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MATR.NR.:

AREAL:••e
EJER

FREDET
o

FORMAL:

INDHOLD

• o
PATALERET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5334 1: 20000

SOGN: Vestermarie

Privat

Deklaration, lyst 10.10.1963

Rekreativ fredning.

Fredning af ejendommen, der kaldes "Sletten", således at
ændringer i den bestående naturtilstand ikke må finde sted.
Forbud mod erhvervsmæssig udnyttelse, bebyggelse og ud-
stykning.
Ret for offentligheden frit at færdes på det fredede areal
samt bade fra strandbredden.

ejer af Slh, fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt.

137-04-6



REG. NR. j/~o
A F S K R I F T.

.. Mstr. nr. 81 h, Vestermarie.- Anmelder: Fredning splanudvalget
tor Bornholms amt.

D E IC L A R A T ION.

,

Undertegnede forstander Orla Juul lielsen som ejer at matr. nr.
81 h af Vestermarie sogn pålægger herved tor mig og efterfølgende ejere
min fornævnte ejendom fØlgende servitut:

Arealet, der kaldes "Sletten", og som er beliggende umiddelbart
vest for Lille! og syd tor den mig ligeledes tilhørende ejendom matr. nr.
81~, smst., fredes, således at ændringer i den bestående naturtilstand
- sandet strandareal uden overgroning - erhvervsmæssig udnyttelse, bebyg-
gelse og udstykning ikke må tinde sted, og således at det skal være almen-
heden tilladt frit at opholde sig på det fredede areal og bade fra strand-
bredden. - Det skal være ejeren af det fredede areal tilladt at bortvise
folk, der ved stØjende eller anden upassende adfærd er til gene tor ejeren
eller andre. Det skal således også være forbudt at anvende transportable
radioer og lignende, ligesom f.eks. også motorkØrsel forbydes. Teltslagntn&
båltænding og fiskeri i Lillel forbydes. Adgang tor almenheden til arealet
skal alene tinde sted langs stranden eller fra tilstødende arealer, såfremt
disse er eller gøres tilgængelige tor almenheden.

Denne deklaration begære's tinglyst på matr. nr. 81 å at Vestermarie
sogn.

4t Med hensyn til pantehæltelser, servitutter og andre bYrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr. nr.
81 A, samt naturtredn1ngsnævnet tor Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget tor Bornholms amt.

KØbenhavn den 12. maj 1962.

Bom ejer at matr. nr. 81 h: Orla Juul Nielsen sign.
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~ Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed:
Navn: Grete Falbe-Hansen sign.
Stilling: Inspektrice
Bopæl: ø. SØgade 96,Kbhv. ø.

Bavn: K.V. Mortensen sign.
Stilling: Trafikkontrollør

2 th.
Bopæl: Ingerslevsgade 112

Matr. nr. 81 lu der er identisk med den 1 deklarationen beskrevne
ejendom er ved approbation af 14.7.1962 blevet udstykket fra matr. nr.

e 81 JL Vestermarie sogn.
RØnne, den 9. oktober 1963. August Olesen sign.

Landinspektør.,
§ 12 kr. 10,-

l
I 14 ti 4,-

2
I 14 ti J.-

kr. 17,-

IndfØrt 1 dagbogen tor retten i RØnne
lo. oktober 1963.
Lyst.
T1ngbog: Bd. II.
Akt: Skab O nr. 127.
F. Asmundsign.

IV.B.

Afskr1ftens rigtighed bekræftes.
Fr.dn1ngs~or Bornholmsamtsrldskreds,, ~1 marts 1964.
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