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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE UiREG. NR. ~ 3~S-A- '-'.
_iZliA.

j
v

Jl

KORTBLAD NR. 5034 1: 20000

MATR.NR.:

AREAL:

10Sca og 10Scæ SOGN: Rø

2,9 ha.

\ lEJER:

tI-- FREDET

e:FORMÅL:

Privat.

Kendelse, l. 22.5.1958.

Fredning af areal med oldtidsminder.

INDHOLD:
~~V

Forbud mod bebyggelse, beplantning, teltslagning m.m.
Nationalmuseet har adgang til restaurering og eventu-
elt til udhugning i bevoksningen.
Almenheden har adgang"til frit at færdes til fods på
det fredede areal.

,~PÅTALERET: Naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråd.

REG. NR.: 140 - 05 7
A
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KORTBLAD NR. 5034 1 : 2000C

MATR.NR.: 3.Bog 10Sdn SOGN: Rø

AREAL: 0,2 ha.

~

EJER: Privat.

FREDET: Deklaration, l. 7.7.1969.

• o
Fredning af en del af 10Sdn•FORMAL:

INDHOLD: Forbud mod ændringer i den bestående tilstand,
bortset fra ned kapning og fældning for at bevare
udsigten fra bebyggelsen på 3E, og mod opstilling
af campingvogne, telte, skure og lignende. _

.<, ...e pÅ T A L E R E T :
<
~"J

REG. NR.:

Naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds,
fredningsplanudvalget fOT Bornholms amt og Born-
holms amtsråd.
140 - 05 - 14
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REG. NR . .l.J,s-!IP /Ys~~

U D S K R I F T
af

na turfredningsnævnets kendelsesprotokol for Bornholms amtsråds)crE

År 1958 den 19. maj kl. lo blev nævnet sat på Elverhøjskroen,
hvor foretages Spørgsmål om fredning i henhold til natur-

fredningslovens § 2 af omgivelserne af ole
tidsminder på matr. nr. 108 ~, 108 cæ Rø I

sogn •
.....- .
Nævnet optog derefter spørgsmålet til kendelse, som afsagde s sål~

dende: K E N D 1', L 8 .E.

Efter at Nationalmuseet har henledt nævnets opmærksomhed på, at
der p~ matr. nr. 108 ~ og 108 ~ af Rø sogn findes et antal oldtids-
mihner oe det ønskelige i at mindernes omgivelser fredes, har nævnet
tag~t sagen til behandling.

Ved besigtigelse er det konstateret, at arealet med oldtidsminde:
ne er højt beliggende mellem havet og strandvejen Rø - Allinge, og at l

stemmeIsen i naturfredningslovens § 25 stk. l dækker størstedelen af a:
/-- alet mod bebyggelse m.m. Af et fremlagt rids fremgår, at et areal ved

landevejen på ca. 300 m ikke er sikret ved fornævnte bestemmelse.
Ejeren af CJ.realethotelejer U.M.E. Mecklenborg, Rø, har intet ha:

at erindre mod en fredning af det pågældende areal i medfør af natur-
fredningslovens § 2, men pastår sig tillagt erstatning for fredningen.

l'anthaverne i de fornævnte matr. nr. har været indvarslet til
et den 5. maj 1958 afholdt møde, 03 frafalder erstatning.

Bornholms amtsråd er indvarslet til et den 19. maj 1958 afholdt
møde og har intet haft at bemærke til den begærte fredning.

Nævnet finder, at de nævnte oldtidsminder bestående af 3 bauta-
sten, 5 flade stenlægninger, l røse, 2 stenkredse om stenkiste, l bau-
tastensgrav med strålemønster, l bautastens:rav og 3 dmksten over grav
der ligGer samlet på et forholdsvis lille areal, er af scørlig betydnih,
og at arealet derfor bør sikres mod bebyggelse m.m. langs landevejen.

De t bestemmes derfor, at clerikke u 'en l'redningsnævnets samtykke



på arealet må opføres bygninGer, forctaeeo bepl.,ntning eller anden for-

ans tal tning, der kan v:i.rke f;ll(wmmendc.Arealet må iJc1ce forstyrre"; ved

af2:ravrnnc;, r<lfyldn Ln::, llenkilstnin::::; ilf affald eller på amlen måde. Kre....l.-

turer eller andre husdyr må ikke fd udgang til are21et.

IJationalllluoeet .J!wl ]wve adgan!; t i.l restaurering og eventuoJ t til

udhu~nin~ i bevokGnin~en.

Der e;j·ves almenheden <F\~t-mG t LI fd t at !'mrdes til fods på det

fredede areal, men tel tslat:;l1.Lnr:-;e] ler :mde t liGnende er forbud t.

Kendelsen vil vmre at tinGlyse ,WLl hæftelse .på matr. nr. 108.sE;

og 108 ~ af Hø sogn med prioritet forud f,'r pantegæld •

Hltaleberettiget er naturfredn.Lngsnævnet for Bornholms amtsråd.

T H I B h S T B M M ~ s.
Hatr. nr. 108 ~ ae;

S. HasfJing.

108 ~ af liø sogn fredes som foran anført.

JOllS. B. lJarsen. JenG Holm.

Udskriftcl1fJ r i~t:i.C1Jcd bckr~r rtt"lfJ.

Dommeren i Nelmø kø 11 AUG. 1959



FREDNINGSNÆVNET>



I. '"

, .._.VO ....""ØYIl I\.YdfterJ

citer (I de sendNjydsko lands- Rø sogn.
dele) bd. og bf. i tingbogen.
art. nr •• ejerlav. sogn.

(udlylcfes .ri dommerkontoret

~ REG. NR. 'd3CJS A·I.ito -o 6--111
l'OTOKOPf

DCI\';:.I[r~c.j\J J RØNNE
Gade og hus nr.:'

.m

Deklaration

Anmefdcr:

LANDINSPEKTØR
AUGUST OLESEN

JERNBANEVEJ 1 • TLF. (03)95 1e 7P.
3700 RØNNE

Undertegnede amts11gn1ngainspektør Bent Kofoed som ejer at matr.
nr. 38 OB lOedn, Rø sogn, pålægg~r hervcå mig og efterfølgende
ejere min forn~vnte ejendom følgende servitutterl
Den del af matr.nr. lOadn, der på vedh:eftede deklarat10nskort
er vist med grøn farve, fredes, således at ændringer 1den be-
stående tilstand, selvgroet buske- og trævegetation, ikke må
finde sted. bortset fra nedkapning ell~r fmldning af tr~ert p~
det areal, der ligger i lige linier ud for matr.nr. 3g og som
hindrer.den frie udsigt til horisonten fra bebyggelsen på matr.
nr. 3g, ligesom opstilling af campingvogne, telte, skure eller
lignende ikke må finde sted på arealet. \
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 38 og l08d~. Rø
sogn.
Med hensyn til panteh~ftelser, servitutter og andre byrder hen-
vises til ejendommens blad 1 tingbogen.
Påtaleretten tilkommer naturfredn1ngsnævnet for Bornholms amts-
rhdskreds, fredningsplanudvalget for Bornholms amt og Bornholms
amtsråd.

Rønne, den 6.4.l96~.•••••••••••••••••

Som ejer af matr.nr. ,8 og lOadn, Rø sogn:

Bent Kofoed (sign.)
• • • • • • • • • • • • • • • • • D •

--
Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftena
ægthed:
J.T Poul Hol st-J ensen (sie;n.).uavnl .

lelctorStilling: •••••••.•••••••••
Storecade lH

Stilling: •••••••••••••••••
Adresse t Adresse:• • • • • • • • • o • • • • • • • •

Rønne

Bescllllng.. ,""_ ~...-
formular

H J.n.en 8c KJeld.kov A/S. København

'l'llOrkildsve.i BO
• • • • o • • • • • • • o ~ o • • •

Bønne
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Afgørelser - Reg. nr.: 02395.01

Dispensationer i perioden: 17-06-1996



.-reanlngsnævnet
for

eornnOlms amts ireonlngsKreos

:cmmerKanrorer r ?onne

::amgace 4A 3700 Rønne
-.,.·elan So S5 01.:oS ~3X So 95 C2 ..5

REG. NR. J~~:>. 0\
Sag r:r 23/1995

1 7 JUNI 1996
Cen

30rnno1.,jJsÅ m::
·Jstr= nir.gve~ "

GENPART til. Skov- og Naturstyrelsen

3700 ?onne.
ti! unaerretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

30rnnol~s ~m~ ~ar søg~ :m ~~:~aae1.se 3\: 3nlægge
:engs hovea13ndeve~ :7~, ~ar. St=enave:, ~el:am S~ov:JKkan ~ ,a:n
og Hell:'gaomskr:!ase~ (::,: ,<m - 9,:-l- km).

Stian:ægge~ indgår:' den nat~:nale cykelr~~e nr. :C cg ar en :el
a: oe~ regionale cykalve]ne\: på Bornnolm. ::~~ge o=Jjekta~ anlæ~-
c:es 'I e j s ~:::8 r
2ask:':~ :=e <areoanen ~ea :,3 m J=eoe sk:'::erabat~a=. =~s:'s~eren-
:e ve:grat~ar =orlægges. ?~ 2n~e:~e <or~a s~=2kn~nse= anlægges en

:er ~vor 1:arrænet «lipper) gar oet noavena:'g~. p~ v~sse s~ræK-
ninger jJed s~or afgravn~ng eller pafyldn~ng lægges s~~en ~en-
noldsvls enten vea skrænt:oo eller s!<rænttop ellar sænKet
:. fornold ... " 1'"'-- ve~ens ,<ørebane.

Cykelstipro]ektet v:'l berare områder
ningsceklarationer cg -kendelser:

omfattet af :algenae ':::-0 n__ ... _ w

82-md
1. De!< l a r a t:. o n l y s t de n 2. f e br u a r 1950 p å ma t r. n r. -4~-;;n.d. Ol s k e r

om offentlig adgang til udsigtshøj.
2. Deklaration lyst den -e.-.7jul':' 1969 pa matr. nr. 3-g og ::08-an

Rø om bevarelse af den bestaenoe t~lstano.
3. :<enaelse lys"C den 22. maj :958 pa matr. nr. 3-c Rø vea Stam-

mershal~a om fredning af areal mea =or~~dsminder bestaende af

bau"Castene, s-cenlægnJ.nger, r~ser, bautastensgrave m.v. '/ed
kendelsen bes~emmes, at of=entl:'gheden skal have adgang
omradet, og 3t cer i~~e ma ske ~ndr:ng : den bestaende

_ ~ 1

'"'--... .; ~
... _--

stana : :orm af tl.J.
Mil;ø· o~ EnertOmlnistenet
Skov- og Naturstyrelsen
.1 nr ~N 1aa~ _ -" I

:3 i c r 3 'I n lJ1M 0-.9- 1;å f '/,1 d 11J, n g .
~ MIlJØ- og cnerg mlnl8terret

J.nr. SN 1996 - \ .. II \ ,,- t~("I- \

') ~ '" I I 1QQ';



:/sc; c:en ~. :ecemoer :263 :å mac;~. 10S-ex
~ed bestemmelse om, at cmradet skal :evares som naturgrund,
~vc~~i: offentligneaen ~e~ adgang.

~. :eklaration tinglæst c:en :. ~uli :2:8 S~ offentlig adgang c;~~
~2~:es~uelisnenae <:~:ceoa~~i cg ::=~ud ~od stenbryan:~g
I - _ .....1 ...J _ .... I, ...., ......_ \
,I.:. ~=UC:=~"-l:! ',{'='I) =

S. 'ji1:dr

aen
fo~ dispensa~~cn ,eadelt a~ Overf~edningsnævnet :!s~

juni 1975 inaenclcenae bebyggelsesregulerende bestem-
~elser.
<encelse :/st cen :0. :ecemoer :2~5 cm :~edning __ ~anaalen.
_:~:a:ar~~gen gennem Conae':en e~ enanu :~~a enaeli; Deslutc;a~.
?~:~eKtet og dermea ansagn:~gen cmfatc;e~ :er:or ikke stiforla-

.. :e~ gennem Donaelen.
~. ::e,<':arationtinglæs~ aen S. ao~~2. :913 cg

~inglæst cen 2. oktobe~ :218 bl.a. om of~entlig
aagang til ~li~pe- cg s~ovcartierne vec Helligaommen.

~:sse sc;eaer sDrængn:ng ef ~lipper. 'lea

S::amme::,snalle ~nr. SD::,æng8s SQværts vest ror hotellet :0-:2 ~
en o~eaae Då ~-3 ~ i et omraae, hvor der tialigere

3~et 3crængn2ng, og nvor :e~ :~ke er registreret ~ortidsminder og
Z ~ ~:::De lanaværts :na mac ~c~allets parKeringsplaas. Ved Trcl-

5) sDrænges <:i:pefooen :anavær~s landevejen vea
for holdeplacsen, ~en saleaes at den bagvea l~gsen-
<li~pevæg b:~enolGes. endelig :jernes en kliope ud
.l2-h Ro ~n~. 2).

'/ e ~ :< u r 'I e n J s t

:natr. nr.

Sagen har erter nævnets bes~gc;~gelse den :2. august cg 19. sep-
~emoer :995 efter Bornholms Amts anmoaning været stillet ~ bere
:r3 oKtober maned :995 ti: uagangen af april måned 1996, idet
Skov- cg Naturstyrelsen havee :~emsat indslgelser mod linieførin-
::en 'I ea Stamm er sha11e (nr. :;) oa '/ed T raldesko ven (nr. 5).~ -

fea s~ri~else af 29. apr:l :996 har Bornnolms Amt meddelt, at
Skov- :9 Naturstyrelsen har :~afaldet indsigelserne vedrørende
Stammershalle, medens inds:gelserne vearorende linieføringen gen-
~em ~:aldeskoven nar resul~eret i, at Bornholms Amt i overens-e 'Jtemmelse mec Skov- og Naturs~':r':'!lsennu :oreslår en ændret land-
12rt3 ::n:afor:ng, 3~ledes 3~ :~<elstien placeres op til stengær-



)aa s~r~~else af 5. ~un~ :296 ~ar Skov- og Naturs~yrelsen ~ hen-
~c~a :~: na~ur~es~y~te:ses::vens § 20 ~eddelt S~~ gockenoelse a~

cen an:edn~ng meaaeler :~edn~ngsnævnet ~ medf~r af :ov om na-
~~~besky~~else § 50 s~k. : :~sDensa~~on fra ae ovennævnte :rec-
~:ngsaeklara~~oner Jg -<encelser ~i: anlæg af cJkelst~er ~ over-
snss"Cemme2.se
==: es :i1ecsenc-:e :asn:~ge=::g :esKr:'/e':'sen. Je"t bemæ~!<es, s"t :~ec-
~:~gsn2vne~s ~:l':'3celse :J~ sav~dt er u:ornocen efter ce~larat~:-
~ar, =er slene ~~aenc~ce= ::eoyggelsesregulerende bes"temmelser.

IJæ vn e"ts a f g ø r e l s e er ens"Cem m: g .

~:te~ ':'ovom natu~~esKy"t:else § 66 stk. 2 bortfalder ti:laaelsen,
saf~em"t cen :~ke ar ucny~:e~ ~~den 3 år fra cens meadele~se.

~:gorelsen (an e=~a~ 2.JV ::m ~a~u==esKy"C:else § 78 s"Ck. 2 inabr~~-
~es :J~ :Ja"tu~i<lagen2vne: a: :::::en~l':';e ";'Jyna~gheder, Canmarks Na-
~ur:~ecn':'ngsfo~en:ng og ':'::~a':'eforeninger og lignenae, sam nar en
~æsen"Clig ~n~eresse ~ a:;o~e:sen.

1

-

.. ~lage ~ndgives sKr::tlig:
nonne.

:redningsnævne~, Damgade 4 A, 2700

~:age:~isten er j uger f~a cen dag, afgarelsen er meddelt. =n
t:lladelse ma ~kke udny"ttes :Jr udløbe~ af ~lagefristen. Er klage
~ettidig ~ndgivet, <an ~illadelsen ~kke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

Oomærksomneden henleaes pci, at der eventuelt tillige kr~ves ti:-
:adelse f=a andre myndigheder til udførelsen af proJektet.

Sanoart af denne sKr:velse 2r sendt t~l Skav- og Naturstyrelsen,
3 o~ '1n o lm s r\ m t, O anm a rks ,'J at ur ::= e d n :..n g s f o = eni n g o g A 11 in ge -G ud hj em
<ommune samt de ber~r~e lodse~ere.

'= ~r.nr'lnnp.mann
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