vejarbejdet over Bokul.

Gudhjem, den 14. september 1951.
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE X,.

REG. NR. 'len

..,

MATR.NR.:

AREAL:

<I EJER:

FREDET:

• FORMÅL:

INDHOLD:

o

ce'PATALERET

REG. NR.:,

L

KORTBLAD NR. 5135 1: 20000

230 SOGN: Gudhjem og Melsted fisker-
lejer, Gudhje~ sogn0,6 ha.

Privat.

Deklaration, l. 21.9.1951.

Æstetisk fredning.

Der må ikke opføres bygninger eller anbringes boder eller
andre indretninger, der kan virke skæmmende.
Der må ikke foretages sprængninger af sten og klipper.
Den på ejendoIT~en værende bevoksning af træer og hegns-
planter m.v. må ikke fjernes.

Naturfredningsnævnet for Bornholms amt. ~

139 - 03 - 17



A F S K R I F T
a f

D E K L A T A T ION.

Underskrevne menighedsråd for Gudhjem erklærer herved, som eje
af matr. nr. 230 Gudhjem fiskerleje, at vi underkaster nævnte matr.1l 230 følgende fredningsbestemmelser:
l. Der må ikke rå ejendommen opføres bygninger eller anbringes boder

eller andre indretninger, der kan virke skæmmende.
2. Der må ikke på ejendommen foretages sprængninger af sten og k1ipp
3. Den på ejendommen værende bevoksning af træer og hegnsFlanter m.

må ikke fjernes.
Nærværende deklatation er ikke til hinder for at arealet anven

l'
i landbrugsøjemed.

Naturfredningsnævnet er påtaleberettiget.
Gudhjem, den 3. september 1951.

C. Nepper-Christensen. J.Christiansen.
tt O. RØnne-Jensen.

Villiam Larsen. M. Lind Tranberg.
Hans Jensen.

H. J. Kaas-Hansen.
Underskrevne formand for menighedsrådet attesterer at overståe

underskrivere er menighedsr~dets samtlige medlemmer.
C. Nepper-Christensen.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 26,
NeksØ købstad m. v., den 21. sertember 19
Lyst. tingbog: bd. II. b1.~ akt: skab J

nr. 510
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U d s k r i f't
af

forhandlingsprotokol for fredningsnævne~ for
Bornholms amt.

-----------
Aar 1951 den 15 november behandledes

Fredningssagen angående Bokul og Holkadalen.
Der fremlagdes skrivelse af l ds. fra Bornholms amt, hvorved kom-

municeres Naturfredningsforeningens og Naturfredningsrådets skrivelse
af 27 oktober 1951.

Efter denne skrivelse godkendes det foreliggende projekt med hen-
syn til broen, således at det fremhæves, at f'jøjmureneudføres i
Neksø sandsten, at der lægges vægt på, at fløjmurene på nordsiden
trækkes så langt tilbage, som det på nogen måde er teknisk gennemfør-
ligt, at fJøjmurene ikke søges forbundet med terrænet ved nogen form
for camouflage, at pillerne farves brune, at der ikke ved deres basis
anbringes noget synligt fundament eller sokkel, og at stien i nord-
siden af dalen af hensyn til bropillerne må forskydes, flyttes ind
mod dalens midte.

Det vedtoges efter at Bornholms amt havde oplyst, at det fore-
liggende projekt er arkitekt Willy Hansens, at godkende, at broar-
bejdet påbegyndes i overensstemmelse med eet anførte.

Sagen har cirkuleret.
s. Hassing.

Ulskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds,



•tlF·

REG. N Ro1°0
/o/B - (&J s'1

OPHÆVET
A 'F 2 (!) Ib

lI- P_~:L!LIL ~L&'_ ~
af

QY~~!~~~~JNg§N~Y~~~9_~~NY~y~~§~~Q~Q~Qy~

År 1958, den 18. august, afsagde overfredningsnævnet PB
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1213/55 vedrørende gennemførelsen af et vejanlæg fra
Rø til Gudhjem.

Ved kendelse af 12. januar 1940 stadfæstede overfrednings-
nævnet en af fredningsnævnet for Bornholms amt den 10. august
1939 afsagt kendelse, som i henhold til naturfredningslovens § 9
godkendte anlæg af en vej fra Rø til Gudhjem bl. a. på betingelse
af, at der PB ejendommene matr. nr. 181a, 182a, 183a, 184a, 155,
126, 187, 188 og 182d af Gudhjem tinglystes fr8dningsbestemmel-
ser af et nærmere angivet indhold. Disse arealer ejedes af
Jsterlars-Gudhjem kommune, og til opfyldelse af den nævnte be-
tingelse udstedte 0sterlars-Gudhjem sogneråd den 20. juli 1951
en deklaration, tinglyst den 28. juli 1951, hvori det bl.a. be-
stemm'3s:
"5) De i plantagen værende veje må. forbindes med den nye vej, de
må dog foruden til gående færdsel og cyklekørsel kun benyttes
til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. Dette
okal også gælde andre veje, der måtte blive anlagt på det fre-
dede område.

Sognerådet har dog ret til at anlægge den under forhandlin-
Gerne for naturfredningsnævnet forudsatte vejforbindelse mel10ffi
den nye vej og kommunens bivej nr. 23, således som dette er an-
eivet på det for naturfredningsnævnet fremlagte kort, der også
ID8dfølger denne deklaration."

I skrivelse af 14. september 1955 til fredningsnævnet f8r
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Bornholms amt ansøgte Østerlars-Gudhjem sogneråd om tilladelse
til udbygning og regulering af Skovvejen fra Nørresand til amts-
vejen, og om, at nævnte vej måtte blive åbnet for almindelig gen-
nemkørsel. Det anførtes, at halvdelen af vejen allerede var ud-
bygget af amtsvejvæsenet i forbindelse med en nødvendig ændring
af tilslutningen til amtsvejen, og at dens åbning ville være af
stor betydning for den fremtidige regulering af trafikken i
Gudhjem.

I et den 10. oktober 1955 afholdt møde vedtog fredningsnævnet,
at det ansøgte ikke kunne tillades. Denne afgørelse indankede
Østerlars-Gudhjem sogneråd ved skrivelse af 5. november 1955 for
overfredningsnævn et.

Under 24. marts 1956 modtog overfredningsnævnet fra sogne-
rådet nærmere oplysninger om det påtænkte vejarbejde.

Overfredningsnævnet foretog besigtigel se den 26. maj 1956
og forhandlede herunder me':.;repræsentanter for sognerådet og andre
i sagen interesserede. Det oplystes, at de trafikmæssige forhold
ved Gudhjem - adgangsforholdene til byen - var blevet i høj grad
vanskeliggjort ved, at trafikken efter jernbanens nedlæggelse i
1952 var blevet overtaget af automobiler .

Fra sognerådets side blev det anført, at man er villig til
at anlægge en sti mellem den projekterede vej og havet.

Overfredningsnævnet måtte efter det således oplyste nære
betænkelighed ved at modsætte sig en regulering af vejen og dens
åbning for almindelig færdGel, men da man ikke kunne godkende
den planlagte vejføring, opfordrede man sognerådet til i forbin-
delso med statsmInisteriets konsulent i naturfredningssager at
overveje en ændring af vejføringen, navnlig således, at den p~-
tænkte vejslyngninc kunne undgås.

Sognel'ådet forelagde derefter to nye, i januar 1957 udarbej-
dede projekter, betegnet som A og B.

Efter brevveksling med fredningsnævnet for Bornholms amt,
der har påtaleret med hensyn til den ovennævnte deklaration, og
som kunne tiltræde det Gom A betegnede projekt, vedtog overfl'od-
ningsnævnet a t tillade gennemføreJsetlaf dette projekt. Herom b.lev
der under 26. april 1957 givet meddelelse til Østerlars-Gudhjem
soeneråd. Overfredningsnævnets fornævnte kendelse og den i til-
slutning hertil udfærdigede deklaration vil derfor være at ændre
i overensstemmelse hermed.
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T h i b e s t e ID m e s :
Den af overfredningsnævnet den 12. januar 1940 afsagt e kendelse

og den i tilslutning hertil udfærdigede deklaration af 20. juli
1951, tinglyst 28. juli 1951, skal ikke være til hinder for ud-
førelsen af det ommeldte projekt til regulering af vejen fra Nørro-
sand til amtsvejen eller for, at vejen 8.bnes for almindr31ig færd-
sel.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

·CO
F. Grage

overfredningsnævnets sekretær
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UDSKRIFT

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

, År 1962, den 20. marts afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1213/55 vedrørende gennemførelse af vejanlæg fra
Rø til Gudhjem:

Ved kendelse af 12. januar 1940 stadfæstede over-
fredningsnævnet en af fredningsnævnet for Bornholms amt den
lo. august 1939 afsagt kendelse, som i henhold til naturfred-
ningslovens § 9 godkendte anlæg af en vej fra Rø til Gudhjem
bl.a. på betingelse af, at der på ejendommene matr.nr. 181 a,
182 a, 183 ~, 184 a, 185, 186, 187, 188 og 182 ~ af Gudhjem
tinglystes fredningsbestemmelser af et nærmere angivet indhold.
Disse arealer ejedes af 0sterlars-Gudhjem kommune, og til op-
fyldelse af den nævnte betingelse udstedte 0sterlars-Gudhjem
sogneråd den 20. juli 1951 en deklaration, tinglyst den 28.
juli 1951, hvori det bl.a. bestemmes~

"5) De i plantagen værende veje må forbindes med den
nye vej, de må dog foruden til gående færdsel og cyklekørsel
kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved
opslag. Dette skal også gælde andre veje, der måtte blive an-
lagt på det fredede område.

Sognerådet har dog ret til at anlægge den under for-
handlingerne for naturfredningsnævnet forudsatte vej forbindelse
mellem den nye vej og kommunens bivej nr. 23~ således som dette
er angivet på det for naturfredningsnævnet fremlagte kort, der
også medfølger denne deklaration".

I medfør af ovennævnte kendelse ansøgte 0sterlars-

ee
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Gudhjem sogneråd fredningsnævnet for Bornholms amt om tilladel-
se til udbygning og regulering af skovvejen fra Nørresand til
amtsvej en, og om at vejen måtte blive åbnet for almindelig gen-
nemkørsel. Efter at fredningsnævnet havde afslået andragendet,
indankede sognerådet nævnets afgørelse for overfredningsnævnet,
som under den i sagens anledning foretagne besigtigelse opfor-
drede sognerådet til at overveje en ændring af vejføringen,
navnlig således at en påtænkt vejslyngning kunne undgås.

Sognerådet forelagde derefter to nye i januar 1957
udarbejdede projekter, betegnede som henholdsvis A og B.

Ved tillægskendelse af 18. august 1958 godkendte
overfredningsnævnet det som A betegnede projekt.

I skrivelse af 15. oktober 1958 ansøgte sognerådet
overfredningsnævnet om, at det som B betegnede projekt måtte
blive godkendt til udførelse. Sognerådet vedlagde andragendet
en skrivelse af 6. oktober 1958 fra rigspolitichefen, hvori
det hedder:

"Ifølge det i sagen betegnede "forslag A 11 vil ve jen
få stærkt fald, som tiltager omtrent jævnt på de første ca.
350 ru fra Strandvejen, hvor det når sit maksimum på 124 0/00,
hvorefter det igen aftager jævnt på de sidste 300 m. På et
sted ca. 300 m fra Strandvejen, altså på den strækning af vejen,
som har størst fald, vil der blive en højresvingende kurve med
radius = 50 m. Vejen vil forløbe facadeløst gennem skov- og
klippeterræn.

En vej af denne karakter må, set fra et færdselsmæs-
sigt synspunkt, betegnes som moget uheldig, idet trafikanterne
mod byen ubevidst vil bibringes så store hastigheder, at far-
lige situationer i det nævnte sving let kan opstå. Der må der-
for fra politiets side på forhånd tages forbehold ved denne
vejs etablering. Som trafikregulerende foranstaltninger vil
det i første instans b:ive nødvendigt at forbyde cykelkørsel
i retning fra Strandvejen mod byen, og der kan formentlig se-
nere bl~v8 tale om at begrænse motorkøretøjernes hastighed ved
fastsættelse af en lav maksimalhastighed til forebyggelse af
ulykker i svinget".

,
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Da overfredningsnævnet herefter ikke mener at burde
modsætte sig udførelsen af det nu fuldt udarbejdede forslag B,
viloverfredningsnævnets kendelse af 12. januar 1940 være at
ændre i overensste~~else hermed.

Samtidig ophæves ovennævnte tillægskendelse af 18.
august 1958.

T h i b e s t e m m e s:

•
Den af overfredningsnævnet den 12. januar 1940 af-

sagte kendelse og den i tilslutning hertil udfærdigede dekla-
ration af 20. juli 1951, tinglyst den 28. juli 1951~ skal ikke
være til hinder for udførelsen af det fornævnte projekt B til
regulering af vejen fra Nørresand til amtsvejen eller for, at
vejen åbnes for almindelig færdsel.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

ee Overfredningsnævnets sekretær.
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Sag nr. 91/1988

Cen 2 7 SEP. 1988

Ole Almeborg
Tjørnevej 14

.3700 Rønne.

GENPART"'. Skov- og Naturstyrelsen
til underrBtntng,
o. h. t. Der" ekt. øf
J. nr.
+ bilag .

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 181 c m.fl. Gudhjem at inddrage en 7 m2 stor
overdækket terrasse i det bebyggede areal af det eksisterende en-
familiehus og at udføre 2 kviste i den nordlige og en kvist i den

1\sydlige tagfl*de. Ydervæggene agtes udført af bindingsværk med
sprossede vinduer, og kvistene dækkes med tegl og udføres med
sprossede vinduer som i den eksisterende bygning.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen ligger
inden for en afstand af 300 m fra skov og er omfattet af en den
28. juli 1951 tinglyst deklaration, der bl.a. bestemmer, at der
ikke må opføres bygninger m.v., der kan virke skæmmende.

I medfør af naturfredningslovens § 47 og deklarationens bestem-
melser meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det fo-
relagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og
beskrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
gældende klageberettigede •.En tilladelse må ikke udnyttes. før
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

på-
ud-
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves .
, .

tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af'projeklet;

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Allinge-Gudhjem kommune og Hans-Aage Steenbergs Tegnestue ApS.

Lorentzen •
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'/ Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret I Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 03 9S Ol 4S

Den 1 7 NOV. 1988

Sag nr. l 3 6 / l 9 8 8

Hans Ole Wandt

G C Sox K 19
3910 Sdr. Strømfjord.

GENPART t.ft, S k o v - o g Na t u r s t y r e l s e n

til underretning,
D. h. t. Der" ekr. af
J. nr.

+ bilag.

hVlCld'i:a§&t U
Skov~og Naturstyrelsei'il

1 ~ NOV. ~988

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr.
182 ~ Gudhjem fiskeleje, beliggende Nørresand 14, at etablere

en 2,5-3 m bred svalegang i træ ved nordfacaden af det eksiste-

rende hus samt isætte dør fra stue til svalegang. En ca. 25 m2

stor trægarage i dårlig stand agtes nedrevet og erstattet af en

ny garage med vægge af pudset murværk på samme fundament.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen

ligger inden for en afstand af 300 m fra skov og er omfattet af

en den 24. januar 1964 tinglyst fredningsdeklaration, der indehol-

der forbud mod udstykning og selvstændig bebyggelse.

r medfør af naturfredningslovens § 47 og § 34 meddeler næv-

net herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-

ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

•

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 indbringes for Overfred-

ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd. Dan-

marks Naturfredningsforening og A 11 i n g e -Gudh j em komm une .• Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettige-

de. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet. kan tilladelsen ikke

udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-

digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommu-

ne, Danmarks Naturfredningsforening o g A 11 i n g e - Gu d h j e m k o mmu n e •

lorentzen

Iv5.
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FREDNINGSNÆVNET
Modt09at ~

Bornholms Amt Fredningskreds Sko"", og Naturstyrelsen

tlf. 56 95 01 45

2 2 JUNI 1998

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245
Giro 8-085-110

Allinge-Sandvig Turist- og Erhvervssammenslutning
Kirkegade 4
3770 Allinge.

Åbent 9.00 - 15.00

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Naturfredningsregisteret
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

REG. NR. 01-00· 00·
Den 16. juni 1998
Rettens nr. 16/1998

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning af to midlertidige toi-
letcontainere og fremføring af elforsyning til Holkadalen, mat r. nr. 182-a Gudhjem fis-
kerleje. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 28. juli 1951 tinglyst fred-
ningsdeklaration.

I medfør af den på ejendommen tinglyste deklarations pkt. l og naturbeskyttelseslovens
§ 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til opsætning af midlertidige toiletcontai-
nere i ugerne 26-33 samt dispensation til opsætning af permanente elforsyningsskabe i
overensstemmelse med den indsendte skitserede udformning og placering. Såfremt det
ved opsætningen af elskabene skønnes mere hensigtsmæssigt at placere disse bag stendi-
get på det stedlige menighedsråds areal og menighedsrådet måtte give tilladelse hertil,
kan fredningsnævnet tiltræde en sådan alternativ placering af elskabene.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 inddbringes for Naturklage-
nævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfsorening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 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.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Allinge-Gudhjem kommune og Gudhjem Idrætsforening.

F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET

SCANNET,
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 ~benhavnØ

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-

Menighedsrådet for Gud- mune
.. Damgade 4a

hjem KIrke 3700 Rønne
v/formanden Finn Nielsen Tlf. 56950145
Winberg Fax. 5695 0245

!Viodtaget I Melsted Langgade 47 A
?»kov~og Naturstyrels\?J"

,~) +,~ /lf0 3760 Gudhjem

MPS 11263/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2006-1.4
Deresj.m.

• 14. februar 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til skovning af træer
på et fredet areal i Holkadalen på ejendommen matr. nr. 230 Gudhjem fis-
kerleje. Projeklet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materia-
le.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af en den 21. september 1951
tinglyst deklaration, der fastsætter blandt andet:

l. Der må ikke på ejendommen opføres bygninger eHer anbringes boder eller andre ind-
retninger, der kan virke skræmmende.
2. Der må ikke på ejendommen foretages sprængninger af sten og klIpper.
3. Den på ejendommen værende bevoksning af træer og hegnsplanter m. v. må ikke fjer-
nes .

• Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet, dog således at der ved udtyndingen af
træbevoksningen såvidt muligt undgås fældning af områdets ældste leve-
dygtige træer.

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
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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 fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


NATUR OG MIUØ • Skovlokken 4

Tejn

3770 Allinge

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 58 16

O 3 JA~' ~r'~Q
14, ii.JiJU

Retten i Rønne

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade4a

3700 Rønne

E-mali:

naturogmIIJoe@brk.dk

www.brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.21-'-

2. januar 2006

•
Skovning af træer på fredet areal iHolkadalen

J.~/
Natur & Miljø er blevet kontaktet mundtlig af menighedsrådet for Gudhjem
kirke vedr. matr.nr. 230, Gudhjem fiskerleje.

Arealet ejes af kirken og er fredet. Tinglyst 21-09-51, fredningsnr. 139-09-17.

Menighedsrådet ønsker arealet ryddet for træer så det kommer til at danne en
helhed med kommunens areal syd for. Dette areal er åbent parkagtigt og
græsset bliver slået som plæne. Det fredede areal er nu tæt bevokset med 25 -
30 år gamle ask og ær. I den nordlige ende er der rester af et gammelt hegn.

Arealet har formentlig på fredningstidspunktet været åbent græsareal med et
levende hegn iden nordlige ende. I deklarationens pkt. 3 står at Den på ejen-
dommen værende bevoksning af træer og hegnsplanter t!'.v. ikke må .fjernes.

Hvis der gives tilladelse til at fjerne træerne vil kommunen fremover vedlige-
holde det fredede areal ved at slå græsset med passende mellemrum således at
det ikke gror til igen.

Ole Holm Pedersen

Skovfoged

J. ,!"Pi9 000'

Direkte tlf.: 2120 9818

frednjn~~nær766
Bornholms amrs fred~ng~kredS

mailto:naturogmIIJoe@brk.dk
http://www.brk.dk
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Holkadalen
Fredning 139-03-17
Luftfoto 1:1000

Den røde linie markerer fredningsgrænsen.

FredningSnælzn"-J< (
for U-t>

Bornholms amts fred Ingskreds
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Dansk Tennis Fond
vi Klaus Henningsen
Nikolaj Plads 2
1067 København K

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPSl1404/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2006-38.4
Deresj.m.

19. september 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 182-av Gudhjem fiskerleje, beliggende Nørresand 14, 3760 Guid-
hjem, at nedrive en garage og opføre et atelier. Projektet er nærmere be-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 24. januar
1964 tinglyst deklaration, der fastsætter blandt andet:

yderligere udstykning og bebyggelse må ikke finde sted
"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet. Fredningsnævnethar herved navnlig
lagt vægt på, at projektet ikke indebærer en arealmæssig udvidelse af ejen-
dommens bebyggelse samt, at projektet vil tilgodese ejendommens formål
som legatboliglgæstebolig for skiftende kunstnere.

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.

~NS-(2/- OLn611
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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 fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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, Born-
holms Regionskomrnune, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og arkitekt Jens Fredslund-

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Teknik & Miljø 
Natur 
Skovløkken 4, Tejn 
3770 Allinge 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af en oplevelsessti gennem 
fredede områder ved Helligdommen og Gudhjem. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at den projekterede sti ved Helligdommen berører arealer omfattet af 
fredningsdeklarationer fra henholdsvis 1913, 1918 og 1966. 
 
Fredningsdeklaration af 22. marts 1913 fastsætter blandt andet, at offentligheden skal have fri 
adgang til klippepartierne ved havet samt stien langs havet. 
 
Fredningsdeklaration af 26. september 1918 indeholder navnlig æstetiske bestemmelser for 
byggeri på det fredede område. 
 
Fredningsdeklaration af 12. december 1966 indeholder navnlig bestemmelser om 
offentlighedens adgang til og anvendelse af arealet kaldet ”Bornholmerpladsen”.  
 
Den projekterede sti berører ved Gudhjem blandt andet et areal, der er omfattet af frednings-
deklaration af 14. september 1951. Deklarationen omhandler fredning af et større areal ved 
Gudhjem og Bokul og indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang samt 
æstetiske bestemmelser for byggeri i det fredede område. Endvidere fastsætter deklarationen 
” de i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog foruden til gående 
færdsel og cykelkørsel kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. 
Dette skal også gælde andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område.” 
 
Projektet indebærer nyetablering af et ca. 30 m langt tracé på arealer, der er omfattet af 
fredningsdeklarationen af 14. september 1951. 
 
Det er oplyst, at oplevelsesstiens linjeføring på ovennævnte fredede arealer alene berører 
arealer i kommunalt eje. Dog ejer Danmarks Naturfond arealerne, hvor oplevelsesstien 
passerer Bornholmerpladsen.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. maj 2014. 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 2/2014 
Den 26. maj 2014 



Bornholms Regionskommune har på besigtigelsen nærmere redegjort for linjeføringen på de 
fredede arealer samt anskueliggjort stibrokonstruktionen, som forventes opført over en mindre 
sprækkedal ved p-pladsen ved Bornholmerpladsen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk 
Forening og Dansk Vandrelaug har anbefalet projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet finder det til projektets gennemførelse ufornødent at meddele dispensation i 
forhold til fredningsdeklarationerne af 22. marts 1913 og 26. september 1918, idet projektet 
inden for arealgrænserne af disse deklarationer ikke begrænser offentlighedens adgang og 
ikke fremstår som et byggeri.  
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet dispensation fra 
fredningsdeklarationen af 12. december 1966 og fredningsdeklaration af 14. september 1951 
til udførelse af projektet. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på, at stien alene 
berører begrænsede områder af de fredede arealer og vil tilgodese offentlighedens færdsel i de 
fredede områder.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes 
inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 



• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klagegebyr 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
Natur- og Miljøklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klageren trækker sin klage 
tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 

http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Gudhjem Menighedsråd 
v/næstformand Mikael Juul Hammarland 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udtynding og fældning af træer på 
ejendommen matr. nr. 230 Gudhjem Fiskerleje, beliggende i Holkadalen. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1951. 
Deklarationen fastsætter blandt andet: 
”… 
3. Den på ejendommen værende bevoksning af træer og hegnsplanter m.v. må ikke fjernes. 
…”  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 5. februar 2015. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet dispensation til fældning af et antal større træer, 
under forudsætning af, at dette sker i samarbejde med Bornholms Regionskommunes skov-
foged. 
 
Naturstyrelsen har henholdt sig til kommunens udtalelse. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening har udtalt 
sig til støtte for projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, meddeler nævnet herved dispensation til, at 
der på den del af det fredede areal, der ligger under eller søværts Holkabroens passage af 
Holkadalen kan fældes træer efter Bornholms Regionskommunes nærmere anvisning og 
tilsyn.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
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naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt også kræves tilladelse fra andre myndigheder 
eller lodsejere til udførelsen af projektet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. En klage skal inden fristens udløb indgives via Klageportalen. På forsiden 
af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen findes også på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen 
indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet modtager 
klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i 
klageportalen.  
 
Klagegebyr 
 
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i 
Klageportalen 
 
Gebyret for klage tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Fritagelse for at benytte klageportalen 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er 
fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse 
for at benytte Klageportalen kan imødekommes. 
  
Klageberettigede 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Center for natur og miljø 
 
 
 
 
 
Bornholms Regionskommune har den 14. juni 2017 anmodet fredningsnævnet om en 
vurdering af, om det kræver dispensation fra en deklaration tinglyst den 28. juli 1951 om 
fredning af arealer ved Bokul og Gudhjem Plantage at udvide vejbanen langs Helligdomsvej 
gennem det fredede område i forbindelse med et cykelstiprojekt. Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Fredningsnævnet skal i anledning af forespørgslen udtale, at det påhviler kommunen som 
tilsynsmyndighed at foretage vurderingen af, om et projekt kræver dispensation fra en fredning 
eller ej, jf. naturbeskyttelseslovens § 73. Kun i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at en 
dispensation er påkrævet, skal projektet forelægges fredningsnævnet. Fredningsnævnet forstår 
derfor kommunens henvendelse således, at kommunen vurderer, at projektet forudsætter 
fredningsnævnets dispensation fra ovennævnte deklaration.  
 
Den omhandlede vejstrækning er markeret med rødt på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Den omhandlede fredningsdeklaration tinglyst den 28. juli 1951 om fredning af arealer ved 
Bokul fastsætter blandt andet:  
 
”… 

2. Der må på de af fredningen omfattede arealer ikke foretages sprængning af sten eller 
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klipper. 

3. Almenheden har ret til færdsel i området i overensstemmelse med reglerne for adgang til 

færdsel i statens skove. 

4. I hele området er parkering forbudt, herunder også på de over området førende veje. 

De i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog foruden til gående 

færdsel og cyklekørsel kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. 

Dette skal også gælde andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område. 

 Sognerådet har dog ret til at anlægge den under forhandlingerne for 

naturfredningsnævnet forudsatte vejforbindelse mellem den nye vej og kommunens bivej nr. 

23, således som dette er angivet på det af naturfredningsnævnet fremlagte kort, der også 

medfølger denne deklaration. 

…” 
 
Det omhandlede projekt indebærer, at den eksisterende vejbane vil blive udvidet med 1 meter 
med henblik på at udvide de nuværende 1 meter brede cykelkantbaner til 1,5 meter, hvilket vil 
betyde en væsentlig forbedring af både trafiksikkerheden og især trygheden for cyklisterne. 
På vejens forløb gennem det fredede område udvides vejbanen med ½ meter i begge sider for 
at minimere terrænændringer mest muligt og undgå klippesprængninger. Vejudvidelsen 
foretages indenfor det nuværende vejudlæg. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Da den projekterede vejudvidelse finder sted inden for det eksisterende vejudlæg, og da 
deklarationen ikke indeholder bestemmelser, der taler imod vejudvidelser inden for 
eksisterende vejudlæg, er en dispensation fra fredningsdeklarationen til projektets 
gennemførelse ufornøden.    
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/


• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 
natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 
klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 

Henrik Engell Rhod 
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