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SOGN: Årsdale fiskerleje
Hovedejerlavet, Ibsker

Neksø kommune

Deklaration, lyst 27.7.1948

at bevare udsigten fra landevejen over havet.

112a: Et bestemt areal af ejendommen må i~ce bebygges.
Fri adgang for offentligheden på arealet.
Forbud mod anbringelse af boder master e.l.

133m: Arealet skal henligge i sin nuværende tilstand.
Fri adgang for offentligheden til at opholde sig på
samt bade fra arealet.
Forbud mod opførelse af boder, master e.l.
Bestemmelser angående beplantning.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.
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Ar 1948 den 3. juli klo 16 indfandt nawnets forruand sig i Aarsllale

idet han i forbindelse med den i mØdet den 3. april d. ~. behandlede sag
angående dispensation fra fredningslovens § 251 med hensyn til tømrer
Mattebjergs ejendom havde bragt i erfaring at der var anledning til at
foretage fredninger i og ved Aarsdale, navlig saaledes at udsigten fra
landevejen over havet i størst mulig uds trækning jlevaredes.

Til stede var formanden for beptyrelsen for Aarsdale fiskerleje
fisker Chr. mØller, medlem af bestyrelsen fisker Jens Esrersen. Endvidel
var til stede medlem af Ibskel' sognerGd postbud Villiam ICofoed Jensen.

Der opn&edes enighed om følgende freliningsbestemmelser.
j)endel af Aarsdale fiskerlejes grund matr. nr. 112 a, der ligger

mellem skræddermester Frederiksens ejendom matr. nr. 112 m og lejets
sydgrænse, m~ ikke bebygges, uanset at byggeliniej1estemmelserne i natur-
fredningslovens ~ 25 stk. l ikke gælder for dette areal. Arealet skal
værtJ f.dt tilgæntjcligt for almenheden, der må færdes 08 orholch: sig l'~t
arealet, og p~ dette må ikke anbringes boder, master eller andre skæm-
wende indretninger.

1'01' den ikke bortsolgte del uf Aarsdale fiskerlejes udmarks grund
matr. nr. 133 m bestemmes, at hele denne grund, der anvendes som en slaE
folkerark, skal forblive henliggonde i sin nuværende tilstand frit til-

gængelig for nlmenl1eden, der m~ færdes, orholde sig på, og bade fra
grunden. Almenheden skal do~ respektere de ordens forskrifter som lejets I

IJestyrelse giver.' .0er må ikke p.5noeen del af denne grund oIJføres hyg_



ninger, boder, master eller andre sk~mmende indretninger, iler m~ ikke
foretages beplantning som hindrer uusigten fra landevejen til havet, og
bestyrelsen påser, at selvs~ede træer ikke hindrer Jenne udsigt.
1~ogle enkel te i l~ærheden af vejen nu st~ende træer fczlllGSefter na:rr:1erC
aftale.

P~taleret med hensyn til disse bestemmelsers overholdelse har natur
freuninf,sna."'Vnetfor lJornholms amt.

~estyrelsens medlemmers underskrift p~ foranst~ende bestemmelser
er betinget af, at de godkendes p~ et bestyrelsesmØde.

iuødet hævet.
Z E U 'JI H E N. r.hr.1'!lØller. Jens Espersen.
--000000-- -000- --000000--

Udskriftens rigtighed bekræftes:
NA'ruR-~;REDNINGSNkVNETfor Bornholms amt, den 5. juli 1948.

Zeuthen.
Foranstående udskrift begæres tinglyst som servitutstiftende på mat

nr. 112 a Aarsdale fiskerleje og 133 m Ibsker sogn.
Naturfredningsnavnet for Bornholms amt, den 26. juli 1948.

Zeutbe:r;l..:
IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 26, Neksø
købstad m. v., den 27. juli 1948
Lyst. tingbog: bd. II Ibsker bl. 48 akt: skab ]3.nr. 17.

I Aarsdale bl. 113.
Vedtægter og 3 udskrifter af forhandlingsprotokol forev:

S. Hassing.2 kr. gebyr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i NeksØ kØbstad m. v., den

It.
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