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REPROOUc-ERET ~F - -
.fREDNINGSPLANUDVALGET'FOR

BORNHOL-MS AMT "-
med tillsdelS&-{A. ~69r.f "-

Geodætisk Institut
/

KORTBLAD NR. 5336 1 20000

SOGN Bodilsker
24.7 ha
157s: kommune
157u: ingen ejend.omsret
157Y: privat
Overfredningsnævnets kendelse afsagt
Overfredningsnævnets kendelse lyst
at bevare områdets landskabelige og

16.10.1946
25.10.1946

videnskabelige værdi.

Fredning af den såkaldte"Balkalyng", et hedeagtigt, lyng-
bevokset område.
Forbud om bebyggelse, beplantning, stensprængning og sten-
brydning.
På matr.nr. 157Y tillades dog opført et vaskehus til eks.
beboelse samt en hønsegård.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

138-02-5
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Udskrift-----------------
Af

OVERFREDNIm}SNÆVNETSKENDEr,SE SP?O'J'OKOIJ.-----------------------------------------~
Aer 194G, den lh.Oktober, afsAgde Overfrednlngsn~net

pae Grundlfl~ af skriftlig o~ mundtlit:; Votering føl~}mde

Kendelse

1 Se~en Nr. 644/45 vedr'ør'ende Frednlne ar et ea. 21 hA stort Areal

af den sssksldte Belkal;vneo 1 Bodils){er Soe:,n.

I den af Frednin~sn~vnet for Bornholms Amtsrsp.oskreds

den 13.0ktober 1945 e f SA ete Kend a Ise hediJer det:

"Fra Dahmer'ks Naturfrednlnt;sfor'enings Komite pes !3or'n-

holm her Nævnet modto~et Anmodning om at søge fredet et ca. 21 ha

stort ~ree l ef den S&akAldt e "Belka lynl' f et hedeeeEti~t, lyngbevokset

Omraade, der lig~er ved Hevet i Bodilsker Sogn.

I Komiteens Henvendelse udtales det, at en Frednitlg

rf denne nede efter' Komiteens 1I'eni.nc:; vil være '<f stor Bet~'dning

i seBvel ler'dskabelig, <:lomvidenskabelil;. Henseende. I sidstnævnte Hen-

seende henvises til Erklærin~er fr·o l~Fltlotll'lmuseets l' Afdeling

o~ fra Dr. phil. POlll Geltin/tO.

I NetionelmuS6t3ts Erklæring udtales, at der pas Stedet.

l1b~er en Gr:av~lad6 fr'lJ ynt:ore <TtlNJsldt1r fra Tiden ca. 500-AOO 8. Kr,.,

og efter at denne nærmere er' r.eskNlvet l:onkluderer. Er'klær1n~en:

"Der er- sa['ledes ber T'lle om en. uostrakt Olt1dsgrevplads

rr.ed t æt li eoe;.ende Gr-sve. Det vil fra a rkæoloe,isk 'synspunkt v~e af stor

BetYdning, netop fordi Grevpladsens eA~kte Grænser er vanskelige

e,t erkende f et dens nærmere Ome:,ivelser hliver fredet."

Af Dr. Geltln~s Erl:lær'ine, anfør'es:

"HeIke Lyngs sO€;I'pr~edo Natur og, int.eressante NEltl1r-

forhold er betine::et af, at Ueksø' Sandstenen ber 11E,ger' Sf'A na:r under
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Iyngstræknin~er v~r i tidligere Tid ret udbredte pan ~ornholMs Syd-

land o~ disse 8træknin~er, Smaelynien i Pedersker og Asker samt

FettigeBsr'dslyneren o~ Bodelynben lie-.eledes i Asker, stod pes Grund

af der'es nocsten fu1dstændiiJ, plane Hedeflader i udpr~et Kontrast til

den lmperede Bøjlyng. Li gesom nøj lyneen ber Ss ndst ensfJederne maatte

vi~e P,adsen for Kulturen, PlentaLer De M~rker, og Brlke l~ng er den

sidste endnu bevarede Rest, vi her tilbsi::e af Sendstensheder· pee '1orn-

holm.

Ud fre et botanisk Synspunkt vilde det være overmaede

Øhsl{E,lie,t, om dE:t rester'onde W:turarecl pE.a B&lk8 lyn~ blev fredet.

Heden er· en a f de øst l itste i vort Land, De:. hve d dette i en videre

Sammenhæng, vil si/t.e, faer' man et Indtr'yk af, nanr ssmtidig OP-

mærksomheden henledes pas, et meget østlieere gear lyngheden ikke i

Nordeurope. Polen er, saa vidt vides, det Østligste Land med lyngheder.

Frednin~en af Heden fear derved foruden netional tillige internatio-

na l Get ydnini::, idet der rjer findes De kan studeres Frmomener, ner

U.ke for·ekommer· i de jydske (og vesteuropæiske lyng,heder)."

Lfter en nærmere Omtale af den Plantevækst, der.flnnes

pea Omreadet, konkluderer· Udtalelsen:

"Til Veeet 8 t.ionen s Sammensætni ng, Rucr.o] dninE. og he le

leve sæt er der knyttet tslrie6 interessante vid~nskabelige Proble-

mer, som det ikl,e vil være muli/:;t at studere andet.steds i landet., og _

det vi 1 dprfor t1n fra et boten isk st andpunkt være at anbefa le, at

Heden fredes i sin Helhed, riemlit, frs Banelinien t.il selve Strand-

kanten. Da de a~kæolo~is~e Fund, Gravpladserne, spænder over det

sarr.:ne Omr'Bode, msa de t o videns1'arelige Dicipliner vær'e lige inter-

esser'ede i en Fr'ednlnt af f'eden i det. nævnte Omfang."

Nævnet bar indbentet en TJdtelelse fra NatlJrfrednlnesr'aadet,

der oplyser, at det har fr'el!'sl,affet en Erklæring fr'e Geolo~e\'1 nr'.
phil. Kaj Hansen. Af Randet s Udtalelse anfør'es:

"Raadet skal dereft.er· udt.ale, at det fuldt. ud kan t ilt ræ-

de de nu foreli~gende t~e Udtalelser om Om~a8det8 videnskabelige

Vocrdier. Man er· derfor ganske enie med Nwt,urfredning,skommlsalonen for

Bornholm i at Omraadet er af saa stor videnskabelig OB lendskarelig

Betydning, at det afgjort bør' bevares for Efterverdenen i den Til-

stand. hvori det nu forefindes."
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Af Dr. Hansens Er kla:r-ing, anf øre s:

"Det omhandlede Ar:eal ved Belke i Bodils\J;er Sogn paa

Bornholm er heade i geo~rafisk Og geologisk Henseende af sas stor

Interesse. at det s Revar'el se i den nuværenrle Til stsnd vil va't"·e

, ,

i bøj Gr'ad Øhskeligt.

Geografisk er dette Omraade et Stykke Hedelandskah pna en

Bund, der ikke træffes andr'fJ St.eder i Denmar·k. Geolo~isk findfJr man

her Forttiationer dels af m\':~et e,smmel Alder- og af meEAt ung."

Ener at de ~eolo~iske Fænomener og Mul1~heden for paa

Stedet at rlr'ive Stenbr'ydning er- omtalt, konkluderer Erkl~'inBe:n:

"Da der saaledes ikke kan siges at være kn~7ttet stØl"r'e

økonomiske Vær'dier til det paaeældende Omraode,og da det som ovenfor

nævnt byder flere ene staae nde e::,eoerefi ske o~ g,eologiske Studieobjek-

ter, o~ dA det jo yd~rligere er ef stor landskabelig og ~tetisk

Skønhed vil en Fredning af det paagældende Omraade i høj Grad være

ønskeligt ."

,
I l
I J

li,
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, I
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!

Paa Grundla~ af det saaledes fort:1l1ggende, og idet Næv-

net finder. at det ommeldte Omraade paB Grund af sin landskahelige

Skønhed er af st.or Betydning for Almenheden. vil der være at tr'æffe

Fredningsforanstaltnioger som nedenfor n~rmere anf~,t.

Nævnet finder, at Fredningen bør omfatte:

De pae StrE.nd.slden sf Jernr,snel1nien lie:gende Dele af de

Bodllsver Kommune tilhør'ende Parceller Matr.Nr. 1578 og 157u af Bo-

II

ililsker S0e:.n, samt den Fisker C~rl Smidt tilh~ende E iendom Matr .Nr.

l57Y af Bodi18ker SOBn. Fr'ednin/::shestemmelserne 1 der'es Helhed

kommer dOe ikke til Anvendelse paa den Del af Matr.Nr. 157s, der

ligger syd-vest fOl' en ret Linie, der danner Fortsætt.else af Skel-

linien mellem M8tr.Nr. 157X o~ 157y ud til P.8vet; se nedenfor om en

bee:,rÆoset Fredning af en Del af dette Omraade. For det Omrande, d&'

herefte r i sin fleHled amfa Hes a f Predningen, ba stemn'e s:

Omra8det skal forblive henliggende i Naturtilstand.

Det maa ssaledes ikke bebye:.~es eller beplantes; der maa ikke fore-

tae:.es Stensprængning eller Stenbr;ydnin8 P/'l8 Omraadet og ikke fjernes

Sten eller andre Materialer derfra. Den Del ef Omraadet. der nu er

OPdyrket som Skov, mea at adig dyrke s som Skov. PaB den Del 'af Omraadet,
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der ikke er bevokset med Skov. fjerner Ejeren selvsaaede Eksempla-

rer af Fyr. Eg og andt'e Skovtr-~r •. efterheenden som de fremkomrr.er;

dette skel derimod ikke ~ælde naturli~t opvoksede Eksemplarer ef Ene-

bær og andre Buske, Afgt' æ snini af Omraadet ved !-lest.e og Kreaturer

ska l ikke var!:l ti lladt; hvorimod Afgr æ sning ved Fea r .sks l vær'e

tilladt) Nævnet sltal dOe efter sit Skøn kunne begrænse Adgangen til

at lade Omraadet af16ræsse ved Faar. I.yn{:rivnin~ o~ Skær'ing af LyngtØt'v

skal ikke være tilladt. Der skal ~ives alle og enhver Ad~ang til at

færdes til Fods paa Omraadet. men Kampet'int 0c::. Teltslegninl:!, paa dette \

skal være forbudt.

For sao vidt a ngas r den Fis ker· Smidt tilhør'ende E jen-

dom MAtr. Nr. 157Y fastsættes fø'1gende Indskt'EQ1kninger j Fredningen:

For den De l af Are81 et. der nu optages af Pus og Have skal ikke gælde

andre Fredningshest.emmelser, end et ,denne Del af Aref.llet ikkt!! wien

Fr'edningsnævnets SFimtykke maa 'der-liger-e he,",ygges, ligesom der ikke

uden Nævnet.s Tillailelse maa foreta~es væsentlige Ændrit?Ber i den

nuvæt'ende.Bebyggelse. Det tillades Ejeren at opføre et Vasæehus samt

at indrette en ca. 1/2 Td. Land stor. indhet:,net. HØ'nsegaard syd.-vest

for Beboelsehuset. hee6El Dele dog efter Nævneta nærmere Godkendelse

af Bel1t:,eeohed. Matet'1aler m.v. Det tillades endvidere Ejeren at for- ~

bedre, derunder 1 passende Grad udvide den til hans Hus førenoe

Vej.
For den nel af Metr.Nr. 157s. der lig~er syd~vest for

Fot.t sættelser.. af Sl{ell1n ien mellem Mstr .Nr. l57X og 15.7y restemme s:

pae dette Ar'eal mas der i en. Afstend af (,6 m fra nævnte

Skell1nle og 1 en nybde af 50 m fra den langs pavet førende Cyklesti

ikke hentes sten. Grus eller andre Materialer. og der maA her iyye

foretages Bebyg~else.
De fredede Arefller indtegnes ef en lendinspeU.ør paa et

Kort, der vedlooc@es denne Kendelse.
Paataleret har Naturfredningsnævnet for Bornholms Amt

samt Naturfredningsraadet.
Medens Bodilsker Sogneraad ikke har Ejort Krsv paa Er-

statning for den paa de :Komll.unentilh~ende Arealer foretagne Fred-

nlnB. her Fisker ~midt nedlagt Passtand om. at der for FredninBen

';:lAf' hans Ejendom tilkendes hf,m en Erstatnint:: pes 2.000 Kr., Idet han



henviser til, et han ved Frednln~en hindres i at sælge Byggegrunde

I'

0E i st bryde Sten pas Grunden.

Bornhr Ims Amtsraad, der har e,1vet Møde under- sagen, har

nedlagt Paostand om, at Er'statningen iklce fatsættes højere end til

Halvdelen af Grundværdien, der ud{:;ør 200 Kr., hvorved bemærkes, at

Metr'.Nr. 157Y er 27581 rrf-.
linder Hensyn 111 det af Smlrlt anf"'Y·te, og til at der

ved Frerlnin~en pSRlæLles hBm en B"rde, finrler N~vnet, at der h~

tillæi~es ham en Erstet.nJ.nt;, der vil vær·e at hestemme til 500 I\r.

Er6t,atnin~en vil vær'e at udrede med l'lalvdelen af statskassen og

l-lalvdelen af Bornholms Amtsfond. Efter paastand nedlagt af FlnRns-

I
I
: I

nlinister'iet vil det. være et bestemme, at den tilkendte E.rstatninB

anvenrles til delvis Indfr'J.else af et i Smidt.s nævnte Ejendom i Henhold

til Pantebr'ev, lyst 5/1 1942, i Mtldfør af lov Nr. 5r;} af }l'Oktober

1940 qf ~tatskessen ydet Laan, oprindeli~ 2.000 Kr., ifølge Ministe-

riets Skrivelse af ,/10 1944 de nedtre~t til 1.799 Kr. 99 øre."

Kendelsen br lnd8nket for Overfredningsnævnet ef Fisker

Carl Julius Smidt med Paastflnd om. at den ham t,iH:et,dte Erstatning for-

højes. '

Overfrednin~snævnet ha,r den 20.August 194() beslgtlget

de paegældende Areeler og forhs~dlet med Fisker Smidt om Erst8tnln~R-

r- spør·gsmaa1et. Men enertes herunder om, at r.l'ststningen fastsæt.t.es til

I'

I

1.000 Kr. Af den t.llkel1ote Er'statning udbetales 500 Kr. til Finans-

ministeriet som Panthaver i Ejendommen De 500 I\l'. til Ejeren per-

sonl:l g.

Da Overfredningsnævnet iøvri~t kan tilt~æde Nævnets

Kendelse, vil denne være at stadfæste med den af det foranstssende

f ølgende Ændring vedrø'r'~nde Erat atnin/t sspør'gsln9a let.

T h i b e B t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraadskreds

del" l} .Olctober 1945 afs8 ete Kenrlelse om Fredninli> af fornævnte Ar P.<l ler

af de Bodllsker Kommune tilhørende Parceller Matr.Nr. 157s og 157u

samt den Fisker CH'l Julius smidt t.llhø'l"ende Ejendom MRtr.Nr. 157Y

stedfæstes med den ovenfor an~ivne Ændring vedrørende Erstatningen.

I
P.O.v.

Poul ~_nc'lersen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Bornholms Amtsraadskreds.

Aar 1945, den 13.0ktober afsagde Nævnet saalydende
K e n d e l s e :

Fra Danmarks Naturfredningsforenings Komite paa Bornholm har
Nævnet modtaget Anmodning om at søge fredet et ea 21 ha stort Areal
af den saakaldte "Balkal}ng", et hedeagtigt, lyngbevokeet Omraade,
der ligger ved Havet i Bodilsker Sogn.

I Komiteens Henvendelse udtales det, at en Fredning af denne HedE
efter Komiteens Mening vil være af stor Betydning i saavel landskabe-
lig som videnskabelig Henseende. I sidstnævnte Henseende henvises til
Erklæringer fra Nationalmuseets 1.Afdeling og fra Dr.phil.Poul Gel~~ I

I Nationalmuseets Erklæring udtales, at der paa Stedet ligger
en Gravplade fra yngre Jernalder fra Tiden ea 500-800 e.Kr., og efter
at denne nærmere er beskrevet konkluderer Erklæringen:

"Der er saaledes her Tale om en udstrakt Oltidsgravplads med tæt-
liggende Grave. Det vil fra arkæologisk Synspunkt være af stor Betyd-
ning, netop fordi Gravpladsens exakte Grænser er vanskelige at erkende
at dens nærmere Omgivelser bliver fredet."

Af Dr. Geltings Erklæring anføres&
"Balka Lyngs særprægede Natur -og interessante NaturforhQld-~1!·---be-

,tinget_af ,.at Neksø Sandstenen her ligger saa nær under Overfladen, a1
den stedvis i store Flager gaar i Dagen. Saadanne Lyngstrækninger var
tidligere ~~ ret udbredte paa Bornholms -Sydland og disse Strækninger,
Smaalyngen i Pedersker og Aaker samt Fattiggaardslyngen og Bodålyngen
ligeledes i Aaker, stod paa Grund af deres næsten fuldstændig plane
~.flader i udpræget Kontrast til den kuperede Højlyng. Lige~om Høj-
lyngen har Sandstenehederne maattet vige Pladsen for Kulturen, Plan-
tager og Marker, og Balka Lyng er den sidste endnu bevarede Rest, ~
har tilbage af Sandstensheder paa Bornholm.

y~ fra et botanisk Synspunkt vilde det være overmaade ønskeligt,
om det resterende Naturareal paa Balka Lyng blev fredet. Heden er en a

4-de østligste i vort Land, og hvad dette i en videre Sammenhæng vil sig
faar man et Indtryk af, naar samtidig Opmærksomheden henledes pas, at
meget østligere gaar Lyngheden ikke i Nordeuropa. Polen er, saa vidt



vides, det ø'stligste Land med Lyngheder. Fredningen a:f\'I'Hedenfaar
derved" foruden national tillige international Betydning, idet der her
findes og kan studeres Pænomener, der"ikke forekommer' ,i de jydske
(og vesteuropæiske Lyngheder ),.,n -,'

Efter en nærmere Omtale af den Plantevækst, der findes paa Om-
raadet, konkluderer Udtalelsen:' '

HTil Vegetationens Sammensætning, Husholdning og hele Levesæt er
der 'knyttet talrige 'interessante videnskabelige Problemer, Som d~t ~
ikke vil være muligt at studere andetsteds i Landet, 'og det vil der-
for ud fra et botanisk Standpunkt være at anbefale, at Heden fredes

\i sin Helhed, nemlig fra Banelinien til selve Strandkanten. Da de
arkæologiske Fund, Gravpladserne, spænder over det samme Omraade, maa
de to videnskabelige Dioipliner være lige interesserede i en Fre~
ning af Heden i det nævnte Omfang".

Nævnet har indhentet en Udtalelse fra Naturfredningsraadet,~,
der 'oplyser,' at det har fremskaffet en 'Erklæring fra Geologen Dr4

i
!':

r
"l. ,phil.Kaj Hansen. Af Raadets Udtalelser anføres: \ \:' .

"Raadet s'kal derefter udtale, at 'det fuldt ud 'kari'ti:ltræde d~
nu foreliggende tre Udtalelser om Omraadets videnSkabelige Værdier.
Ma:n er derfor ganske 'enig 'med NaturfredningskolIiiteen "for Bornholm
i, at Omraadet er af eaa stor videnskabelig og landskabelig Bety~~
ning, at det afgjort bør bevares for Efterierderien i ~ed Tilstand, '

{ ':1~.. \!
..\/:w ...., i
.'!'-~l

~

l
, "

"Det omhandlede' Areal ved Balka i'Bodilsker So'gn 'pas'Bornhol ~, ,;

hvori 'det nu forefindes."
Af Dr.Hansens Erklæring anføres:

er baade i geografisk og geologisk Henseende af saa stor Interess~,
at dets Bevarelse i den nuværende Tilstand vil,ivære "i hø'j Grad øn~ke-
ligt.

Geografisk er dette Omraade et Stykke Hedelandskab"paa en Bund,
der ikke træffes andre Steder i Danmark. Geologisk finder man her
Formationer dels af meget gammel Alder og af 'meget ung".

Efter at de geologiske Fænomener og Muligh~der :for1'paa Stedet
at drive Stenbrydning er omtalt, konkluderer Erklæringen:

~ > '"Da der' saaledes ikke kan siges at være knyttet st'ørre økono-
miske Værdier til det paagældende Omraade, og da'det som ovenfor
nævnt byder flere enestaaende geografiske og geologiske Studie-
objekter og da det jo yderligere er af stor landskabelig og astetisk
Skønhed vil en Fredning af det paagældende Omraade i høj Grad være
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ønskeligt". -,
Paa Grundlag ,af det eaaledea foreliggende', og"idet' Nævnet

finder, at det ommeldte Omraade 'paa Grund af 'sin--landakabelige Skøn-
hed er af stor Betydning for Almenheden, vil' der være at træffe Frec
ningsforanstaltninger som nedenfor nærmere anført.

Nævnet finder, at Predningen bør omfatte:
.De paa Strandsiden af Jernbanelinien liggende'Dele af de Bodil-

sker Kommune tilhørende Parceller Matr.Nr.157~· og 157y af Bodilsker
> Sogn, samt den Pisker Carl' Smidt tilhørende Ejendom Matr.Nr.157y

af Bodilsker Sogn. Fredningsbestemmelserne i'derea'He1hed kommer
dog ikke til,Anvendelse paa den Del af Matr.Nr.157a, der ligger
syd-vest for en ret Linie, der danner Fortsættelse af Skellinien
mellem Matr.Nr.157z og 157y ud til Havet, se nedenfor om en begræn-
set Fredning af en Del af dette Omraade. For·det Omraade, der her-
efter i sin Helhed omfattes af Fredningen, bestemmes:

Omraadet skal forblive henliggende-i Naturtilstand. Det maa
saaledes ikke bebygges elle~ beplantes, der maa ikke 'foretages
Stensprængning eller Stenbrydning paa-Omraadet-og ikke fjernes Sten
eller andre Materialer derfra. Den Del af Omraadet, der nu er op-
dyrket som Skov, maa stadig dyrkes som Skov. -Paa den Del af Om-
raadet, der ikke er-bevokset med SkOV, fjerner.Ejeren selvsaaede
Eksemplarer af Fyr, Eg og andre Skovtræer; efterhaanden som de
fremkommer, dette skal derimod ikke'gælde naturligt opvoksede Eksem-
plarer af Enebær og andre Buske. Afgræsning af Omraadet ved Heste
og Kreaturer skal ikke·være'tilladt, hvorimod Afgræaning ved Faar
skal være tilladt, Nævnet skal dog efter·sit Skøn'kunne begrænse

.Adgangen,til at-lade 0mraadet afgræsse ved Faar. Lyngrivning og
Skæring af Lyngtørv akal ikke være tilladt. Der skal gives alle og

.enhver.Adgang til-at færdes til Fods paa Omraadet, -men Kampering
og.~eltslagning paa dette skal være forbudt. ') tI l

~I
l:
! I
1\
I

'..
.' }tl
,'-
~,~.J.t

.. Pax.saa vidt angaar den Fisker Smidt tilhørende Ejendom Matr.
Nr.l57y.fastsættes følgende ··Indskrænkninger i Fr.edningen: Por den
,Del.af.Arealet, der nu optages af Hus -og Have skal ,tkke gælde andre
Fredningsbestemmelser, end at denne Del af Arealet-'ikke uden Fred-
ningsnævnets Samtykke ~aa yderligere bebygges, ligesom der ikke udeI
Nævnets Tilladelse maa foretages væsentlige 'Ændringer:i den nuværen-
de Bebyggelse. Det tillades Ejeren at opføre et Vaskehus samt at
indrette en ea % Td. Land stor, indhegnet Hønsegaard syd-vest for
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Beboe18eshuset, begge Dele dog efter Nævnets nærmere Godkendelse af
Beliggenhed~ ~aterialer m.v. Det tillades endvidere Ejeren at forbedre,
derunder i passende Grad udvide. de~ til hans Hus førep.de,V~j.,•.

For den Del af Matr.Nr.l57~, d~r ligger syd-vest for Fortsættelsen
af Skellinien mellem Matr.Nr.157x og l57y bestemmes:

Paa dette Areal ~aa der i en Afstand af 66,m fra,nævnte Skellinie og
i en Dybde af 50 m fra den langs Havet førende Cyklesti ikke hentes Sten,
Grus ~ller andre Mat~ri~~er, og der maa her ikke foretages Bebyggelse.

pe freged~ Areal~r indtegnes af en Landinspektør paa et,Kort, der
,.vedlægge!3 denne Kendelse., •• ,I

Paataleret har Naturfr~dningsnævnet for,Bornholms Amt samt Naturf:~''a-
ningsraadet~

Medens Bodilsker Sogneraa~ ikke har gjortlKrav paa Erstatning for;~)
den p~a de Kommunen ti~hørende !realer foretagne Fredning, har Fisker l J;

Smidt nedlagt Paasta~d om, at der for.Frednipgen paa hans Ejendom til-!
i

kendes.ha~ ~n Erstatning paa 2000 Kr., idet han henviser til, at han ved
~redningen ~indres i at sælge Byggegrunde og i,at bryde Sten paa Grunden.
Bornholms 4mts~aad, der har givet Møde under Sagen. har nedlagt Paastand
om, ~t E~~tatningcn ikke fastsættes højere end til Halvdelen af Grund-

.~ærdienL d~r uqg~r 2QO Kr., nvorved bemærkes, at Matr.Nr.l57y, er 27581 m2•
Under HE1nsyn til det.af Smidt anførte, og til at der ved Fredningen

j')
·paalægges ham en Byrde, finder Nævnet, at de~.bør tillægges' ham en Erst~~-
ning, der vil være at bestemme til 500 Kr. Erstatningen, vi~ være
med Halvd~len af Statskassen og Halvdelen af Bornholms Amtsfond.

at ud~e~e, .
Efte~.< \~~~~ ~~~

at den·'t'il'-Paastand ~~dlagt ~f Finansministeriet vil det være at bestemme,
kendte ~r~t~tning anvendes til delvis Indfrielse af et i Smldte nævnte
Ejendom i Henh~ld til Pantebrev, lyst ,/1 1942, i Medfør af Lov Nr.563 af
3l.0ktober 1~40 ~f 9t~tsk~~sen ydet Laan, oprindelig 200~.Kr~, ifølge Mini-
steriets, Skriv~~se,af 3/10 1944 ,da nedbragt til 1799 Kr. 99 øre.

T h i b e s t e m ID e.s-:
De fo~n~vnte,Area+er.af de Bodilsk~r Kommune tilhørende Parceller Matr

Nr~157~ og 1?7~ a~ Bodil~ker ~amt den,Fisker Carl·Smidt tilhørende Ejendom
Matr.Nr.157y smst., fre~es.og Erstatning:udbetalas overensstemmende med
det foran anførte. l. •

Zeuthen ~.~q.Jørgensen F.Aakerlund .'
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r(t:!Ul1lnY~llævnt:!L

for
Bornholms amts fredningskreds• Sag nr. 21/1996 ModUi:;CI; .

~kov..O,I! Natur::>t','rr [,,{-(
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Den 12.09.96

Kjeld Hansen
Skovbrynet 2
Balka
3730 Nexø.

GENPART til,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

Skov- og Naturstyrelsen

+ bilag REG.NR. ol~l. DO

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 157-eo Bodilsker, beliggende Skovbrynet 2, Bal-
ka, at opføre en 35 m2 stor tilbygning til det eksisterende hel-
årshus.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings-
deklaration lyst den 3. februar 1970, som bl.a. indeholder be-
stemmelser om, at bygningstegninger skal godkendes af frednings-
myndighederne.

Nævnet har foretaget besigtigelse. Under besigtigelsen er projek-
tet blevet beskrevet og fundet overensstemmende med de medsendte
tegninger.•
Da fredningsnævnet ikke har nogen indvendinger imod tilbygnin-
gens udformning, meddeler nævnet i medfør af pkt. 2 i ovennævnte
deklaration tilladelse til opførelse af den ansøgte tilbygning i
overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelsen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-tt ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
Miljø. og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996· \'~ \ \ Ile - C(CO \ ,ai'
AKt. nr. \ ~



•

•

•

turfredningsforening og lokale foreninger 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
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade 4 A 
3700 Rønne 
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www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 9/2013 
Den 3. juli 2013 

 
 
 
Holger Brandt Hansen 
Gartnerstien 9 
3730 Nexø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til udvidelse og flytning af garage på 
matr. nr. 157-ef Bodilsker, beliggende Gartnerstien 9, 3730 Nexø. Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 24. januar 1970. Af 
deklarationen fremgår blandt andet, at der på det omhandlede areal må opføres et helårshus 
efter godkendelse af tegninger af fredningsmyndighederne, samt at der ikke må finde 
ændringer sted, herunder bebyggelse af blandt andet skure og lignende, og at offentligheden 
har ret til færdsel og ophold.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 28. juni 2013. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at foreningen at ikke vil udtale sig mod det 
ansøgte. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet. Der var enighed om, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
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. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. Nævnet vil sende 
klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er 
modtaget. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet. 
 
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.  
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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