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MATR NR.

AREAL

ti EJER:

FREDET

o

FORMAL

INDHOLD

o

~ePATALERET

REG. NR.:

ALLINGE GUDHJEM KOMMUNE REt. NR. &J Y .

KORTBLAD NR. 1 200005235

SOGN Østermarie

122.0675 m2

Stat, kommunen og private

Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 19.5.1942.

Fredning dyrelivet på Ølene.af

Forbud mod jagt, mod at forulempe vildtet og indsamle
Færdsel med skydevåben og hund kun tilladt på veje og
der er åbne for almindelige færdsel.
På det fredede område, der tilhører staten, er al færdsel
forbudt.

i'ugleæg.
stier,

Landbrugsministeriet.

139-04-21
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REG. NR. ~3 Y

Bekendt~ørelse om Fredning af Dyrelivet paa Ølene f østermarie
Kommune paa Bornholm.

Efter Indstilling fra Reservatraadet fastsætter Ministeriet for Landbrug og
Fiskeri hen-ed i Henhold til § 7 i Lov Nr. 94 af 7. April 1936 om Reservater for Patte-
dyr og Fugle følgende Bestemmelser angaaende Fredning af Dyrelivet paa Olene i øster-
marie Kommune paa Bornholm.

Grænserne for det fredede Areal er ai mærke t i )Iarken med Skilte, der bærer
PaaskriIten: )Statsreservat. Al Jagt samt Indsamling af Fugleæg er forbudh.'

Arealet afgrænses saaledes:
Mod Syd af Skellet mellem østermarie Kommune og Pedersker Sogneplant.lge,
mod øst fra Skellet mellem Pedersker og Povlsker Sogneplantager og nordpaa

.ai Komnlunev.ejen Pedersker-Østermarie,
mod V.est fra Skellet mellem Pedersker og ..t.lker Sogneplantager og nordpaa af

Forlængelsen af den i nævnte Skel løbende Kommunevej og
mod Nord af de lJOrdlige Skel.af følgende )[atr. Nr.: 211 bz, 211 bxx, 211 dv,

211 eu og 211 bd, alt af østermarie Sogn.
Det forl,ydes alle og enhver uden Reservatra:ldets Tilladelse at udøve Jagt eller

pall. anden ~Iaade ombringe eller indfange Vildt eller indsamle Fugleæg paa det fredede
Omraade, ligesom Færdsel med Skydevaaben eller Hund samme Sted er forbudt udenfor
Veje og Stier, der er aabne for almindelig Færdsel.

Paa den Del af det fredede Omraade, som tilhører Staten, er al Færdsel uden
Reservatraadets Tilladelse forbudt.

Overtrædelse af nærværende Bekendtgørelse straffes i Overensstemrilelse med
§ 20 i Lov om Reservater for Pattedyr og Fugle med Boder, for saa vidt der ikke i Hen-
hold til den øvrige Lovgivning er forskyldt større Straf.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft ..

l\1inisteriet for IJandbl'Ug og Fiskeri, d('n 19. :alaj 19i2.

P. M. V...
J. W Ile k e.

Ucgnar Pedersen.
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