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REPRODUCERET AF
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BOR~HOLMS AMT
meø tilladelse (A. 3/69) af

Geodætisk Institut\
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KORTBLAD NR. 5336

MATR. NR.: l4~ og l4~ SOGN Poulsker

e AREAL 0,2 ha.

e EJER Private.

- FREDET Deklaration, l. 23.10.1934.
o

FORMAL: Rekreativ fredning.

1 20000

INDHOLD Offentligheden har fri og uhindret adgang til at
færdes og opholde sig på samt bade fra den åbne
strandbred på matr.nr. l4~ og l4~ mellem havet
og klitterne eller bevoksningens yderste kant.

o

PATALERET Fredningsnævnet og Neksø kommune.

REG. NR.: 138 - 04 - 6
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A F S K R I F T. REG. NR. t1;'5/9 /6/ 15
/lo

Matr. nr. 143 ~ og 143 b
Snogebæk fiskerleje,
J?oulsker.

Anmelder.
Sagfører H.H. Jensen,
Neksø.

Stempel.

D E K L A R A T ION.
Underskrevne fisker Julius Pedersen af Snogebæk som ejer ifølge

tingbogen af lodderne matr. nr. 143 ~ og 143 ~ af Snogebæk fiskerleje,
Poulsker sogn, forpligter herved mig og efterfølgende ejere af de nævn-
te lodder, der er skyldsatte uden hartkorn, til at give offentligheden
fri og uhindret adgang ti~ at færdes og opholde sig på samt bade fra
den åbne strandbred på lodderne mellem havet og klitterne eller bevoks-
ningens yderste kant.

~åtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amt og/eller
Poulsker sogneråd.

Angående de lodderne påhvilende hæftelser henvises til tingbogs-
bladet.

Som ejer af matr. nr. 143 b ifølge betinget skøde samtykker med-
underskrevne Jens Laurits J?lener i denne deklarations udstedelse og
tinglysning.

Snogebæk, den 16. oktober 1943.
J.L. Plener. Julius Pedersen.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 26, Neksø købstad m.v.

den 23. oktober 1934.
Lyst,tingbog bd. III, bl. 182. akt.:skab E, nr. 540.

le § 12 kr. 5, - H. Lamdrup.
§ 141 " 2,- /J. Wichmann.
§ 1411 2,- Afskriftens
laIt kr. 9,-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00895.01

Dispensationer i perioden: 30-04-1984



/ Fredningsnævnet
....... for

BorDholms amØ fredDiDgskreds
Domm~fltuntoret i lløflDe

Dam •• de 4A. 5700 R.øDne, df. (03)950145.'
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SAl nf. 47/1984

Den 3 O APR. 1984

Birte og Alf Jensen
Midtvej 8
Balka
3730 Neksø.

GENPART~. Fredningsstyrelsen
til underretning.
D. h. t. Deres skr. af

;.7x:taget r::: -' '>JSStyrel:,"nJ. nrl
+ 5 bilag. .-1 HAJ 1984

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til
etablering af en ca. 30 m lang række af B 12 bølgeete~nitplader
som kystsikringsanlæg på Deres ejendom matr. nr. 143 a Poulsker.

Det fremgår af sagen, at det pågældende område er omfat-
tet af naturfredningslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, og
at der på ejendommen er tinglyst en deklaration af 23. oktober

----1934.om ret for offentligheden til at færdes og opholde sig på
-.;;:samt bade fra den åbne strandbred.

De har oplyst, at de pågældende lyse eternitplader skal
nedgraves lodret med en højde over terræn på 80-100 cm for at be-
skytte ejendommen mod bølger, der løber op over den flade strand
og udvasker jord og sand omkring nogle store træer, hvoraf nogle
allerede er væltet.

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 46 stk. 6 jfr. stk. l og § 34 meddele til-
ladelse til, at der i en fo~søgsperiode på 3 år anbringes den an-
søgte kystsikring, men dog således, at højden over den nuværende
strandbred kun bliver 60 cm.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Dem, Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfred-
ningsforening og Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet
af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves
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tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrel-

sen, Naturfredningsrådet, Bornholms amtskommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Neksø kommune og vurderingsrådet.

Lorentzen
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