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•
• Ar 1990 den 20. november afsagde fredningsnævnet for Bornholms

amts fredningskreds følgende

K E N D E L S E

i sag nr. 78/1990 Fredning af en botanisk loka-
litet ved Dyndeby øst for Pe-
dersker.



•
•

Ved skrivelse af 4. juli 1990 har Danmarks Naturfredningsforening
rejst fredningssag for et ca 2,6 ha stort areal ved Dyndeby øst
for Pedersker i Nexø kommune. Arealet er en del af ejendommen
matr.nr. 36-a og 121-0 Poulsker, beliggende Dyndebyvejen 5, Poul-
sker.

Arealet, der ønskes fredet, omfatter mose, kær og enge, samt de
nord herfor liggende morænebakker med overdrevskarakter. Kæret
rummer adskillige blomsterplanter, der på landsplan er udryddel-
sestruede eller sårbare, f.eks. er Melet Kodriver og Kantbælg
almindelige i kæret, Koralrod er fundet i 1 eksemplar i 1979 og
Mygblomst i 1 eksemplar i 1979. De to sidste forekommer ellers
ikke på Bornholm. Der findes en række andre sjældne og usædvanli-
ge arter som f.eks. Hvas Avneknippe, Bredbladet Kæruld, Sumphul-
læbe, Langbladet Soldug (det eneste sted på Bornholm), Vibefedt,
Maj Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Trævlekrone. Der foreligger en
floraliste omfattende 78 arter. Botanisk set er kæret et såkaldt
ekstremrigkær. Selve kæret er ca. 1,5 ha stort. Da kæret imidler-
tid får sin vandtilførsel fra de nord herfor liggende morænebak-
ker omfatter fredningsforslaget også disse ca. 1,1 ha store area-
ler. Kæret og bakkerne afgræsses af kvier, idet bakkerne dog
tildels er bevokset med blandet løvskov. Den resterende del af
bakkearealet under 0,5 ha har tidligere været dyrket som alminde-
ligt landbrug og henligger nu græsbevokset.

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre områdets bota-
niske og landskabelige værdier, og fredningspåstanden går i det
væsentlige ud på forbud mod dyrkning, råstofindvinding, gødsk-
ning, sprøjtning og bebyggelse.

Arealet, der påstås fredet, ligger i landzone og er i regionpla-
nen for Bornholms amtskommune angivet som landbrugsområde med væ-
sentlige naturinteresser og som fredningsmæssigt beskyttelsesom-
råde.

Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort den 12. juli
og 14. juli 1990, og fredningsnævnet har afholdt besigtigelse og



•
•

•

offentligt møde den 23. august 1990.

Skov- og Naturstyrelsen og Bornholms amtskommune har anbefalet
fredningsforslaget.

Nexø kommune har ikke haft indvendinger imod fredningsforslaget.

Naturfredningsrådet har i en skrivelse af 23. august 1990 udtalt:

"Naturfredningsrådet kan varmt anbefale, at lokaliteten ved
Dyndeby sikres for fremtiden ved fredning. Vådområdet har mest
karakter af rig kær og ekstremrigkær og indeholder en meget arts-
rig flora med flere planter, som kun vokser dette sted på Born-
holm, og som for hele landets vedkommende må betegnes som meget
sjældne og udryddelsestruede. Dele af moseområdet afgræsses af
kreaturer, således at trævegetation holdes nede. Uden kreatur-
græsning og anden landbrugsmæssig udnyttelse ville hele moseom-
rådet blive skovbevokset. Det er derfor af største vigtighed, at
der kan udføres pleje i området, for at opretholde og sikre en
artsrig lysåben urtevegetation.

Fredningen omfatter også arealer med overdrevskarakter. Denne
naturtype er i dag ikke omfattet af naturfredningslovens § 43 og
er derfor ikke beskyttet mod ændringer i nuværende naturtil-
stand. Den særegne overdrevsflora tåler absolut ikke gødskning,
hvorfor en fredning af påkrævet. Sprøjtning og gødskning vil
ligeledes være ødelæggende for vegetationen i vådområdet. Natur-
fredningsrådet kan derfor tilslutte sig kravet om et sprøjte- og
gødskningsforbud."

Ejeren af matr.nr. 36-a og 121-0 Poulsker, gårdejer Thorkild
lpsen, har ikke indvendinger imod fredningsforslaget.

Arealet der foreslås fredet er indhegnet ved amtskommunens foran-
staltning, og amtskommunen har tilkendegivet at ville påtage sig
vedligeholdelsen af hegnet.



6.. Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet finder, at fredningsforslaget bør gennemføres,
således at arealerne kan bevares i deres nuværende tilstand, og
således at der kan foretages naturpleje i området.

T H I B E S T E M M E S:

De på det vedhæftede kort angivne arealer af ejendommen matr.nr.
36-a og 121-0 Poulsker pålægges følgende fredningsbestemmelser:

§ 1.

I~ Fredningens formål er bevaring af området som ekstremrigkær og
dermed sikre dets botaniske værdier og iøvrigt bevaring af de
landskabelige værdier.

§ 2.

Bestemmelser vedr. bebyggelse og andre anlæg.

•

Der må ikke opføres bebyggelse, herunder skure, boder og jagthyt-
ter, eller etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksem-
pelvis må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydeba-
ner, motorbaner eller oplags- og lossepladser. Der må ikke an-
bringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg, hegn, - bortset
fra indhegning af området ved Bornholms amtskommunes foranstalt-
ning - eller skæmmende indretninger, og der må ikke føres luft-
ledninger hen over det fredede område. Der må ikke anbringes
campingvogne o.lign.

§ 3.

Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning,

e
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,__ planering eller afgravning.

•

§ 4.

Vådområdet.

Tilstanden i det eksisterende vådområde må ikke ændres.

§ 5.

Bevoksninger.

Arealerne må ikke yderligere tilplantes.

§ 6.

Arealernes drift.

Arealerne må ikke yderligere opdyrkes.
De vedvarende græsarealer og vådområdet må ikke gødskes eller
sprøjtes.

§ 7.

Færdsel m.v.

Offentligheden har kun ret til færdsel og ophold i området efter
aftale med ejeren .

§ 8.

Naturpleje.

Bormholms Amt kan lade foretage naturpleje til opfyldelse af
fredningens formål, herunder fjerne beplantning og udsætte krea-
turer til afgræsning uden udgift for ejeren af arealet. Naturple-
je skal foretages med ejerens tiltrædelse eller - hvis enighed



I~ ikke opnås - efter godkendelse af fredningsnævnet. Amtet kan gi-
ve ejeren mulighed for selv at foretage den naturpleje, som am-
tet ønsker foretaget.

Denne kendelse kan af ejeren, Miljøministeren, Bornholms Amts-
kommune, Nexø kommune og Danmarks Naturfredningsforening påkla-
ges tilOverfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm,
inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt den pågældende.

Ole Funch Mogens Lorentzen Sven Harild

• -000- -000- -000-

Udskriftens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds,
den 20. november 1990 .
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Ar 1990 den 20. november afsagde fredningsnævnet for Bornholms

amts fredningskreds sålydende

K E N D E L S E

om erstatning i sag nr. 78/1990 om fredning af en botanisk

lokalitet ved Dyndeby øst for Pedersker.
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Ved en samtidig hermed afsagt kendelse har fredningsnævnet truf-
fet afgørelse om fredning af et ca. 2,6 ha stort areal ved Dyn-
deby øst for Pedersker i Nexø kommune. Arealet er en del af ejen-
dommen matr. nr. 36-a og 121-0 Poulsker tilhørende gårdejer Thor-
kild lpsen.

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre områdets botani-
ske og landskabelige værdier og kendelsen indeholder derfor
blandt andet forbud mod opdyrkning, tilplantning, udnyttelse af
forekomster i jorden og mod bebyggelse med videre.

De fredede arealer ligger i landzone og er i regionplanen for
Bornholms amt angivet som landbrugsområde med væsentlige naturin-
teresser og som fredningsmæssigt beskyttelsesområde. Fredningen
omfatter et ca. 1,5 ha stort kær-, mose- og engareal, og ca. 1,1
ha morænebakker af overdrevskarakter.

Fredningsnævnet finder, at der i erstatning for fredningen bør
tillægges ejeren gårdejer Thorkild Ipsen 1.000 kr. pr. ha, såle-
des at den samlede erstatning udgør 2.600 kr.

Erstatningen forrentes fra kendeIsens dato og indtil beløbet kan
hæves med en årlig rente på 1 % over Danmarks Nationalbanks dis-
konto.

Erstatningsbeløbet udredes efter naturfredningslovens § 24 stk. 1
af staten med 3/4 og af Bornholms amtskommune med 1/4.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages af ejeren, samt af Miljø-
ministeren og Bornholms amtsråd tilOverfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørholm, inden 4 uger fra den dag, kendelsen er
meddelt den pågældende.

Ole Funch
-000-

Mogens Lorentzen
-000-

Sven Harild
-000-



Udskriftens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds,
den 20. november 1990.
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