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Denne fredningssag er rejst af Danmarks Naturfredningsforening ved et forslag modtaget i 
Fredningsnævnet for Bornholm den 21. december 2010.  
 
Fredningssagens rejsning har været bekendtgjort i Bornholms Tidende den 6. januar 2011 og i 
Statstidende den 8. januar 2011. Samtlige lodsejere og oplyst retligt interesserede er blevet 
underrettet om fredningsforslaget ved brev af 5. januar 2011, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1. 
 
Fredningsnævnet har den 11. maj 2011 afholdt offentligt møde med besigtigelse af området, der 
foreslås fredet, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 5. Indkaldelsen til mødet har ligeledes været 
bekendtgjort i Statstidende den 8. januar 2011, og samtlige lodsejere samt oplyst retligt interessere-
de har været indkaldt ved ovenfor nævnte brev af 5. januar 2011, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, 
stk. 6. 
 
 
Fredningsområdet 
 
Området, der foreslås fredet, omfatter i alt ca. 66 ha beliggende i Nylars Plantage i Bornholms 
Regionskommune. Området er, med undtagelse af ca. 13 ha, der ejes af Bornholms 
Regionskommune, ejet af 4 private lodsejere. 
 
Fredningsforslaget og den eksisterende beskyttelse 
 
Om baggrunden for forslaget om fredning fremgår af fredningsforslaget navnlig: 
 
"… 
Fredningsområdet omfatter et 65 ha stort primært skovklædt område omkring Kællingehøj på Blemmelyng, Bornholm, 
nogle km øst for Rønne. Den største part på 45 ha udgøres af Nylars Plantage, der er et kulturhistorisk spændende og 
værdifuldt område, som der på Bornholm kun findes en håndfuld tilsvarende værdifulde områder af. Overalt i området 
er der spor efter vores forfædres aktiviteter i form af oldtidsagre, stenvolde, røser og bautastene. Området lå udpint af 
jernalderbondens dyrkningsmetoder i hede og lyng fra ca. 400 år efter vor tidsregning og frem til 1868, hvor plantagen 
blev tilplantet. Det er den direkte grund til at agersporene stadig i dag er tydelige, og ikke som så mange andre steder, 
er blevet ødelagt af intensiv skovdrift eller moderne landbrugsredskaber gennem det seneste århundrede. 
 
Bornholms Kommune ejer næsten hele området på nær 3 mindre parceller. Kommunen har nu sat Nylars Plantage til 
salg. I forbindelse med forberedelsen af salgssagen er både adgangen til området og de konkrete kendte fortidsminder 
sikret gennem tinglyste deklarationer. Desværre er markfladerne mellem fortidsminderne ikke sikret, udover et generelt 
krav om valg af træarter med lang omløbstid. Området er desuden groet til i tæt krat, som slører de kulturhistoriske 
spor og vanskeliggør formidling af dem. 
 
DN har drøftet sagen med Kulturarvsstyrelsen, som oplyser at de har mulighed for at sikre konkrete fortidsminder og 
deres nære omgivelser. Styrelsen kan imidlertid ikke sikre arealerne, der sammenbinder fortidsminderne, og dermed 
heller ikke ukendte fund, uanset at de må formodes at befinde sig i området. Beskyttelsen er ofte utilstrækkelig, da f.eks. 
moderne skovdrift med maskiner, valg af træarter med kort omløbstid og jordbehandling ødelægger både de 
eksisterende og i sagens natur ukendte fund på de pågældende arealer. Kulturarvsstyrelsen oplyser i den konkrete sag, 
at træartsvalget er vigtigt for beskyttelsen af fortidsminderne. Træarterne skal være yderst stormfaste og egnede til 
tyndmuldede biotoper. Området har desuden en speciel hydraulik, ved det at nogle områder er for våde og andre for 
tørre, der gør plantevalget yderligere vanskeligt. 
 
En fredning i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 6 indebærer imidlertid en beskyttelse ud over 
naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse af fortidsminderne, idet de fastsatte fredningsbestemmelser bl.a. forbyder 
stensprængning, stødrydning mv ligesom reglerne for udslæbning og kørsel af træ forhindrer, at fortidsminderne sløres 
eller skades. Endvidere giver fredningsbestemmelserne kommunen mulighed for at foretage pleje af området. 
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Formålet med en fredning er således at beskytte fortidsminderne, herunder markfladerne, gennem yderligere 
restriktioner på skovdriften samt skabe grundlag for naturpleje som sikrer rydning af områder i skoven som fremmer en 
åben skovbund, hede og overdrev. Det vil give en nødvendig og sammenhængende beskyttelse af de kulturhistoriske 
interesser, udvikle de botaniske interesser i området samt skabe mulighed for en formidling af områdets værdier. 
 

 
Omkring Kællingehøj findes der flere bautasten i skovbunden. Det er med til at give skoven en fortryllet stemning. 
 
 
2. Fredningsforslagets afgrænsning og omfang 
 
Knap 61 ha af fredningsområdet ejes af Bornholms Regionskommune mens knap 5 ha ejes af 3 private lodsejere. 
 
Den nærmere afgrænsning fremgår af fredningskortet. 
 
 
3. Beskrivelse af fredningsområdet  
 
Landskab og geologi 
Nylars Plantage ligger i Blemmelyng, som indtil udskiftningen betegnede et udstrakt og jævnt, mod syd let skrånende, 
ca. 4 km2 stort, lyngklædt, vandlidende udmarksområde nogle km øst for Rønne. 
 
I den centrale og nordlige del af plantagen består undergrunden af Neksøsandsten, mens fede kridttidslerarter udgør 
undergrunden i den sydøstlige del. Oven på sandstenen er områdets tynde istidslag stenfyldte og sandede, mens de mod 
sydøst er mindre stenede og mere lerholdige. 
 
I plantagens vestlige del, hvor Onsbækken skæres af Blemmelyngvejen, findes en fin geologisk lokalitet bestående af 
profiler fremkommet ved erosion i bækkens bund og i den østlige brink. I profilerne ses forvitret granit overlejret af 
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Neksøsandstens nederste (ældste) del. Der er således tale om et erosionssnit i den ”bornholmske” landoverflade, som 
den må have set ud for ca. 545 millioner år siden. Lokaliteten er af stor videnskabelig og pædagogisk værdi, da det er 
det eneste sted på Bornholm, hvor den gamle forvitrede landoverflade kan studeres. Stedet er ret tilgroet, og dets værdi 
ville øges ved passende pleje og opsætning af informationstavle. 
 
I plantagens sydøstlige del findes en markant geologisk forkastning (brud i jordskorpen), som manifesterer sig ved en 
stejl 4 – 5 m. høj skrænt, som adskiller den ca. 545 millioner år gamle Neksøsandsten fra det langt yngre (ca. 140 
millioner år) kridttidsler mod syd. Skrænten er stærkt tilgroet, og passende pleje ville øge den landskabelige oplevelse, 
ligesom en oplysningstavle ville hjælpe publikum til at opleve suset ved, at man blot behøver at flytte sig ganske få 
meter i terrænet for at bevæge sig ca. 400 millioner år tilbage i tid. 
 

 
Billedet er fra V. Milthers, Bornholms Geologi, 1916 og viser brudgrænsen mellem Neksøsandsten og kridttidsler. 
 
Dyre- og planteliv 
Skoven er rig på dyr. Foruden masser af rå- og dåvildt findes der en række sjældne og truede fugle. Heraf kan nævnes 
vendehals, gulirisk, skovsneppe og rød glente, som alle yngler i skoven. Derudover er der observeret en lang række 
andre arter, hvoraf kan nævnes huldue, ravn, trane, stor tornskade og lille flagspætte. 
 
Det rige fugleliv vidner om en naturmæssigt særdeles værdifuld skov. 
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T.v. ses en træstamme med hul efter hulrugende fugl som heldigvis har fået lov at blive stående trods renafdrivning af 
delområde A. T.h. ses en træstamme der heldigvis har fået lov at blive liggende i skovbunden og rådne til glæde for 
mikroorganismer, insekter, svampe og mange andre arter. Dødt ved er afgørende for en høj biodiversitet. 
 
Kulturhistorie 
Fredningsområdet omtrent midt i Blemmelyng var det store overdrevs-/udmarksområde mellem vestre og søndre 
herred. 
 

   
T.v. ses med gult udmarksområderne på Bornholm. T.h. de indtegnede oldtidsagre med skelvolde og dyrkningsterrasser 
samt rydnings- og gravrøser omkring Kællingehøj nord for skydebanen. Opmålt af G. og V. Nielsen 1953-55. 
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Navnet betyder formentlig et terræn, som er opfyldt af tuer eller mindre forhøjninger1. Benævnelsen kan have sin 
baggrund i de hundreder af stendynger eller røser fra oldtiden, som har karakteriseret området og som endnu er 
bevaret i stort antal. Gårdene ”Udi Bleme” er nævnt første gang 1584. 
 
Blemmelyng er et marginaljordsområde. Jorden er så mager at det selv ikke under den store befolkningstilvækst i 1800-
tallet har kunnet svare sig at opdyrke lyngen. Det er derfor tankevækkende at bønderne i yngre bronzealder og ældre 
jernalder har opdyrket så store arealer, at væsentlige dele af dyrkningssystemerne med skelvolde og terrassekanter har 
kunnet kortlægges. Dyrkningen af den magre jord kan ikke have givet et stort udbytte og agrene må have hvilet i lange 
perioder inden de igen har kunnet udnyttes. De arkæologiske undersøgelser viser at der har været gentagne 
opdyrkninger indenfor tiden 1100 f.kr. til 400 e.kr. formentlig med langvarige dyrkningsfri perioder. De ældste og mest 
omfattende bopladsspor kan dateres til yngre bronzealder 900-500 f.Kr. Bebyggelsen har ligget vest for Kællingehøj, i 
et område med forhøjede fosfattal. Bosættelsen er helt overlejret af det system af markfelter der karakteriserer området 
og vidner om den sidste opdyrkning. Undersøgelserne viser at markfelterne er med stor sandsynlighed er udlagt i tiden 
e.kr. I et andet fosfatrigt område øst for Kællingehøj er der fundet bopladskeramik som kan dateres til omkrig 200 e.kr. 
Måske har en af jernalder gårdene været placeret her, men de kan også tænkes at være placeret i udkanten af 
dyrkningsområdet nær de endnu eksisterende kildevæld. En gravurne fundet i en røse ved Kællingehøj kan dateres til 
omkring ca. 400 e.Kr., flere graverøser og bautasten er placeret i markfelterne op til Kællingehøj, muligvis er det på 
dette tidspunkt dyrkningen opgives. 
 
Undersøgelser viser at markfelterne ikke opstod ved tilfældig pløjning, men var udlagt på forhånd ved en markering af 
skellene med indsamlede sten som var lagt i 1-1.5m brede bælter. I forbindelse med dyrkningen har de skel som går 
vinkelret på terrænfald fået form af lave brede volde, og skel der følger højdekurverne er formede som terrassekanter. 
 
En sådan udlægning eller udstykning vidner om tilstedeværelsen af en eller anden form for overordnet myndighed. 
Udstykningsprincippet er sandsynligvis forgængeren for rebningen af vangene i middelalderens jordfællesskaber. 

                                                 
1 Viggo Nielsen, Oldtidsagre i Danmark, 2000 
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Øverst t.v. kort fra 1746-50 hvoraf det fremgår at Blemmelyng tidligere var en ubrudt lyngklædt flade. Øverst t.h. kort 
fra 1842-1899 som viser en begyndende tilplantning finde sted. Nederst t.v. viser kortet fra 1900-1960 at hele området 
er tilplantet og kortet nederst t.h. den nuværende situation på Kort og Matrikelstyrelsens topografiske atlas fra 1992 
med stigende fragmentering i et fuldt ud opdyrket og oppløjet landskab.  
 
Sporene eller plovfuren efter den primitive plov, arden, er fundet i fladeafdækningerne i overgangen mellem den gamle 
dyrkningsjord og undergrunden. Markerne har været tyndmuldede og udpiningen af madjorden nærmest kronisk så 
markerne i hvileperioder/braklægningsperioder ud over korndyrkningen må have tjent som græsningsareal for husdyr. 
Skellene må i så fald have haft tæt bevoksning af mere eller mindre stikkende arter, eller båret egentlige hegn. Små 
trekantede marker på omkring 300m², som ved fosfatkartering har vist væsentlig højere værdi end de omkringliggende 
marker, tyder på en funktion som folde eller overnatningssteder for de græssende husdyr, og som praktiske depoter af 
gødning. 
 
Lige under skovmulden er der fundet bålsteder og lave stenlægninger som vidner om andre, enten religiøse eller 
verdslige aktiviteter på markerne, end lige de landbrugsmæssige. 
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Billedet viser en af de mange røser i området. Røser er ligesom høje automatisk fredede, uanset om de er registreret 
eller ej. De er desuden omfattet af en 100 meter beskyttelseslinje. Røser kan ligeledes være gravhøje, men kan også 
være stensamlinger efter markrydning, der er foretaget i forbindelse med dyrkning i oldtid. Det er sandsynligt at det er 
tilfældet her. 
 
Inden for dyrkningssystemet ligger et væld af røser (stenbyggede høje). Røserne er opført af sten som hovedsaligt er 
kommet fra indsamling på dyrkningsfladerne for at lette arbejdet med arden/ploven, eller som det i flere tilfælde har 
vist sig at dække over en begravelse. Om røsen har den ene eller anden funktion kan kun en udgravning vise. 
 
Flere store såkaldte bloksten findes i fredningsområdet. Det er vigtigt at få en beskyttelse af disse, da de viser de sten 
som oldtidsbønderne ikke magtede at fjerne.  Et område mod nordøst har været for stenfuldt til at rydde, men hvis de 
har benyttet plantestokke har de teoretisk også kunnet dyrke her. Området er mærket af nyere tids 
stenkløvning/sprængning. Østligst i skoven er der ned mod en bæk flere stenblokke med skålgruber – de ligger lige på 
kanten til det opdyrkede område – og har med en enkelt eller nogle få skåltegn antagelig skulle være ”øjne” og afvise 
eller forsikre agrene. Man har set dette adskillige steder i bronzealder sammenhæng, og museumsfolk har for nylig 
konstateret at det også er tilfældet på Blemmelyng. Hele bronzealder-landskabet burde således kunne genfindes. 
Markfelterne er påfaldende godt rømmede for store sten, så noget tyder på at de allerede i jernalderen var i stand til at 
flytte og sønderdele ganske store sten – hvor store kan man få en ide om ved at studere de tilbageværende. 
 
På skellene er flere steder rejst op til 2,5m høje bautastene, der både kan markere ejendomsforhold eller en begravelse. 
 
De store gravrøser eller gravhøje Smedehøj og Kællingehøj er fra bronzealderen. Flere skel udgår fra Kællingehøj som 
må antages at være opført i agersystemets tidligste fase. 
 
Skel mødes den dag i dag på Kællingehøj, hvor et markant stendige tegner skellet mellem Rønne og Nylars sogn. 
Enkelte hulveje fortæller om en infrastruktur med rumlende hestetrukne vogne eller folk til fods, fra før jernbanen og 
bilen overtog transporten af folk og fæ. 
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T.v. sognestenen på Kællingehøj viser sognegrænsen mellem de oprindeligt tre sogne. T.h. en af de utallige sten i 
skoven med kløvmærker efter menneskelig aktivitet gennem tiden. 
 

   
T.v. trappen der fører fra cykel/gangstien og nord på op til Kællingehøj. T.h. stien set fra Kællingehøj mod syd. 
Stendiget til højre i billedet er ikke registreret, hvilket må antages at være en fejl. 
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De topografiske forhold tyder på at marksystemet på Blemmelyng næsten fremstår som ved anlæggelsen. De 
græsningsarealer til husdyrene, som har ligget omkring selve marksystemet, er lidt sværere at definere men naturlige 
topografiske grænser giver et fingerpeg om størrelsen på oldtidsgårdenes ressourceområde. 
 
Oldtidsbondens udpining af jorden skabte et landskab, som sprang i hede og stort set kun egnede sig til lyngslet og 
græsning. Det er først inden for det sidste par hundrede år, at området er tilplantet. Denne kortvarige 
skovdyrkningsperiode har ikke ført til nævneværdige beskadigelser. 
 
Arealet kan derfor ikke undgå at rumme en stor mængde arkæologisk information, som ved fortsat intensiv 
skovdyrkning, vil gå tabt for eftertiden. 
 
De særlige forhold på sandstensundergrunden er helt specielle og bærer måske nøglen til yderligere indsigt i oldtidens 
dyrkningsteknikker, spor som på de mere ”bløde” egne af Danmark kan være udviskede eller helt forsvundet. 
 
Offentlighedens adgang 
På den del af fredningsområdet, som pt. er ejet af regionskommunen, er der fri fladefærdsel, jf. bekendtgørelse nr. 1314 
om offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i naturen. I den private del af fredningsområdet er der adgang til 
fods og på cykel ad eksisterende stier og veje. 
 

   
T.v. cykel/gangstoen fra Rønne til Nylars. T.h. en af de mange skovveje der gennemkrydser området. 
 
Regionskommunen vil i forbindelse med evt. salg af 45 ha tinglyse en deklaration, som sikrer samme adgang for 
offentligheden under en privat ejer som i dag, hvor regionskommunen ejer området. Deklarationen vil bestemme, at 
offentligheden skal have adgang svarende til de til enhver tid gældende regler for offentlige skove iht. bekendtgørelse 
nr. 1314 af 20/11/2006 om offentlighedens færdsel i naturen med de særlige regler, der gælder for skove ejet af staten 
og kommunerne jf. bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 2 §§ 8-16 eller tilsvarende love og bestemmelser, som 
måtte blive gældende for fremtiden. 
 
Konkret betyder det, at offentlighedens vil have samme ret til færdsel, uanset om en del af regionskommunens areal 
sælges til private. 
 
Fredningen sikrer her ud over, at stier og markveje ikke nedlægges, samt at de suppleres med nye stier. 
 
Områdets drift 
Den del af fredningsområdet, som ejes af regionskommunen, er fredskov, som drives så der i et vist omfang tages 
hensyn til de kulturhistoriske værdier. På to af de private parceller er der dels græsproduktion og dels skov, der drives 
ekstensivt, mens der på den sidste er en spejderhytte. 
 
Regionskommunens areal vil i forbindelse med evt. salg af 45 ha tinglyse en deklaration med følgende krav til 
skovdriften fremover: 
  

• Nye, permanente kørespor (efter 1. okt. 2010) fastlægges i samråd med Kulturarvsstyrelsen, der er ansvarlig 
for at kunne anvise de enkelte minder.  
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• Færdsel på kørespor generelt skal fortrinsvist ske med egnede skovmaskiner konstruerede til at minimere 
marktrykket. 

• Færdsel på kørespor inden for 2 m. zonen til enkelte minder må kun ske med egnede skovmaskiner 
konstruerede til at minimere marktrykket  

• Færdsel med maskiner til skovning og transport i nærheden af fortidsminder skal ske i tørre perioder eller i 
frostvejr.  

• Skovede effekter skal løftes ud med kran til kørespor med mindre det kan undgås at berøre minderne ved en 
udslæbning.  

• Der må ikke genplantes inden for 2 m. zonen til de enkelte minder.  

• Der må ikke ske jordbearbejdning i form af pløjning, harvning, grubning eller stødrydning el.lign inden for 
2m. zonen til de enkelte minder. 

• Foryngelsen af bevoksninger skal ske med løvtræ eller nåletræ egnet til lang omdrift (ex. skovfyr, douglasgran, 
lærk, alm. ædelgran) og gerne som frøforyngelse.  

• Bevoksninger kan konverteres til lysåbne arealer eller skov/slette landskab under iagttagelse af Skovlovens 
bestemmelser og behørig tilladelse fra Skov- & Naturstyrelsen eller tilsvarende myndighed for de private 
skove  

• Naturlig foryngelse på fortidsminder bør bekæmpes, men kan ikke kræves fjernet.  

• Der må ikke henkastes nogen form for affald (hugstaffald undtaget), anbringes sten- og andre vejmaterialer el. 
lignende i nærheden af minderne. 

 
Fredningsforslaget supplerer disse restriktioner med yderligere bestemmelser af hensyn til områdets beskyttelse. Det 
betyder blandt andet, at der ikke fremover kan ske en beskadigelse af kulturspor på markfladerne. 
 
Særlige bestemmelser på delområde A, B og C 
Fredningsforslaget lægger op til, at der i delområderne A, B og C enten sikres eller skabes en åben bund, så 
fortidsminderne umiddelbart kan ses. 
 
Delområde A skal således fremover holdes åbent ved, at det enten hegnes og afgræsses eller der tages høslæt. Denne 
drift vil sikre, at området fortsat ligger åbent hen. 
 
Delområde B, som er et ca. 4 ha stort areal omkring Kællingehøj, skal fremover drives som græsningsskov eller der 
skal tages høslæt for at sikre en åben skovbund. Området er rigt på agerspor, røser og bautasten, som i dag kun med 
stort besvær kan ses. Med den foreslåede driftsform vil disse fortidsminder blive umiddelbart synlige. 
 
Delområde C henligger i dag i græs. Fredningsforslaget lægger op til, at disse græsarealer fremover fastholdes i græs 
enten ved græsning med dyr eller gennem høslæt. Dræning kan efter fredningen ikke længere finde sted, da en naturlig 
hydraulik i området bør tilstræbes. Eventuelle eksisterende drænrør i jorden kan dog blive liggende, til de forgår af sig 
selv. 
 
Naturpleje og naturplejeaftaler 
Der er ingen plejeaftaler i området i dag. De privatejede arealer i den sydøstlige del af fredningsområdet henligger i 
græs, men der sker tilsyneladende en dræning af arealerne fra tid til anden. Fredningen lægger op til, at nydræning 
fremover er forbudt, så man med tiden får en naturlig hydrologi tilbage i området. 
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Gennem krat og solstråler skimtes de private græsarealer i sydøst. 
 
Friluftsliv 
I fredningsområdets sydøstlige hjørne holder spejdere til i en spejderhytte, som er ejet af Det danske spejderkorps i 
Rønne. Fredningen berører ikke de almindelige spejderaktiviteter, herunder teltning i forbindelse med 
spejderarrangementer, men det bebyggede areal kan ikke udvides. 
 

   
Billederne viser spejderhytten på matr.nr. 66b. 
 
Vest for Kællingehøj har Rønne Skytteforening deres klubhus og skydebane på et areal ejet af regionkommunen. 
Fredningsforslaget berører ikke disse aktiviteter og bygninger, men lægger op til at der ikke bygges yderligere i 
området. Det er i øvrigt fredningsrejsers ønske, men ikke et krav efter fredning, at skydebanen på sigt nedlægges, f.eks. 
når den nuværende lejeaftale ophører. Herefter kan anlægget jævnes og huller omkring Kællingehøj genopfyldes med 
jorden fra skydevoldene. 
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Skydebanen vest for Kællingehøj med klubhuset t.v. 
 
Fredningsområdets beliggenhed et par km fra Rønne gør det til et vigtigt rekreativt støttepunkt for byens befolkning. 
Desuden udgør fredningsområdets sydlige grænse den regionale cykelrute der løber i et gammelt jernbanetrace mellem 
Rønne og Aakirkeby. 
 
Fredningsområdet er i dag velforsynes med stier, som udgør et forholdsvist tæt net af skovveje i fin kvalitet. 
Fredningsforslaget lægger op til enkelte nye stier som supplerer de eksisterende stier. De nye stier er dels en sti som 
krydser hen over et af de ryddede arealer og videre syd på ned til det øst-vestgående stendige. Her skal den nye sti gå 
langs stendigets nordlige side østpå indtil Kællingehøj. Ved Kællingehøj fortsætter en eksisterende sti sydpå. Det nye 
stiforløb giver mulighed for at opleve det særprægede dige og de bautasten som findes på begge sider af diget. 
 
I områdets sydlige del går en sti fra den regionale cykelsti op til spejderhytten på matr.nr. 66 b. Fredningsforslaget 
lægger op til at denne sti forbindes til de eksisterende skovstier i skellet mellem matr.nr. 66 b og 66 c (lbnr. 3 og 2). 
 
Natura2000-interesser 
Med ændringen af naturbeskyttelsesloven i 2004 er det præciseret, at fredningsforslag i og uden for internationale 
naturbeskyttelsesområder skal medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser inden for disse områder. 
Fredningsforslag, der omfatter arealer inden for sådanne områder, skal indeholde en redegørelse for, hvorledes 
fredningen vil medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser inden for disse områder. 
 
Fredningen ligger hverken inden for eller op til et Natura2000-område og medfører derfor ingen ændringer som på 
nogen måde kan virke truende eller forringende på udpegningsgrundlaget af et beskyttet område. 
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En af de gamle fredningssten, som markerer grænsen for den eksisterende fredning.  
 
 
4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 
Deklarationer 
Inden for fredningsområdet er der en tinglyst deklaration fra 1931. Den er lyst af Nationalmuseet på vegne af staten og 
har til formål at forpligte alle efterfølgende ejere og brugere af ejendommen til at frede og værne om mindesmærket på 
ejendommen, så det ikke beskadiges ved gravning, pløjning, bortkørsel eller tilførsel af sten mv. Der må fortsat gerne 
græsses, slås lyng samt drives skovbrug. Mindesmærket der henvises til er et med fyrreskov (delvist granskov) tilplantet 
ca. 15 tønder land stort areal på Blemmelyng, på hvilket findes en del (ca. 30) røser og et system af lave diger af 
sammensamlede sandstensbrokker. 
 
Med gennemførelsen af fredningen foreslår sagsrejser at deklarationen aflyses, idet de nye fredningsbestemmelser 
tager højde for den nødvendige beskyttelse fremover. 
 
Forhold omfattet af generelle beskyttelsesbestemmelser 
Der er indenfor fredningsområdet forskellige naturtyper, som er omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven 
eller museumsloven. 
 

• I alt 7,3 ha ligger inden for beskyttelseslinjen omkring fortidsminder. Det må antages at de mange røser 
ligeledes afkaster fortidsmindebyggelinje, men dette fremgår beklageligvis ikke af Miljøportalen. 

• Knap 3 ha er registreret hede beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det konkrete areal er imidlertid 
skovvokset og næppe længere omfattet af beskyttelsen. 

• Gennem den nordlige del af fredningsområdet løber Onsbæk, som er et vandløb beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

• Der er i alt 1211 meter stendige inden for fredningsområdet. Det løber langs hele matr.nr. 73 ah. Diget er 
omfattet af museumslovens § 29 og må ikke ødelægges. 

• I alt 61 ha er fredskov. Samtlige fredskovsarealer ligger på regionskommunens ejendom. 
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• Overalt i området er der røser og agerspor som er beskyttet efter deklarationen fra 1931 og museumslovens § 
29 e, stk. 3. Desuden vil deklaration om skånsom skovdrift blive tinglyst ved salg. 

 
Kommuneplanforhold 
Området er i kommuneplanen udlagt til skovtilplantningsområde og særligt naturområde i landzone. Området er 
desuden udpeget som særligt kulturmiljø og en del af området er fredet fortidsminde. Mod syd afgrænses 
fredningsområdet af en regional cykelrute mellem Rønne og Nylars. I hele fredningsområdet er der særlige 
drikkevandsinteresser. 
 
Nationale interesser 
Området er af Kulturarvsstyrelsen udpeget som kulturarvsareal.  
 
Zonestatus 
Fredningsområdet ligger i landzone”. 

 
Sagsrejseren har foreslået følgende fredningsbestemmelser: 
 
"§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har til formål 
 

1. at bevare og formidle de kulturhistoriske spor i området, 
 

2. at beskytte og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier, 
 
3. at fastholde offentlighedens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne gennem blandt andet 

et fastlagt stisystem, 
 

4. at sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte naturen. 
 
§ 2 Fredningsområdet 
Det fredede område omfatter 65 ha, som fremgår af fredningskortet. 
 
§ 3 terrænændringer 

1. Der må ikke foretages terrænændringer, herunder råstofindvinding i form af stensprængning, afgravning, 
opfyldning, planering eller boring. 

 
2. Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke arkæologiske, geologiske eller andre videnskabelige 

undersøgelser samt frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener fredningens formål. 
 
§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg mv. 

1. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, herunder skure, boder, hytter eller lignende på området. Der må 
ikke etableres dyrefarme, drivhusgartnerier, planteskoler og frugtplantager eller anlægges koloni- og 
nyttehaver eller andre faste anlæg eller konstruktioner. For eksempel må der ikke anbringes hegn, tårne, 
vindmøller, tankanlæg, fritstående solfangere eller master, og der må ikke føres luftledninger over arealerne 
eller etableres lysanlæg. 

 
2. Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner eller landingspladser for fly 

eller helikoptere, og der må ikke etableres oplags- og lossepladser. 
 

3. Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Undtaget herfra er spejdergrunden på matr.nr. 66b, 
hvor det er tilladt at slå telte op i forbindelse med spejderaktiviteter i korte perioder. 

 
4. Der må ikke opstilles kreaturhegn eller andre hegn i skovarealer medmindre det sker som led i naturplejen. 

 
5. Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får og geder mv. 

på de græssede arealer. 
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6. Nødvendige læskure til kreaturer, heste, får og geder mv. kan opstilles efter bestemmelserne herom i en 
plejeplan. 

 
7. Der må ikke anlægges nye veje i det fredede område, jf. dog § 9 nr. 4. Fredningen er ikke til hinder for 

forbedring og vedligeholdelse af eksisterende veje og kørespor, som er vist på fredningskortet. 
 

8. Der må ikke etableres oplag eller henkastes affald, herunder bygningsaffald, sankesten, asfalt og lignende. 
 
§ 5 Agerskel 
Agerskel skal markeres i terrænet af plejemyndigheden ved markering med pæle eller lignende. Dette skal ske senest 2 
år efter fredningens gennemførelse. 
 
§ 6 Drift og fredskovspligtige- og andre skovbevoksede arealer 

1. Nye, permanente kørespor fastlægges i samråd med Kulturarvsstyrelsen, der er ansvarlig for at kunne anvise 
de enkelte minder. 
 

2. Færdsel på kørespor må kun ske med egnede skovmaskiner konstruerede til at minimere marktrykket. 
 

3. Færdsel med maskiner til skovning og transport i nærheden af fortidsminder skal ske på langs ad agerskellene, 
og når skovbunden er hård som følge af frost eller i tørre perioder og således, at udslæbning eller udkørsel 
ikke laver spor, som kan skade fortidsminderne. 
 

4. Skovede effekter skal løftes ud med kran til kørespor, med mindre det kan undgås, at berøre minderne ved en 
udslæbning.  
 

5. Der må ikke genplantes inden for 2 meter- zonen til de enkelte minder. Genplantning uden for 2 meter zonen til 
de enkelte minder skal ske med frøforyngelse og udføres som skripning. 
 

6. Der må ikke ske jordbearbejdning i form af pløjning, harvning, grubning, stødrydning el.lign. Anden brug af 
maskiner, som kan beskadige fortidsminderne, er også forbudt. 
 

7. Foryngelsen af bevoksninger skal ske med hjemmehørende løv- eller nåletræ egnet til lang omdrift (f.eks. 
skovfyr, avnbøg, bøg, spidsløn, småbladet lind, navr, ask eller eg). 
 

8. Bevoksninger kan konverteres til lysåbne arealer eller skov/slette landskab under iagttagelse af Skovlovens 
bestemmelser og behørig tilladelse fra Skov & Naturstyrelsen (efter 1/1/2011 Naturstyrelsen) eller tilsvarende 
myndighed for de private skove. 
 

9. Naturlig foryngelse på fortidsminder skal bekæmpes uden at dette skader fortidsminderne, herunder uden brug 
af gødning og pesticider. 
 

10. Der må ikke henkastes nogen form for affald (hugstaffald undtaget), anbringes sten- og andre vejmaterialer el. 
lignende i nærheden af minderne. 
 

11. Der må kun foretages afbrændinger i fredningsområdet, hvis det foretages på stålplader og trækullet 
efterfølgende fjernes fra området. Afbrænding må ikke ske på fortidsminderne. 
 

12. Bloksten må ikke fjernes fra området. 
 
§ 7 Særbestemmelser for delområde A, B og C 
På plejemyndighedens foranledning og efter en plejeplan skal driften i delområde A, B og C ske på følgende måde: 
 

1. Delområde A er afdriftsareal tidligere bevokset med rødgran. Området skal fremover på plejemyndighedens 
foranledning enten hegnes og afgræsses som minimum fra 15. juli til 1. oktober eller der skal tages høslæt. 
Plejen skal fremme en lysåben naturtype som synliggør agerspor og røser i terrænet. 
 
Forud for græsningen skal plejemyndigheden efter samråd med Kulturarvstyrelsen sikre en skånsom fjernelse 
af kvas fra området, som ikke skader fortidsminderne. 
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2. Delområde B er skovbevokset. Området skal fremover på plejemyndighedens foranledning enten hegnes og 

drives som græsningsskov som minimum fra 15. juli til 1. oktober eller der skal tages høslæt. Plejen skal 
fremme en åben skovbund, hvor kultursporerne er synlige. 
 

3. Delområde C er de græsklædte arealer på del af matr.nr. 66 b, 66 c og 67 f. De skal fortsat henligge i 
vedvarende græs, der enten græsses eller der tages høslæt. Det er ikke tilladt at dræne disse arealer. Undtaget 
herfra er eksisterende drænrør, som kan fastholdes til de forgår af sig selv. 

 
§ 8 Jagt 

1. Jagt er tilladt efter de almindelige bestemmelser i jagtloven. 
 

2. Vildtagre må kun etableres i områder, hvor der ikke findes oldtidsspor, og først efter nærmere planlægning i 
en plejeplan.  

 
§ 9 Offentlighedens adgang. 

1. Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel på de stier og veje, som er vist på fredningskortet. 
 

2. På arealerne matr.nr. 73al, 73ak, 73ah hovedejerlavet, Nylarsker samt 328 og 332a Rønne Markjorder har 
offentligheden ret til færdsel overalt. Hegnede arealer skal være forsynet med en stente, klaplåge el.lign. 
 

3. Eksisterende stier og markveje må ikke nedlægges. 
 

4. De på fredningskortet angivne nye stier skal på plejemyndighedens foranledning etableres senest 2 år efter 
fredningens gennemførelse. Plejemyndigheden kan i en plejeplan fastlægge yderligere rekreative stier i 
området. 
 

5. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for begrænsning af 
offentlighedens færdsel i området. 
 

6. Plejemyndigheden kan afmærke stiforløb og opsætte informationstavler. 
 
§ 10 Naturpleje 

1. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Den første plejeplan 
skal gælde for højst 5 år, de senere for højst 10 år. Den skal redegøre for plejeforanstaltninger og 
anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan indeholde forslag 
til etablering af primitive publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve, og opsætning af 
sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr. 

 
2. Der skal gives grundejere, forpagtere, Danmarks Naturfredningsforening, Kulturarvsstyrelsen og Bornholms 

Museum ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. 
 

3. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges den for fredningsnævnet til afgørelse, jf. den 
til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 1604 
af 20. november 2006. 

 
§ 11 Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod 
fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
§ 12 Ophævelse af tidligere fredninger 
Nationalmuseets deklaration af 24. juli 1931 ophæves ved nærværende frednings gennemførelse.”. 
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Af sagsrejserens skrivelse af 5. maj 2011 fremgår blandt andet supplerende: 
 
”… 
DN kan for så vidt angår en nøjere beskrivelse af arealerne oplyse følgende, som endvidere er illustreret på det indsatte 
foto: 
 
Matr.nr. 66b: Ingen dyrkningsmæssige interesser på arealet, som er på 0,35 ha. 
 
Matr.nr. 66c: Ekstensivt drevet skov på 2,2 ha. Den nordlige del af skoven er med tyndt overjordslag over sandsten og 
relativ tør. Den sydlige del nedenfor det landskabsspring, der er betinget af den geologiske forkastning, er relativ våd. 
Den forstmæssige værdi skønnes at være ringe. 
 
Det vestlige ikke skovdækkede areal vest for spejderhytten er på ca. 0,7 ha. Det er en tidligere græsmark, som er 
tilgroet med slåen, tjørn, ahorn og ask. Arealet er meget tørt pga. tyndt overjordslag over sandsten. Den 
dyrkningsmæssige værdi skønnes at være ringe. 
 
Det sydøstlige ikke skovdækkede areal syd for spejderne er på under 1 ha. Der tages i dag høslæt på størstedelen af 
arealet, som er præget af gødskning. Der er et tydeligt terrænspring langs den øst- vestgående geologiske forkastning, 
som er årsag til vandspænd (væld), der resulterer i at den sydlige lavtliggende del er meget fugtig. Der er gode 
muligheder for et fint vældkær, når gødskning og dræning stoppes. Bornholms Amt etablerede i sidste halvdel af 
1980erne to løvfrøvandhuller i den sydligste del. De er nu omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Arealet er således 
ikke naturligt veldrænet, og den dyrkningsmæssige værdi skønnes at være ringe. 
 
Matr.nr. 67f: Anvendes til hesteafgræsning og er på 0,52 ha. 
 
Samlet kan det konkluderes, at kun 66c har en størrelse som muliggør landbrugsmæssig drift. Da den nordlige del er 
meget tør, og den sydlige del meget fugtig, må den dyrkningsmæssige værdi anses for beskeden. 
 
 

 
 
…”. 
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Omtrent samtidig med fredningssagens rejsning har Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 
2011 afhændet ca. 45 ha til to private lodsejere. I forbindelse med dette salg er der sket en 
arealoverførsel af ca. 2 ha fra matr. nr. 73-ah og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker til matr. nr. 73-aa 
Hovedejerlavet Nylarsker. Regionskommunen har for begge købere tilkendegivet, at ville lade lyse 
en deklaration om offentlighedens adgang, samt for køberen af matr. nr. 73-ah, 73-ak og 73-al 
Hovedejerlavet Nylarsker tillige at ville lade lyse en deklaration med følgende ordlyd:  
 
”…            DEKLARATION om skånsom skovdrift 

 
§ 1. 

 
Der skal ved skovdriften tages hensyn til de på ejendommen registrerede fortidsminder, som er beskyttet ved fredningen 
af 17. August 1931 samt Museumslovens § 29 e , stk.3. 
 
Deklarationen omfatter de fortidsminder (herefter betegnet ”minder”), der er registrerede på det vedlagte bilag 1. 
 
Fredningen af 1931 er en punkt- og liniefredning, der fastslår, at skovdrift som hidtil forsat skal være mulig. 
Nærværende deklaration fastslår principperne for den fortsatte skovdrift, som skal sikre den bedst mulige beskyttelse af 
fortidsminderne inden for den nuværende lovgivning samt fredningen af 1931. 
 
Såfremt der måtte ske indskrænkninger i ejers råderet udover ovennævnte ved en lokal fredning, så er nærværende 
deklaration ikke til hinder for, at ejer kan være berettiget til erstatning ifølge gældende praksis i øvrigt. 
 

§ 2. 
 
Skovdriften skal iagttage følgende overordnede retningslinier, når der arbejdes i bevoksninger, hvor der er 
fortidsminder: 
 

• Nye, permanente kørespor (efter 1. Okt. 2010) fastlægges i samråd med Kulturarvsstyrelsen, der er ansvarlig 
for at kunne anvise de enkelte minder. 

• Færdsel på kørespor generelt skal fortrinsvist ske med egnede skovmaskiner konstruerede til at minimere 
marktrykket 

• Færdsel på kørespor inden for 2 m. zonen til enkelte minder må kun ske med egnede skovmaskiner 
konstruerede til at minimere marktrykket 

• Færdsel med maskiner til skovning og transport i nærheden af fortidsminder skal ske i tørre perioder eller i 
frostvejr. 

• Skovede effekter skal løftes ud med kran til kørespor med mindre det kan undgås at berøre minderne ved en 
udslæbning. 

• Der må ikke genplantes inden for 2 m. zonen til de enkelte minder. 

• Der må ikke ske jordbearbejdning i form af pløjning, harvning, grubning eller stødrydning el.lign inden for 
2m. zonen til de enkelte minder 

• Foryngelsen af bevoksninger skal ske med løvtræ eller nåletræ egnet til lang omdrift (ex. Skovfyr, 
douglasgran, lærk, alm. Ædelgran) og gerne som frøforyngelse. 

• Bevoksninger kan konverteres til lysåbne arealer eller skov/slette landskab under iagttagelse af Skovlovens 
bestemmelser og behørig tilladelse fra Skov & Naturstyrelsen eller tilsvarende myndighed for de private skove 

• Naturlig foryngelse på fortidsminder bør bekæmpes, men kan ikke kræves fjernet. 

• Der må ikke henkastes nogen form for affald (hugstaffald undtaget), anbringes sten- og andre vejmaterialer el. 
lignende i nærheden af minderne. 

 
§ 3. 

 
Nærværende deklaration begæres tinglyst med prioritet forud for al pantegæld, idet der i øvrigt henvises til 
ejendommens blad i tingbogen med hensyn til de på ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre 
forpligtelser. 
 

§ 4. 
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Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer Kulturarvsstyrelsen samt Bornholms Museum. 
…”. 

 
Deklarationen ses imidlertid ikke at være tinglyst. 
 
Indsigelser og bemærkninger til fredningsforslaget 
 
Fredningsnævnet har modtaget er række indsigelser og bemærkninger til fredningsforslaget fra 
lodsejere, myndigheder, organisationer og foreninger. 
 
Bornholms Regionskommune har ved skrivelse af 15. april 2011 anført blandt andet, at det område, 
der rejses fredningssag for, er på ca. 66 ha. Heraf er 2 ha græsningsareal, mens resten består af 
skov, heraf er 59 ha omfattet af fredskovspligt. Skoven har været i kommunalt eje siden den blev 
tilplantet omkring 1860. Den blev indtil 1980 drevet på almindelig vis med skovning og udkørsel 
hele året. Da man blev opmærksom på fortidsminderne (agerspor, røser og bautasten) og 
vigtigheden af at bevare dem for eftertiden, blev de målt op og registreret, og siden da er der kun 
sket skovning og udkørsel af træ i de tørre sommermåneder for at skåne fortidsminderne. Der er i de 
senere år brugt maskiner, som krævet ved skovning og anden arbejdskørsel i certificeret skov. Det 
er samtidig en skovdrift, der er skånsom i forhold til bevarelsen af fortidsminderne. Ved salget af 
den kommunale skov 1. januar 2011, blev området pålagt en deklaration, der sikrer forsat skånsom 
skovdrift, samt offentlig adgang til området, som ved offentlig skov. Fredningens primære formål er 
at bevare fortidsminderne og skabe mulighed for at de kan ses bedst muligt. Dette skal ifølge 
fredningsforslaget ske ved yderligere restriktioner af skovdriften i form af bestemmelser om kun at 
plante hjemmehørende arter. Det er kommunens vurdering, at det for at opfylde fredningens formål 
ikke er hensigtsmæssigt at indføre restriktioner med hensyn til træartsvalg. Det vurderes, at et krav 
om kun at plante hjemmehørende arter ikke kan begrundes i formålet med fredningen. Faktisk er det 
i monokulturerne med rødgran at fortidsminderne ses tydeligst. De lave dyrkningsvolde er meget 
svære at erkende i de blandede løvtræsbevoksninger, med træer i forskellig alder, da underskoven 
disse steder er meget tæt. I fredningsforslaget lægges der op til rydning og afgræsning af to større 
arealer. Der er dels tale om et ca. 1 ha stort areal, der fremover skal ligge i vedvarende græs 
(afgræsning og høslet) og et ca. 3 ha stort skovareal, der fremover skal drives som græsningsskov. 
Det er kommunens vurdering, at det vil være vanskeligt og bekosteligt for kommunen som 
plejemyndighed at finde afgræsning til så store og afsidesliggende arealer, hvor der ikke er adgang 
til vand. Indsatsen vil ikke stå mål med det, der opnås ved plejeindsatsen, idet det vurderes at 
fortidsmindernes synlighed i terrænet ikke bliver væsentligt bedre end på de områder, hvor der 
f.eks. er højstammet skov og åben skovbund. Måske endda ringere i de perioder af året, hvor 
græsset er langt. En uforholdsmæssig stor del af kommunens naturplejebudget vil gå til hegning og 
betaling af afgræsning af arealerne, og det vil blive på bekostning af arealer, der efter kommunens 
vurdering har større biologisk, rekreativ og landskabelig værdi andre steder på øen. Høslet vurderes 
ikke at være en reel mulighed, da de mange stød fra fældede træer vil være i vejen og en opfræsning 
af stødene vil være i direkte modstrid med fredningens intentioner. Med fredningsforslaget ønsker 
man at fastholde og forbedre offentlighedens adgang. I forhold til offentlighedens færdsel i 
området, er der i den deklaration, som allerede er tinglyst ved skovsalget, en bestemmelse om at 
færdsel skal ske efter samme regler, som gælder for offentlige skove. Dvs. at man må færdes til fods 
i hele området - også uden for vej og sti. Med den bestemmelse vurderer kommunen, at 
offentlighedens adgang er sikret på hele arealet. Fredningsforslaget indeholder derudover 
bestemmelser om et stisystem. Dette stisystem består primært af eksisterende stier og skovveje. 
Derudover foreslås et kortere nyt stiforløb hen over område A til område B. De eksisterende stier og 



 21 

skovveje kan man i forvejen færdes på. Det vurderes ikke at anlæggelse af en ny kortere 
stistrækning i skoven betyder en så væsentlig forbedring af offentlighedens adgang til området, at 
det i sig selv kan begrunde at området fredes. Samlet vurderes det, at fortidsminderne med de 
nugældende regler for området ikke er truede. Samtidig vurderes det, at fredningsforslagets oplæg 
til beplantningsvalg og afgræsning eller høslet ikke vil være egnet til at fremme fredningens formål 
om at bevare og formidle de kulturhistoriske spor i området. Skoven er omfattet af fredskovspligt 
og området er pålagt en omfattende deklaration, der både sikrer offentlighedens adgang og en 
fortsat skånsom skovdrift. Med de gældende regler er der desuden ikke noget til hinder for at 
Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Museum eller andre med interesse i sagen kan informere publikum 
om værdierne i området. Da der ikke ses at være nogen fare for at fortidsminderne ødelægges eller 
at offentlighedens adgang begrænses, vurderes det, at en fredning er unødvendig, og at udgifterne til 
en fredning derfor ikke står mål med det, der opnås. Det samlede erstatningsbeløb kan blive 
700.000 kr. eller mere foruden udgifter til rådgivere og advokater. Af den samlede udgift skal 
kommunen ifølge lovgivningen betale ¼. Dvs. mindst ca. 175.000 kr. Teknik og Miljø har et budget 
på 50.000 kr. om året til fredningserstatninger og andre udgifter i forbindelse med fredningssager.  
 
Ved skrivelse af 31. august 2011, har Bornholms Regionskommune supplerende anført, at 
kommunen vurderer, at de meget svært synlige fortidsminder vil være bedst at formidle i skov 
bestående af skyggetræer. I den nuværende tilstand ses fortidsminderne tydeligst i den tætte 
granskov. Jordbunden er meget frodig og det vil være svært, ved en rydning af skoven og 
efterfølgende afgræsning, at holde området fri for opvækst af løvbærende træer. En afgræsning af 
området vil desuden være dyr at gennemføre og vil desuden kræve mindst en årlig slåning af 
opvækst. Såfremt det fastholdes, at der skal ske rydning og afgræsning af en del af arealet, foreslås 
det, at den del af område B, der ligger sydvest for stengærdet, udelades af området, og at der ikke 
bliver krav om afgræsning af denne del af område B. Der ses ikke at være væsentlig begrundelse for 
at dette areal afgræsses, og det vil være uhensigtsmæssigt, at dette område afgræsses sammen med 
resten af område B, da disse to dele adskilles af det markante ”sogne-stengærde”, som ikke bør/kan 
gennembrydes. Det foreslås, at der kun bliver ét samlet område med afgræsning, og at dette område 
dels indeholder dele af det muligvis tidligere § 3-område, dele af det nuværende fredede område og 
dele af fyrreskoven. Det vurderes, at der på denne måde åbnes for den del af skoven, hvor der er 
flest og mest synlige og spektakulære fortidsminder. Foruden et tæt system af dyrkningsagre, er der 
også den store gravhøj, røser og bautasten. Det er samtidig i en del af dette område, der tidligere har 
været opsat hegn og været etableret afgræsning. Det vurderes, at fyrreskoven ved udtynding vil 
kunne blive en lysåben skov, hvor skovbunden er åben og fortidsminderne dermed mere tydelige 
end i blandet løvskov. Det vurderes, at en kombination af afgræsning og udtynding af skoven vil 
åbne skovbunden på en hensigtsmæssig måde i forhold til at synliggøre fortidsminderne. I forhold 
til formidling og synlighed er det en fordel at foretage afgræsning/rydning helt op til den 
gennemgående vej. Derved vil det naturplejede område kunne ses fra vejen og i et langt stræk ind 
gennem den åbne skov og ned til stengærdet og Kællingehøj. I den forbindelse bør en sti føres ind 
over dette areal i stedet for som skitseret i forslaget. Det ses som en fordel at samle 
naturpleje/afgræsning inde i skoven på ét samlet areal, frem for tre forskellige, og det vurderes at 
afgræsningen derved kan etableres mere hensigtsmæssigt og effektfuldt. Ved at have ét større 
samlet område opnås en bedre mulighed for formidling og et mere markant og storslået 
landskabsbillede. Vedrørende § 4 ser kommunen ingen grund til, at fredningen skal være til hinder 
for at der kan opstilles jagttårne, eller at der kan bruges almindeligt kulturhegn omkring 
nyplantninger, hvis det skønnes nødvendigt. Det ses ikke at være i modstrid med fredningens 
formål. Vedrørende § 5, kan kommunen godt påtage sig opgaven med at markere agerskellene i 
terrænet, hvis det kan ske i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen/Museet. Vedrørende § 10, ses det 
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ikke at være noget argument i forhold til formålet med fredningen, at arbejde med tidsbegrænsede 
plejeplaner, der skal fornyes indenfor faste intervaller. Det er mere hensigtsmæssigt, at en plejeplan 
kan revideres, når det vurderes nødvendigt. Der kan her blot henvises til den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, for tiden bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006. 
Sagsrejseren og Kulturarvsstyrelsen vurderer, at området har enestående kulturhistorisk betydning 
for Danmark. Såfremt begrundelsen for, at området fredes, er, at det er af national kulturhistorisk 
betydning, er det en fredning af national værdi, og kommunen bør derfor kun yde 1/10 af 
erstatningen mod normalt for fredninger af mere lokal betydning ¼ af erstatningssummen. 
Naturstyrelsen har oplyst, at styrelsen støtter ønsket om en bedre sikring af områdets fortidsminder 
samt dyrkningsfladerne herimellem. På arealerne på matr. nr. 66-c Rønne Markjorder findes et 
interessant skovstykke af geologisk interesse, og styrelsen finder, at dette jordstykke giver en fin 
afgrænsning af fredningen. Tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår marken med de to små 
vandhuller. Styrelsen finder imidlertid ikke, at arealet på matr. nr. 67-f Rønne Markjorder har særlig 
fredningsmæssig interesse.  
 
Kulturarvsstyrelsen har oplyst, at styrelsen støtter fredningsforslaget, der giver en beskyttelse af 
området, der ikke kan opnås ved fortidsmindebeskyttelsen alene. På verdensplan findes kun Nylars 
Plantage/Blemmelyng med dette omfang af denne type fortidsminder. Måden at drive skovdrift på 
er siden den første fredning i 1931 af dele af området væsentlig ændret, hvorfor den bestående 
fredning ikke yder tilstrækkelig beskyttelse for området. 
 
Bornholms Museum har oplyst, at en del af området er omfattet af en arealfredning for ”Rønne 
Frihed” – dvs. området syd for ejerlavsgrænsen. Bornholms Museum støtter fredningsforslaget. 
 
Lodsejeren Ingvar Kofoed Olsen, matr. nr. 73-ak, 73-ah og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker, har 
anført, at det forhold, at en del af området blev fredet i 1931 taler for, at der er tale om et 
fredningsværdigt område. Han vil ikke udtale sig imod en fredning, idet han dog ikke finder, at de 
af sagsrejseren foreslåede erstatninger står mål med de væsentlige begrænsninger, fredningen vil 
medføre. Det kan være formålstjenligt, at sikre de unikke kulturhistoriske spor i området med de 
gamle agerskel, røser, bautastene mv., ligesom det allerede blev påbegyndt i 1931 med fredning af 
et mindre område. I fredningsforslaget er man dog i mange henseender gået langt videre, end hvad 
der både er fagligt begrundet, praktisk gennemførligt og i det hele taget relevant for at sikre de 
forhistoriske minder i området. Bestemmelsen i forslagets § 4, stk. 4 om, at der ikke må opstilles 
hegn, medfører en meget stor begrænsning for skovdriften, såfremt nyplantninger ikke må 
indhegnes. Bestemmelsen foreslås slettet, i modsat fald vil det medføre et væsentligt erstatningskrav 
fra lodsejerens side. Bestemmelsen i § 5, stk. 1 om opsætning af pæle ved alle agerskel accepteres, 
idet denne dog vil være til gene ved pasningen af skoven. Bestemmelsen i § 6, stk. 1 om nye 
permanente kørespor finder lodsejeren ikke umiddelbart relevant, da de anlagte spor er 
tilstrækkelige. Bestemmelsen i § 6, stk. 2 om at færdsel på kørespor kun må ske med egnede 
skovmaskiner konstruerede til at minimere marktryk, vil medføre en stor årlig ekstraudgift, da 
lodsejeren herefter ikke kan bruge egne køretøjer. Bestemmelsen i § 6, stk. 3 om at færdsel i skoven 
med maskiner skal ske under stor hensyntagen til skel og fortidsminder samt på bestemte tider af 
året, findes relevant og nødvendigt, men vil også give ulemper og gener, da arbejdet ikke kan 
udføres på den måde og på det tidspunkt, som findes mest rationelt og passende. Bestemmelsen i § 
6, stk. 4 om krav om at skovede effekter skal løftes ud med kran, er under visse forhold forståeligt. 
Men igen en ulempe, som medfører merudgifter ved skovning. Bestemmelsen i § 6, stk. 5 om at 
genplantning skal ske ved frøforyngelse og udføres som skripning, finder lodsejeren uacceptabelt, 
når der netop tales om arealer uden for 2 meter zonen til de enkelte minder. Den slags praktiseres 
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ikke mere og vil ikke være sagligt begrundet. Desuden vil det medføre et stort erstatningsbeløb fra 
lodsejerens side. Bestemmelsen i § 6, stk. 6 om forbud mod jordbearbejdning accepteres. Forbuddet 
kan i visse tilfælde være en ulempe. Vedrørende bestemmelsen i § 6, stk. 7 om at foryngelsen af 
bevoksninger skal ske med hjemmehørende løv og nåletræ, bemærker lodsejeren, at der i forslaget 
nævnt indtil flere arter som bestemt ikke er hjemmehørende i skoven, nemlig avnbøg, bøg og ask. 
Lodsejeren finder det ikke sagligt begrundet i forhold til fredningens formål at lave begrænsninger i 
træartsvalget. Blandt andet må det fortsat være muligt at plante rødgran og sitkagran i skoven. 
Skulle kravet mod forventning blive fastholdt, vil det medføre et erstatningskrav fra lodsejerens 
side. Bestemmelsen i § 6, stk. 11 om, at afbrænding kun må ske på stålplader, selvom det sker 
udenfor fortidsminder, finder lodsejeren usagligt i forhold til fredningshensigten og til stor gene for 
skovdriften. Vedrørende bestemmelsen i § 7, stk. 1 om at delområde A skal hegnes og afgræsses, 
eller der tages høslet, har lodsejeren oplyst, at det er det rene skrivebordsteori at tage høslet på en 
afdrevet rødgrankultur med stubbe. Afgræsning er mulig, men alt for bekostelig for 
plejemyndigheden, da der ikke er tilgængelighed til vand. Under alle omstændigheder vil 
trætilvæksten være nul, og der må beregnes en erstatning svarende til tabet, f.eks. som en 
forpagtningsafgift. Bestemmelsen i § 7, stk. 2 om at delområde B skal hegnes og drives som 
græsningsskov, vil betyde en mindre trætilvækst på arealet samt store gener pga. indhegningen. 
Vedrørende bestemmelserne i § 8, stk. 1-2 om jagt, har lodsejeren oplyst, at en væsentlig del af 
formålet med fredningen er at gøre arealet mere tilgængeligt og synligt, så de kulturhistoriske fund 
kan formidles, samt at fastholde offentlighedens ret til færdsel bl.a. ved et nyt stisystem. Dette vil 
naturligvis være forstyrrende på vildtet i området og vil derfor have en negativ værdi på jagten i 
området. Skal der opsættes hegn og holdes græssende dyr, som daglig skal tilses, vil det være særlig 
belastende for jagten. Ligeledes vil etablering af vildtagre være næsten umuliggjort, når der ikke må 
foretages nogen form for jordbearbejdning, og når de i henhold til bestemmelsen i forslagets § 8, 
stk. 2 først skal fastlægges i en plejeplan. Lodsejeren opfordrer til, at fredningsnævnet, såfremt man 
ønsker at gennemføre en fredning af Nylars Plantage, vil finde en løsning, som fremtidssikrer de 
kulturhistoriske spor i området, men som ikke accepterer, at der nærmest skal etableres en naturpark 
på arealet.  
 
Lodsejerne Johnny Skouv, matr. nr. 73-aa Hovedejerlavet Nylarsker, og Kylle Pancy Rømer, matr. 
nr. 66-c Hovedejerlavet Nylarsker har på det offentlige høringsmøde den 11. maj 2011 oplyst, at de 
ikke har nogen bemærkninger til fredningsforslaget. Ved skrivelse af 28. november 2011 har 
advokat Christian Dohn dog på vegne af lodsejer Johnny Skouv påstået fredningsforslaget afvist. 
Lodsejer Peter Aage Bak, matr. nr. 67-f Hovedejerlavet Nylarsker, har oplyst, at ejendommen 
anvendes til vedvarende græs, og at det formentlig er en udmærket tanke, at ejendommen bliver 
plejet sammen med matr. nr. 66-b og 66-c. 
 
Friluftsrådet, Bornholm, har oplyst, at friluftsrådets kredsbestyrelse har været delt i spørgsmålet, 
men kredsbestyrelsens flertal går ikke ind for en fredning. Efter Friluftsrådets opfattelse er områdets 
rekreative værdier sikret med den foreliggende deklaration. Dette omfatter hovedsageligt 
mulighederne for færdsel og ophold samt udøvelse af friluftsaktiviteter og færdsel på det gode 
velforgrenede net af stier og veje. Udover det selvorganiserede friluftsliv er der inden for området to 
organisationer, der holder til. Det drejer sig om spejderhytten og spejderaktiviteterne i det 
sydøstlige hjørne og Rønne Skytteforenings klubhus og skydebane vest for Kællingehøj. 
Friluftsrådet anbefaler, at en eventuel fredning ikke får negativ indflydelse på disse organiserede 
friluftsaktiviteter. Spejderhytter er omdrejningspunkt for mange børn og unges friluftsliv, og 
skydebaner har betydning for blandt andet træning for jægere. I forslaget nævnes det, at skydebanen 
på længere sigt ønskes nedlagt. Friluftsrådet anbefaler skydebanen bevaret og sikret - også efter 
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ophør af den nuværende lejeaftale. Det er udmærket, at spejdernes muligheder for teltslagning 
opretholdes, som det beskrives i forslaget, dog ser Friluftsrådet tillige gerne, at ingen af de to 
organisationer begrænses i deres muligheder for at foretage renovering eller tilbygning på klubhuse, 
således at de ikke stilles ringere vilkår end tilsvarende organisationer andre steder i landet. Også i 
yderområder som Bornholm er det vigtigt at arbejde for gode vilkår for foreningslivet. Det kan 
eventuelt ske ved, at de pågældende arealer undtages fra fredning. På trods af gode muligheder for 
færdsel og ophold i Nylars Plantage, kan friluftslivet blive endnu mere indholdsrigt med flere natur- 
og kulturhistoriske oplevelsesmuligheder. Friluftsrådet har stor forståelse for behovet for at sikre og 
formidle områdets mange kulturhistoriske værdier, og hilser herunder de foreslåede særlige 
bestemmelser for delområderne A, B og C velkomne, da de udover at sikre værdierne, vil øge 
oplevelsesværdien i området betragteligt. Friluftsrådet peger på to alternativer til fredning af hele 
området, der efter rådets opfattelse begge sikrer friluftsliv og kulturhistorie. Fredningsområdet kan 
eventuelt reduceres til delområde A og den del af delområde B, der ikke er omfattet af den 
eksisterende fredning. På det øvrige areal vil de kulturhistoriske spor, efter rådets opfattelse, være 
sikret af bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven samt den tinglyste 
deklaration. Friluftsrådet bakker op om indholdet i den tinglyste deklarationen, der fulgte med 
salget kommunens 45 ha, da den tager hensyn til områdets kulturhistoriske værdier. Som et andet 
alternativ til fredning kunne ovennævnte deklaration eventuelt udbygges med de i forslaget nævnte 
særlige bestemmelser for delområderne A, B og C. Ligeledes kunne deklarationen med fordel 
udbygges med forbud mod nydræning med henblik på retablering til den oprindelige hydrologi. 
Friluftsrådet opfordrer til, at området i øvrigt underlægges naturpleje, og at offentlighedens 
mulighed for at opleve det kulturhistoriske forbedres. 
 
Foreningen Bornholm har oplyst, at foreningen støtter fredningen, og har henvist til, at andre 
offentlige skoves overgang til privat eje har vist sig at få alvorlige konsekvenser for naturen. 
Foreningen Bornholm opfordrer til, at der sammen med plejeplanen udarbejdes en formidlingsplan. 
Det er foreningens holdning, at der skal ske en fredning af hele området med de mange 
kulturhistoriske spor i form af agersystemer, stendiger, røser, gravhøje, bautastene og 
helleristninger. Området rummer en så tæt koncentration af fortidsminder, som endnu ikke er nær 
nok udforsket, at det er meget vigtigt at sikre dem mod at blive skadet ved forstmæssig eller 
landbrugsmæssig drift eller uhensigtsmæssig færden i området generelt. For at undgå ødelæggelser 
af Nylars Plantage bør fredningskendelsen indeholde faste bestemmelser om en meget skånsom 
skovdrift, sådan at en eventuel brug af store maskiner kun sker på årstider og steder og metoder, så 
der ikke sker nogen skader på skovbunden og fortidsminderne. Samtidig vil Foreningen Bornholm 
anbefale, at fredningsbestemmelserne åbner for flere stier og generelt bedre adgang samt en jævnlig 
pleje af skoven og den lave bevoksning, så hele området bliver lettere tilgængeligt. I den 
forbindelse ønsker foreningen en fremtidig bevoksning, der dels tager hensyn til publikums 
oplevelse af landskabet, dels giver bedst mulige levevilkår for det naturlige dyre-, fugle- og 
planteliv, og som samtidig måske begrænser den naturlige opvækst af underskov og planter, som 
skal holdes nede. Dette er også anført i de bestemmelser om plejeplan, adgangsforhold, skovdrift og 
naturpleje, der er indbefattet i fredningsforslaget. Fredningsforslagets § 9 om offentlighedens 
adgang er dog ikke tilstrækkeligt til at give de besøgende adgang til og oplysning om det fredede 
område. Foreningen Bornholm indstiller, at der gøres en større indsats for at vejlede og informere 
de besøgende om kulturlandskabet, gennem flere kort, afmærkninger af stierne og 
informationstavler. Efter Foreningen Bornholms opfattelse må fredningen af denne del af 
Blemmelyng sammenfattende have to væsentlige formål, nemlig at sikre de mange kulturhistoriske 
levn mod ødelæggelse og at give offentligheden bedre adgang og oplevelse af området.   
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Dansk Ornitologisk Forening har oplyst, at foreningen støtter fredningsforslaget, idet foreningen 
ikke finder, at de tinglyste deklarationer yder tilstrækkelig beskyttelse. Foreningen finder det vigtigt 
at frede området, da det indeholder en lang række naturværdier. En fredning vil sikre, at der ikke 
foretages større renafdrifter, og at området bevarer sine naturværdier. En fredning vil gøre det 
muligt at skabe en endnu bedre natur for både fugle og fauna i et enestående kulturlandskab. Dansk 
Ornitologisk Forening går i denne sag imod Friluftsrådets indstilling til fredningen. 
 
Naturhistorisk forening for Bornholm, har oplyst, at foreningen støtter fredningsforslaget. 
Fredningen vil sikre områdets enestående landskabelige værdier og vil forbedre og beskytte de 
arkæologiske, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier, ligesom det vil åbne mulighed for 
en formidling af områdets mange kulturhistoriske og naturhistoriske forhold. 
 
Dansk Vandrelaug Bornholm har oplyst, at Nylars Plantage indeholder så mange kulturhistoriske og 
arkæologiske fortidsminder og naturhistoriske værdier, som Dansk Vandrelaug ønsker bevaret. 
Danske Vandrelaug ønsker større tilgængelighed i form af vandrestier og almindelig naturpleje på 
naturens præmisser. Dansk Vandrelaug ønsker ikke, at der laves rendrift eller andet, der kan 
skæmme naturen. I området findes ingen andre fredninger, og området ligger samtidig tæt på 
cykelsti og goldbane, hvorfor det vil være attraktivt og let at komme til, hvis der etableres p-plads, 
vandrestier og opholdssted. 
 
Sagsrejseren har efter at have modtaget Bornholms Regionkommunes bemærkninger til 
fredningsforslaget oplyst, at sagsrejseren ikke mener, at træartsvalget bør omfatte rødgran eller 
anden ikke-hjemmehørende nål. Hjemmehørende arter er altid at foretrække, da disse arter er 
tilpasset omgivelsernes mikroflora og -fauna. Sagsrejseren medgiver, at der i fredningsforslaget er 
nævnt arter, som ikke er hjemmehørende på Bornholm. Sagsrejseren finder imidlertid, at de mest 
optimale arter, når formålet er synliggørelse af kulturspor, og hjemmehørende arter skal prioriteres, 
er avnbøg og eg. Sagsrejseren tiltræder, at der er fordele i at sammenlægge græsningsområderne til 
et stort område. Sagsrejseren finder imidlertid, at dette områdes samlede udstrækning børe være 
minimum det samme som i fredningsforslaget. Her kan med fordel inddrages arealet mellem 
Paradislinjen og Kællingehøj, så der skabes et flot udsyn fra stien ind til højen. Endelig kan der 
skabes adgang til arealer med vandhuller ved at etablere en ”korridor” til delområde C. Sagsrejseren 
finder desuden, at man fortsat bør fastholde arealet syd og vest for stengærdet, da dette areal 
indeholder en stor tæthed af fortidsminder, herunder bautasten, men at det alene plejes gennem 
høslæt, så man ikke skal gennembryde stendiget. Sagsrejseren mener ikke, at der bør opstilles 
jagttårne og den slags skæmmende installationer i skoven. Hvis nævnet ønsker at imødekomme 
lodsejer på dette punkt, opfordres det til at der højst opstilles to jagttårne inden for det samlede 
fredningsområde, og at de opstilles efter dialog med regionskommunen og efter fredningsnævnets 
nærmere godkendelse, så de skæmmer landskabet mindst muligt. Sagsrejseren mener som 
udgangspunkt ikke, at der bør opsættes kulturhegn i skoven. Hvis fredningsnævnet ønsker at 
imødekomme lodsejer på dette punkt, så er det helt afgørende at disse kulturhegn ikke hindrer 
offentlighedens muligheder for at færdes frit. Sagsrejseren kan tilslutte sig regionskommunens 
ønske om, at plejeplanen revideres efter behov og ikke efter faste intervaller. 
 
På fredningsnævnets efterfølgende forespørgsel har sagsrejseren oplyst, at det kan overvejes, at 
erstatte det i fredningsforslaget anførte delområde A med området lige nord for delområde B, 
således at man får ét stort sammenhængende område med åbent kig fra Paradislinjen ned til 
Kællingehøj, samt desuden får adgang til vand fra delområde C. Bornholms Regionskommune har 
oplyst, at regionskommunen finder, at der vil være en klar fordel ved at placere de i 
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fredningsforslaget § 7 nævnte delområder, således at disse placeres som et samlet område, hvorved 
naturplejeindsatsen vil kunne koncentreres i et område, hvor der på sigt skabes en åben 
græsningsskov/løveng. Regionskommunen vurderer endvidere, at en kombination af afgræsning, 
kratrydning, og udtynding af skoven vil åbne skovbunden på en hensigtsmæssig måde i forhold til 
at synliggøre fortidsminderne. Det er en fordel at benytte eksisterende bevoksningsskel til placering 
af hegn, fordi det letter hegnsætningen, og det mindsker risikoen for stormfald i de tilgrænsende 
bevoksninger. Ved at have et samlet større område opnås en bedre mulighed for formidling og et 
mere markant og storslået landskabsbillede.  
 
Lodsejer Ingvar Kofoed Olsen har oplyst, at han er enig i, at det vil være praktisk og 
hensigtsmæssigt, at de 3 delområder samles. Det vil derfor være en mulighed at flytte delområde A 
til et areal af ca. samme størrelse lige øst for delområde B, hen til vejen ved spejderhuset, mod syd 
til stengærdet og mod nord til skovvejen/sporet. Det forventes, at det vil blive 
fredningsmyndighedens opgave at skove og rydde arealet, og at træet tilfalder ejer. En anden og 
bedre mulighed, vil være at reducere delområde B, og gøre delområde A til en del af dette område. I 
øvrigt undrer det lodsejeren, hvis fredningsnævnet imødekommer forslaget om et græsningsareal, 
da det vil være en stor fremtidig opgave for plejemyndigheden.  
 
Lodsejer Johnny Skouv, har oplyst, at han ikke har nogen bemærkninger til spørgsmålet om en 
eventuel flytning af delområde A i forhold til fredningsforslaget.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 66 ha. Området findes at rumme enestående geologiske, 
biologiske og navnlig kulturhistoriske værdier, der bør sikres varigt ved en fredning. Da det fredede 
område af hensyn til sikringen af de nævnte værdier bør have en naturlig sammenhæng og 
afgrænsning, finder fredningsnævnet, at det fredede område i hovedtræk bør afgrænses som 
foreslået i fredningsforslaget. Fredningsnævnet finder dog ikke at arealet på matr. nr. 67-f 
Hovedejerlavet Nylarsker har en sådan naturlig og visuel tilknytning til de øvrige arealer indenfor 
det foreslåede fredningsområde, der tilsiger, at også dette areal bør omfattes af fredningen. Herefter, 
og da der ikke på matr. nr. 67-f Hovedejerlavet Nylarsker findes sådanne særlige geologiske eller 
kulturhistoriske værdier svarende til fredningsforslagets øvrige arealer, finder fredningsnævnet, at 
dette areal skal undtages fra en fredning.    
 
Efter det fremkomne finder fredningsnævnet, at de i fredningsforslaget nævnte delområder mest 
hensigtsmæssigt og under fornøden hensyntagen til fredningens formål og mulighederne for den 
fremtidige pleje bør placeres således, at delområde A i forhold til fredningsforslaget erstattes af 
arealer umiddelbart nord for fredningsforslagets delområde B, hvorved der skabes en 
landskabsmæssig og naturlig sammenhæng mellem delområderne, hvilket tillige muliggør en 
samdrift af naturplejen for delområderne. 
 
I relation til enkelte af fredningsbestemmelserne bemærker fredningsnævnet nærmere for så vidt 
angår anlæg af et nyt stiforløb, at det i det oprindelige fredningsforlag foreslåede nye stiforløb 
delvist er begrundet i det oprindelige forslag til placering af delområde A. Uanset dette delområde 
ved sammenlægning med det oprindelige delområde B ved fredningens gennemførelse placeres 
andetsteds i fredningsområdet, findes det oprindelige forslag til nyt stiforløb fortsat at have relevans 
for formidlingen af og ikke mindst adfærdsreguleringen i området, herunder på det nyligt afdrevne 
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areal, der må forventes lang tid fremover fortsat at adskille sig fra de umiddelbart omkringliggende 
arealer som en lysåben naturtype.    
 
For så vidt angår valg af træarter ved foryngelsen af bevoksninger, finder fredningsnævnet, at valget 
mest naturligt og hensigtsmæssigt udelukkende bør foretages blandt hjemmehørende arter. Den 
nærmere afgrænsning af dette valg bør dog mest hensigtsmæssigt foretages i plejeplanen. 
 
På denne baggrund, og da fredningsforslaget har til hovedformål at bevare de nævnte værdier, 
finder fredningsnævnet, at forslaget bør gennemføres med de modifikationer, der fremgår nedenfor.  
 
 

Thi bestemmes 
 
De på vedlagte kort angivne arealer af ejendommene matr. nr. 66-b, 66-c, 73-aa, 73-ah, 73-ak og 
73-al Hovedejerlavet Nylarsker, samt matr. nr. 328 og 332-a Rønne Markjorder pålægges følgende 
fredningsbestemmelser: 
 
§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har til formål 
 

1. at bevare de kulturhistoriske spor i området, 
 

2. at beskytte og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier, 
 
3. at fastholde offentlighedens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne 

gennem blandt andet et fastlagt stisystem, 
 

4. at formidle de kulturhistoriske spor i området 
 

5. at sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn 
til at beskytte naturen. 

 
§ 2 Fredningsområdet 
Det fredede område omfatter ca. 65 ha, som fremgår af fredningskortet. 
 
§ 3 Terrænændringer 

1. Der må ikke foretages terrænændringer, herunder råstofindvinding i form af stensprængning, 
afgravning, opfyldning, planering eller boring. 

 
2. Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke arkæologiske, geologiske eller andre 

videnskabelige undersøgelser samt frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der 
tjener fredningens formål. 

 
§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg mv. 

1. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, herunder skure, boder, hytter eller lignende på 
området. Der må ikke etableres dyrefarme, drivhusgartnerier, planteskoler og frugtplantager 
eller anlægges koloni- og nyttehaver eller andre faste anlæg eller konstruktioner. For 
eksempel må der ikke anbringes hegn, tårne, vindmøller, tankanlæg, fritstående solfangere 
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eller master, og der må ikke føres luftledninger over arealerne eller etableres lysanlæg. Der 
kan dog efter fredningsnævnets godkendelse opføres indtil 2 jagttårne i fredningsområdet. 

 
2. Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner eller 

landingspladser for fly eller helikoptere, og der må ikke etableres oplags- og lossepladser. 
Fredningen er ikke til hinder for bevaring af den eksisterende skydebane på matr. nr. 332-a 
Rønne Markjorder.Skydebaneanlægget og dets bygninger kan ikke udvides eller ændres 
uden fredningsnævnets godkendelse. 

 
3. Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Undtaget herfra er 

spejdergrunden på matr.nr. 66-b, hvor det er tilladt at slå telte op i forbindelse med 
spejderaktiviteter i korte perioder. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der efter 
fredningsnævnets godkendelse etableres en primitiv lejrplads med offentlig adgang på 
fredningsområdet. 

 
4. Der må ikke opstilles hegn i skovarealer, medmindre det sker som led i naturplejen. 

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der i forbindelse med foryngelse af bevoksninger 
opsættes vildthegn. De nærmere retningslinjer for vildthegnenes udseende, omfang og den 
tidsmæssige udstrækning for opsættelsen fastsættes nærmere i plejeplanen. 

 
5. Fredningen er ikke til hinder for opsætning af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, 

får og geder mv. på de græssede arealer. 
 

6. Nødvendige læskure til kreaturer, heste, får og geder mv. kan opstilles efter nærmere 
bestemmelser herom i en plejeplan. 

 
7. Der må ikke anlægges nye veje i det fredede område, jf. dog § 9, nr. 4. Fredningen er ikke til 

hinder for forbedring og vedligeholdelse af eksisterende veje og kørespor, som er vist på 
fredningskortet. 
 

8. Der må ikke etableres oplag eller henkastes affald, herunder bygningsaffald, sankesten, 
asfalt og lignende. 

 
§ 5 Agerskel 

Agerskel skal markeres i terrænet af plejemyndigheden ved markering med pæle eller 
lignende. Dette skal ske senest 2 år efter fredningens gennemførelse. 

 
§ 6 Drift og fredskovspligtige- og andre skovbevoksede arealer 

1. Nye, permanente kørespor fastlægges i samråd med Kulturarvsstyrelsen, der er ansvarlig for 
at kunne anvise de enkelte minder. 
 

2. Færdsel på kørespor må kun ske med egnede skovmaskiner konstruerede til at minimere 
marktrykket. 
 

3. Færdsel med maskiner til skovning og transport i nærheden af fortidsminder skal ske på 
langs ad agerskellene, og når skovbunden er hård som følge af frost eller i tørre perioder og 
således, at udslæbning eller udkørsel ikke laver spor, som kan skade fortidsminderne. 
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4. Skovede effekter skal løftes ud med kran til kørespor, med mindre det kan undgås, at berøre 
minderne ved en udslæbning.  
 

5. Der må ikke genplantes inden for 2 meter-zonen til de enkelte minder. Genplantning uden 
for 2 meter-zonen til de enkelte minder skal ske med frøforyngelse og udføres som skripning 
eller manuelt med plantespade. 
 

6. Der må ikke ske jordbearbejdning i form af pløjning, harvning, grubning, stødrydning 
el.lign. Anden brug af maskiner, som kan beskadige fortidsminderne, er også forbudt. 
 

7. Foryngelsen af bevoksninger skal ske med hjemmehørende træarter egnet til lang omdrift. 
Det nærmere valg af beplantning fastsættes i plejeplanen. 
 

8. Bevoksninger kan konverteres til lysåbne arealer eller skov/slette landskab under iagttagelse 
af Skovlovens bestemmelser og behørig tilladelse fra Skov & Naturstyrelsen (efter 1/1/2011 
Naturstyrelsen) eller tilsvarende myndighed for de private skove. 
 

9. Naturlig foryngelse på fortidsminder skal bekæmpes uden at dette skader fortidsminderne og 
områdets miljø.  
 

10. Der må ikke henkastes nogen form for affald (hugstaffald undtaget), anbringes sten- og 
andre vejmaterialer eller lignende i nærheden af minderne. 
 

11. Der må kun foretages afbrændinger i fredningsområdet, hvis det foretages på stålplader og 
trækullet efterfølgende fjernes fra området. Afbrænding må ikke ske på fortidsminderne. 
Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der i fredningsområdet kan ske afbrænding uden 
anvendelse af stålplader på særlige afgrænsede områder udpeget af 
Kulturarvsstyrelsen/Bornholms Museum, i det omfang Kulturarvsstyrelsen/Bornholms 
Museum finder, at dette kan ske uden risiko for skade på fortidsminderne. 
 

12. Bloksten må ikke fjernes fra området. 
 
§ 7 Særbestemmelser for delområde A og B 
På plejemyndighedens foranledning og efter en plejeplan skal driften i delområde A og B ske på 
følgende måde: 
 

1. Delområde A er skovbevokset. Området skal fremover på plejemyndighedens foranledning 
enten hegnes og drives som græsningsskov som minimum fra den 15. juli til den 1. oktober, 
eller der skal tages høslæt. Plejen skal fremme en åben skovbund, hvor kultursporerne er 
tydelige. Hele eller dele af delområde A kan på plejemyndighedens foranledning etableres 
som afdriftsareal. Sådant afdriftsareal skal på plejemyndighedens foranledning enten fortsat 
hegnes og afgræsses som minimum fra den 15. juli til den 1. oktober, eller der skal tages 
høslet. Plejen skal for et sådant afdriftsareal fremme en lysåben naturtype, som tydeliggør 
agerspor og røser i terrænet. 
 

2. Delområde B er de græsklædte arealer på del af matr.nr. 66-b og 66-c Hovedejerlavet 
Nylarsker. De skal fortsat henligge i vedvarende græs, der enten græsses, eller der skal tages 
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høslæt. Det er ikke tilladt at dræne disse arealer. Undtaget herfra er eksisterende drænrør, 
som kan fastholdes til de forgår af sig selv. 

 
3. Af hensyn til plejen kan det i plejeplanen nærmere for delområderne efter høring af 

Kulturarvsstyrelsen/Bornholms Museum bestemmes, at der skal foretages et gennembrud af 
stengærdet, der afgrænser delområde A mod syd, med henblik på at skabe en korridor for 
græssende dyr mellem de to delområder og adgang til vandingsmulighederne i delområde B. 

 
§ 8 Jagt 

1. Jagt er tilladt efter de almindelige bestemmelser i jagtloven. 
 

2. Vildtagre må kun etableres i områder, hvor der ikke findes oldtidsspor, og først efter 
nærmere planlægning i en plejeplan.  

 
§ 9 Offentlighedens adgang 

1. Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel på de stier og veje, som er vist på 
fredningskortet. 
 

2. På arealerne matr.nr. 73-al, 73-ak, 73-ah hovedejerlavet, Nylarsker samt 328 og 332-a 
Rønne Markjorder har offentligheden ret til færdsel overalt. Hegnede arealer skal være 
forsynet med en stente, klaplåge el.lign. 
 

3. Eksisterende stier og markveje må ikke nedlægges. 
 

4. De på fredningskortet angivne nye stier skal på plejemyndighedens foranledning etableres 
senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Plejemyndigheden kan i en plejeplan fastlægge 
yderligere rekreative stier i området. 
 

5. Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for 
begrænsning af offentlighedens færdsel i området. 
 

6. Plejemyndigheden kan afmærke stiforløb og opsætte informationstavler. 
 
§ 10 Naturpleje 

1. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Den 
første plejeplan skal gælde for mindst 5 år. Plejeplanen skal herefter revideres efter behov, 
såfremt en eller flere af de under stk. 2 nævnte interessenter måtte stille velbegrundet forslag 
herom. Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt 
eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan indeholde forslag til 
etablering af primitive publikumsforanstaltninger, f.eks. borde, bænke og affaldskurve, og 
opsætning af sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr. 

 
2. Der skal gives grundejere, forpagtere, Danmarks Naturfredningsforening, 

Kulturarvsstyrelsen og Bornholms Museum ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. 
 

3. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges den for fredningsnævnet til 
afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og 
tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006. 
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§ 11 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det 
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 
§ 12 Ophævelse af tidligere fredninger 

Nationalmuseets deklaration af 24. juli 1931 ophæves. Såfremt den af Bornholms 
Regionskommune i forbindelse med bortsalget pr. 1. januar 2011 af arealer i 
fredningsområdet udarbejdede deklaration om skånsom skovdrift på matr. nr. 73-ah, 73-ak 
og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker er tinglyst, vil denne tillige være at ophæve ved 
nærværende frednings gennemførelse. 

 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af lodsejere, brugere, enhver, der 
under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat anmodning om underretning om sagens 
afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af fredningen samt 
Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer, som antages, at have en væsentlig 
interesse i fredningen.  
 
Klage indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede, dog 
højest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse af afgørelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87. 
 
Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter 
afgørelsen er meddelt klageren, dog senest fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. 
 
 
 
 
Henrik Espersen                                  Henrik Engell Rhod                         Lars Christian Kjøller 





 
 

 
 
 
 

KENDELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
afsagt den 16. januar 2012 af fredningsnævnet for Bornholm 
 
 
om erstatning i FN 1/2011  Fredning af arealer i Nylars 

Plantage i Bornholms 
Regionskommune. 
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Ved en samtidig hermed afsagt kendelse har fredningsnævnet truffet afgørelse om fredning af et i 
alt ca. 65 ha stort areal beliggende i Nylars Plantage i Bornholms Regionskommune. 
 
Det fredede areal ejes med undtagelse af ca. 13 ha, der ejes af Bornholms Regionskommune, af 4 
private lodsejere. Arealet består af ejendommene eller dele af ejendommene matr. nr. 66-b, 66-c, 
73-aa, 73-ah, 73-ak og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker samt 328 og 332-a Rønne Markjorder.  
 
Formålet med fredningen er primært varigt at sikre en bevarelse af områdets enestående 
kulturhistoriske og geologiske værdier.  
 
Fredningen indeholder bestemmelser om forbud mod terrænændringer, bebyggelse, opstilling af 
hegn, anlæg af nye veje og stier, samt nærmere bestemmelser for driften af fredningsområdet. 
 
En del af det fredede område var allerede fredet ved Nationalmuseets deklaration af 24. juli 1931, 
der ophæves ved fredningskendelsen. 
 
Ingen arealer af fredningen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Omtrent samtidig med fredningssagens rejsning, har Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 
2011 afhændet ca. 45 ha til to private lodsejere. I forbindelse med dette salg har kommunen for 
køberne tilkendegivet at ville lade lyse en deklaration om offentlighedens adgang samt overfor 
køberen af matr.nr. 73-ah, 73-ak og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker (Ingvar Kofoed) tillige 
tilkendegivet, at ville lade lyse en deklaration på de solgte arealer med følgende ordlyd:  
 
”…            DEKLARATION om skånsom skovdrift 

 
§ 1. 

 
Der skal ved skovdriften tages hensyn til de på ejendommen registrerede fortidsminder, som er beskyttet ved fredningen 
af 17. August 1931 samt Museumslovens § 29 e , stk.3. 
 
Deklarationen omfatter de fortidsminder (herefter betegnet ”minder”), der er registrerede på det vedlagte bilag 1. 
 
Fredningen af 1931 er en punkt- og liniefredning, der fastslår, at skovdrift som hidtil forsat skal være mulig. 
Nærværende deklaration fastslår principperne for den fortsatte skovdrift, som skal sikre den bedst mulige beskyttelse af 
fortidsminderne inden for den nuværende lovgivning samt fredningen af 1931. 
 
Såfremt der måtte ske indskrænkninger i ejers råderet udover ovennævnte ved en lokal fredning, så er nærværende 
deklaration ikke til hinder for, at ejer kan være berettiget til erstatning ifølge gældende praksis i øvrigt. 
 

§ 2. 
 
Skovdriften skal iagttage følgende overordnede retningslinier, når der arbejdes i bevoksninger, hvor der er 
fortidsminder: 
 

• Nye, permanente kørespor (efter 1. Okt. 2010) fastlægges i samråd med Kulturarvsstyrelsen, der er ansvarlig 
for at kunne anvise de enkelte minder. 

• Færdsel på kørespor generelt skal fortrinsvist ske med egnede skovmaskiner konstruerede til at minimere 
marktrykket 

• Færdsel på kørespor inden for 2 m. zonen til enkelte minder må kun ske med egnede skovmaskiner 
konstruerede til at minimere marktrykket 

• Færdsel med maskiner til skovning og transport i nærheden af fortidsminder skal ske i tørre perioder eller i 
frostvejr. 
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• Skovede effekter skal løftes ud med kran til kørespor med mindre det kan undgås at berøre minderne ved en 
udslæbning. 

• Der må ikke genplantes inden for 2 m. zonen til de enkelte minder. 

• Der må ikke ske jordbearbejdning i form af pløjning, harvning, grubning eller stødrydning el.lign inden for 
2m. zonen til de enkelte minder 

• Foryngelsen af bevoksninger skal ske med løvtræ eller nåletræ egnet til lang omdrift (ex. Skovfyr, 
douglasgran, lærk, alm. Ædelgran) og gerne som frøforyngelse. 

• Bevoksninger kan konverteres til lysåbne arealer eller skov/slette landskab under iagttagelse af Skovlovens 
bestemmelser og behørig tilladelse fra Skov & Naturstyrelsen eller tilsvarende myndighed for de private skove 

• Naturlig foryngelse på fortidsminder bør bekæmpes, men kan ikke kræves fjernet. 

• Der må ikke henkastes nogen form for affald (hugstaffald undtaget), anbringes sten- og andre vejmaterialer el. 
lignende i nærheden af minderne. 

 
§ 3. 

 
Nærværende deklaration begæres tinglyst med prioritet forud for al pantegæld, idet der i øvrigt henvises til 
ejendommens blad i tingbogen med hensyn til de på ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre 
forpligtelser. 
 

§ 4. 
 
Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer Kulturarvsstyrelsen samt Bornholms Museum. 
…”. 

 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at sidstnævnte deklaration ikke var tiltænkt lyst på matr. 
nr. 73-aa Hovedejerlavet Nylarsker (købt af Johnny Skouv). 
 
I forbindelse med salget af arealerne i henholdsvis Nylars Plantage og Knudsker Plantage har 
regionskommunen ladet udarbejde en vurdering. Det fremgår af vurderingen blandt andet: 
 
”… 
Begge plantagerne udbydes med vilkår om tinglysning af deklaration om offentlighedens fremtidige færdsel på vilkår 
svarende til vilkår for offentlighedens færdsel i skove ejet af staten (skov- og naturstyrelsens vilkår). 
 

NY-Knudsker Plantage. 

 
Den nye plantage vil udgøre ca. 90 ha og være en driftsmæssig velarronderet enhed afgrænset mod nord af plantagevej 
og mod syd af Blemmelyngvej. Den interne infrastruktur i plantagen er god takket være nye overkørsler mellem de to 
tidligere separate kommuneplantager. 
Der er grundlag for en rationel skovdrift forudsat vedligeholdelse af det intensive grøftesystem, der er nødvendigt i den 
ret vandlidende plantage. Bortset fra en enkelt lille sø mod nord er der ingen større liebhaverværdier ved plantagen, 
men den udgør en ret velpasset og velstruktureret enhed. Der er god jagt, der vil kunne forbedres yderligere. Der er 
ingen bygninger, men det vil efter gældende lovgivning være muligt at ansøge og få tilladelse til en driftsbygning, der 
vil kunne øge værdien af plantagen. Der henligger ukultiverede  arealer på 4,5 ha efter afdrift. 
 
Det er vores vurdering at markedsprisen for plantagen vil udgøre ca. 6.300.000 kr. sv.t ca. 70.000 kr/ha. 
 

NY-Nylars Plantage. 
 
Den nye plantage vil udgøre ca. 45 ha. såfremt der laves arealoverførsel til Ny-Knudsker på de 2 ha, som ligger nord 
for Blemmelyngvejen, hvilket anbefales. 
Plantagen vi være velarronderet mod nord af Blemmelyngvejen og mod syd af det smukke stendige mod Potterekulerne. 
Der er en god gennemgående vej fra Paradiset og til Blemmelyngvejen. Plantagen er speciel på grund af sin store 
forekomst af fortidsspor i form af oldtidsagre. Der ligger en fredning fra 1931 på ca. 7 ha, men stort set hele skoven er 
af Kulturarvsstyrelsen udlagt som kulturarvsområde og grundigt kortlagt. 
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Kultursporene består hovedsageligt af enkelte bautastene, men især rydningsrøser samt lave sten- og jordvolde, der har 
omkranset tidligere marker. Sporene daterer sig tilbage til oldtiden. 
 
Som udgangspunkt er alle værdierne beskyttet af fredning eller af skovloven, men det vil kræve en særlig 
opmærksomhed at sikre værdierne i praksis. Det er vores vurdering, at der ved udarbejdelse af en særlig deklaration 
om nænsom skovdrift vil kunne opnås en sikring af værdierne også i et privat ejerskab. 
 
En sådan deklaration skal naturligvis udarbejdes i samråd med Kulturarvsstyrelsen og det lokale museum. 
 
Det er væsentligt ved et udbud, at der tildeles stor opmærksomhed på tilstedeværelsen af disse kulturspor, samt 
fastlægges vilkår for den fremtidige skovdrift, der sikrer dem for eftertiden. 
 
Det er vores opfattelse, at der vil kunne ske en eksponering af plantagen, hvor der ved en kombination af en skånsom og 
naturnærskovdrift og sikring af kulturspor kan ske en profilering af plantagen som kan tiltale nogle potentielle købere.  
 
Det er vores vurdering, at markedsprisen  på Ny-Nylars vil udgøre ca. 2.850.000 kr. sv.t. ca. 63.000 kr/ha. 
…”. 

 
Der er fremsat følgende erstatningskrav: 
 
Lodsejer Johnny Skouv (matr. nr. 73-aa Hovedejerlavet Nylarsker) har fremsat erstatningskrav 
stort 71.000,00 kr., og har til støtte herfor blandt andet anført, at han har købt skoven af Bornholms 
Regionskommune til en pris, som var relevant uden fredningsbestemmelser – gennemsnitligt 56.000 
kr./ha. Køberen af Nylars Plantage har betalt 43.000 kr./ha. Den ”mindre pris” er sandsynligvis 
fremkommet, fordi fredningen var kendt på købstidspunktet. I budgetforslaget udarbejdet af 
Danmarks Naturfredningsforening, er der budgetteret med en erstatningssum på 10.000 kr./ha. 
Dette beløb vil dog udgøre en for lille erstatning. Erstatningsbeløbet kan opgøres som 
prisdifferencen på 13.000 kr./ha * 2,54 ha, i alt 33.000 kr. Dertil erstatning for at skovdriften må 
tage hensyn til fredningsbestemmelser svarende til 15.000 kr./ha * 2,54 ha, i alt 38.000 kr.   
 
Lodsejer Ingvar Kofoed (matr. nr. 73-ah, 73-ak og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker) har fremsat et 
erstatningskrav stort 1.458.000 kr. Lodsejeren har til støtte for erstatningskravet blandt andet anført, 
at det er en meget stor begrænsning for skovdriften, såfremt nyplantninger ikke må indhegnes. 
Forslaget foreslås slettet, i modsat fald vil det medføre et væsentligt erstatningskrav fra lodsejeren 
side. Opsætning af pæle ved alle agerskel vil være til gene ved pasningen af skoven. Nye 
permanente kørespor finder lodsejeren ikke umiddelbart relevant, idet de anlagte spor findes at være 
tilstrækkelige. Bestemmelsen om, at færdsel på kørespor må kun ske med egnede skovmaskiner 
konstruerede til at minimere marktryk vil medføre en stor årlig ekstraudgift for lodsejeren, da denne 
herefter ikke kan bruge egne køretøjer. Med en forventet årlig hugst i skoven på 270 m3 (svarende 
til tilvæksten) vil merudgiften ifølge fagfolk udgøre minimum 50 kr./m3, i alt en årlig merudgift på 
13.500 kr. Bestemmelsen om, at færdsel i skoven med maskinerne skal ske under stor hensyntagen 
til skel og fortidsminder samt på bestemte tider af året vil give ulemper og gener, da arbejdet ikke 
kan udføres på den måde og på det tidspunkt, som findes mest rationelt og passende. Merudgiften 
beregnes til 270 m3 af 25 kr. /m3, i alt årlig merudgift 6.750 kr. Kravet om, at skovede effekter skal 
løftes ud med kran medfører merudgifter ved skovning. Merudgiften beregnes til 270 m3 af 20 
kr./m3, i alt en årlig merudgift på 5.400 kr. Bestemmelsen om, at at genplantning skal ske ved 
frøforyngelse og udføres som skripning  vil medføre et stort erstatningsbeløb fra lodsejerens side. 
Beløbet er ikke beregnet. Bestemmelsen om forbud mod jordbearbejdning kan i visse tilfælde 
medføre ulemper, men erstatningskravet er ikke beregnet. Bestemmelsen om, at foryngelsen af 
bevoksninger skal ske med hjemmehørende løv og nåletræ, vil såfremt bestemmelsen fastholdes, og 
det ikke tillades at plante rødgran og sitkagran i skoven, medføre et erstatningskrav fra min side. 
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Kravet om, at afbrænding kun må ske på stålplader, selvom det sker udenfor fortidsminderne vil 
være til stor gene for skovdriften. Skal der årligt ryddes 0,7 ha vil merudgiften til fjernelse af 
brændbart kvas udgøre minimum 20.000 kr./ år. Idet lodsejeren forventer, at kravet udgår, er 
beløbet ikke med i erstatningsopgørelsen. Bestemmelsen om, at delområde A hegnes og afgræsses 
eller der tages høslet vil medføre, at trætilvæksten vil være nul, og der må beregnes en erstatning 
svarende til tabet, f.eks. som en forpagtningsafgift. Arealet er ca. 1,3 ha x 1.800 kr./ha, svarende til 
2.340 kr./år. Bestemmelsen om, at delområde B skal hegnes og drives som græsningsskov vil 
betyde en mindre trætilvækst på arealet samt store gener pga. indhegningen. Der kræves halv 
erstatning i forhold til delområde A. Areal 2,5 ha x 1800 kr./år x 0,5, svarende til 2.250 kr./år. 
Bestemmelsen om jagt vil medføre en forringelse af jagtværdien. Jagtlejen er af fagfolk beregnet til 
min. 300 kr. /ha, svarende til et årligt tab på 13.500 kr. Lodsejeren forventer, at der ved eventuel 
anlæggelse af sti ydes erstatning i henhold til gældende praksis svarende til 30 kr./ løbende meter. 
En sammenlægning og kapitalisering af erstatningsopgørelsen med en kalkulationsrente på 3 % p.a. 
giver sammenregnet et beløb på 43.740 kr. årlig vedrørende ulempe. Kapitaliseret 43.740 * 100: 3, i 
alt 1.458.000 kr., svarende til 1.080 kr./ha i 30 år. Hertil kommer erstatning for nyt stiforløb. Det er 
lodsejerens opfattelse, at erstatningen udelukkende skal stå i forhold til de begrænsninger og 
ulemper fredningen medfører, fuldstændig uafhængigt af arealets anskaffelsespris. Argumenter 
omkring at plantagen er købt billigt, og at erstatningen derfor skulle være tilsvarende lav, kan ikke 
forsvares i forhold til gældende praksis. Plantagen er købt på markedsvilkår til højstbydende. 
Lodsejeren tilslutte sig By- og Landsskabsstyrelsens udtalelse af 15. december 2010, hvor styrelsen 
fastslår, at en erstatning på 10.000 kr. pr. ha vil være for lav. Såfremt forslagene om frøforyngelse, 
begrænsning af træartsvalg og forbud mod hegning mod forventning fastholdes, vil 
erstatningskravet stige væsentligt. Såfremt dele af fredningsforslaget bortfalder, vil erstatningskrav 
herfor naturligvis også bortfalde. Det skal samtidig bemærkes, at der ikke er opgjort og krævet 
erstatning for en lang række andre ulemper, som fredningen medfører. Her kan f.eks. nævnes 
hensyntagen til afmærkninger, pæle og informationstavler under skovarbejde, øget trafik og slid på 
skovveje, spor og lign. Konsekvenser ved større offentlig adgang, bl.a. affald og øget risiko for 
brand i tørre perioder. Risiko for tyveri af skoveffekter i området. Øget agtpågivenhed/skiltning ved 
skovning og jagt. Konstante begrænsninger i anvendelsen af arealet, herunder stillingtagen til 
plejeplaner og kontakt med myndigheder. 
 
Sagsomkostninger: 
 
Lodsejer Ingvar Kofoed har fremsat krav om dækning af udgifter i alt 15.000 kr. til sagkyndig 
bistand. 
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger: 
 
Erstatning i anledning af fredningen fastsættes til et beløb, der modsvarer den nedgang i de enkelte 
ejendommes handelsværdi, der skyldes de ved fredningen pålagte begrænsninger i rådigheden, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1. Der skal ved erstatningens fastsættelse tages hensyn til blandt 
andet eventuelle rådighedsbegrænsninger, der allerede forelå inden fredningen, f.eks. 
begrænsninger som følge af eksisterende deklarationer og fredningsbestemmelser og 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fortidsmindebeskyttelse. 
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Ad grund- og mindsteerstatning: 
 
Ved erstatningsberegningen fastsættes en grunderstatning, der dækker den almindelige og ikke 
nærmere specificerede ulempe, som fredningen påfører en lodsejer. I forbindelse med 
fredningsnævnets afgørelse af 1. november 2010 om fredning af arealer i Svartingedalen i 
Bornholms Regionskommune fastsatte fredningsnævnet grunderstatningen i henhold til dagældende 
praksis til 4.300 kr. pr. ha. Fredningsnævnet fastsætter herefter grunderstatningen i nærværende sag 
til 5.000 kr. pr. ha. 
 
Mindsteerstatningen fastsættes til 10.000 kr. pr. ejendom.  
 
Ad arealer solgt af Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 2011: 
 
Større dele af det fredede område er forud for fredningen i forvejen omfattet af dels 
fortidsmindebeskyttelse og dels nogle ældre fredningsbestemmelser. For så vidt angår det område, 
som Bornholms Regionskommune har solgt til lodsejer Ingvar Kofoed Olsen pr. 1. januar 2011, har 
regionskommunen forud for lodsejernes budgivning i forbindelse med salget tilkendegivet, at 
området ved salget ville blive pålagt en deklaration indeholdende indskrænkende retningslinier for 
skovdriften. De ved fredningen fastsatte bestemmelser for skovdriften uden for delområderne A og 
B og for det fredede områdes anvendelse i øvrigt findes ikke at indebære mærkbare yderligere 
indskrænkninger i forhold til de indskrænkninger, som lodsejeren allerede inden købet af områderne 
fra regionskommunen var vidende om ville blive gældende og derfor må antages at have bestemt 
købsprisen efter. Den begrænsede yderligere ulempe, som fredningen indebærer for driften af 
områder uden for delområderne A og B findes derfor indeholdt i ovennævnte grunderstatning. 
 
Med hensyn til det område, som Bornholms Regionskommune forud for fredningssagens rejsning 
har solgt til lodsejer Johnny Skouv med overtagelse af pr. 1. januar 2011, har regionskommunen 
oplyst, at dette område ikke i forbindelse med salget har været tiltænkt pålagt en deklaration 
svarende til ovennævnte deklaration vedrørende området, som lodsejer Ingvar Olsen har erhvervet 
fra regionskommunen. Endvidere er det af Johnny Skouv erhvervede areal ikke i forvejen omfattet 
af fredningsbestemmelser udover fortidsmindebeskyttelse på en del af arealet. I forbindelse med 
salget er det på foranledning af Bornholms Regionskommune blevet vurderet, at markedsprisen for 
det areal, som Johnny Skouv har erhvervet (matr.nr. 73-aa, Hovedejerlavet Nylarsker), udgør ca. 
70.000 kr. pr. ha., mens markedsprisen for det areal, som Ingvar Kofoed har erhvervet (matr. nr. 73-
ah, 73-ak og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker), udgør ca. 63.000 kr. pr. ha. Det må efter 
oplysningerne om vurderingen lægges til grund, at prisforskellen på ca. 7.000 kr. pr. ha. i det 
væsentligste er begrundet i de særlige driftshensyn, som køberen af matr. nr. 73-ah, 73-ak og 73-al 
Hovedejerlavet Nylarsker forudsættes at måtte iagttage. Henset til vurderingsoplysningerne og den 
almindelige og ikke nærmere specificerede ulempe, som fredningen påfører lodsejeren af matr.nr. 
73-aa, Hovedejerlavet Nylarsker fastsættes erstatningen for denne ejendom til 10.000 kr. pr. ha.         
 
Ad delområderne A og B: 
 
For så vidt angår erstatningen for delområderne A og B fastsættes denne til 10.000 kr. pr. ha under 
navnlig hensyntagen til de særlige driftsindskrænkninger og ulemper, som fredningens pleje- og 
formidlingsrelaterede bestemmelser indebærer for delområderne.  
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Ad stier: 
 
I overensstemmelse med seneste erstatningspraksis, herunder Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 8. september 2011 om erstatning i anledning af fredning af bronzealderlandskabet ved 
Madsebakke i Bornholms Regionskommune, fastsættes erstatningen for fastholdelse af eksisterende 
stier til 15 kr. pr. lb. meter, mens erstatningen for udlæg af nye stier fastsættes til 60 kr. pr. lb. 
meter.  
 
Ad øvrige forhold: 
 
Fredningsnævnet har ved fastsættelsen af ovennævnte erstatningsposter taget hensyn til de forhold, 
der ifølge en enkelt lodsejer bør medføre fastsættelse af yderligere erstatningsposter. 
Fredningsnævnet finder ikke, at de påberåbte forhold har en sådan selvstændig betydning, at der bør 
fastsættes særskilt yderligere erstatning herfor. 
 
 
Herefter bestemmes: 
 
Ejeren af matr. nr. 73-aa Hovedejerlavet Nylarsker, Johnny Skouv (2,54 ha), tilkendes i erstatning 
28.070 kr. (2,54 ha á 10.000 kr. samt 178 m eksisterende sti á 15 kr. pr. lb. meter)  
 
Ejeren af matr.nr. 73-ah, 73-ak og 73-al Hovedejerlavet Nylarsker, Ingvar Kofoed Olsen (44,8 ha), 
tilkendes i erstatning 340.510 kr. (40,74 ha á 5.000 kr. og 4,06 ha á 10.000 kr. samt 4.142 m 
eksisterende sti á 15 kr. pr. lb. meter og 568 m ny sti á 60 kr. pr. lb. meter) 
 
Ejeren af matr.nr. dele af matr. nr. 66-b Hovedejerlavet Nylarsker, Det Danske Spejderkorps i 
Rønne (0,35 ha og 42 m eksisterende sti), tilkendes i erstatning 10.000 kr. (mindsteerstatningen). 
 
Ejeren af matr.nr. dele af matr. nr. 66-c Hovedejerlavet Nylarsker, Kylle Pancy Rømer (3,85 ha), 
tilkendes i erstatning 32.690 kr. (2,2 ha á 5.000 kr. og 1,65 ha á 10.000 samt 346 m eksisterende sti 
á 15 kr. pr. lb. meter) 
 
Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 
39, stk. 1. 
 
Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse, og indtil erstatningen 
udbetales, med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4. 
 
Fredningsnævnet fastsætter skønsmæssigt en samlet godtgørelse på 15.000 kr. til lodsejer Ingvar 
Kofoed Olsen til dækning af denne lodsejeres nødvendige udgifter til bistand under fredningssagens 
behandling for fredningsnævnet samt en skønsmæssig godtgørelse på 10.000 kr. til lodsejer Johnny 
Skouv til dækning af denne lodsejers nødvendige udgifter til bistand under fredningssagens 
behandling for fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 47. 
 
Erstatnings- og godtgørelsesbeløbene afholdes af staten med tre fjerdedele og af Bornholms 
Regionskommune med en fjerdedel, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. 
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Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Da den samlede erstatning og godtgørelse ikke overstiger 500.000 kr. fremsendes sagen ikke til 
efterprøvelse af Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre fredningsnævnets afgørelser om fredning 
eller erstatning påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42. 
  
Fredningsnævnets afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af lodsejere, brugere, enhver, 
der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat anmodning om underretning om sagens 
afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af fredningsforslaget samt 
Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer, som antages, at have en væsentlig 
interesse i fredningsforslaget.  
 
Klage indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter 
afgørelsen er meddelt klageren, dog senest fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. 
 
 
 
 
Henrik Espersen                                  Henrik Engell Rhod                         Lars Christian Kjøller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

Det Danske Spejderkorps, 1. Rønne Trop og Flok 

v/ Bjarne Bech 
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Overfor fredningsnævnet er der den 6. september 2019 ansøgt om tilladelse til at opføre en 

bålhytte med shelter ved spejderhytten i Nylars Plantage på ejendommen matr.nr. 66b, 

Nylarsker, beliggende Blemmelyngvejen 4, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det 

materiale, der er sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at projektets 

overdækkede areal udgør ca. 80 m2.  

 

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

 

 
 

 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-16-2019  
Den 16. oktober 2019 



Sagens oplysninger 

 

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. februar 2013 om 

fredning af Nylars Plantage. 

 

Det fremgår af fredningens bestemmelser blandt andet: 

  

”… 
"§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har til formål 
1. at bevare de kulturhistoriske spor i området, 
2. at beskytte og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier, 
3. at fastholde offentlighedens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne 
gennem blandt andet et fastlagt stisystem, 
4. at formidle de kulturhistoriske spor i området 
5. at sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte 

naturen. 
[…] 
§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg mv. 
1. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, herunder skure, boder, hytter eller lignende på 
området. Der må ikke etableres dyrefarme, planteskoler og frugtplantager, nyttehaver eller 
andre faste anlæg eller konstruktioner. For eksempel må der ikke anbringes hegn, tårne, 
vindmøller, tankanlæg, fritstående solfangere eller master, og der må ikke føres luftledninger 
over arealerne eller etableres lysanlæg. Der kan dog efter fredningsnævnets godkendelse 
opføres indtil 2 jagttårne i fredningsområdet. 
 
2. Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner, og der må 
ikke etableres oplags- og lossepladser. Fredningen er ikke til hinder for bevaring af den 
eksisterende skydebane på matr.nr. 332a, Rønne Markjorder. Skydebaneanlægget og dets 
bygninger kan ikke udvides eller ændres uden fredningsnævnets godkendelse. 
 
3. Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Undtaget herfra er spejdergrunden 
på matr.nr. 66b, hvor det er tilladt at slå telte op i forbindelse med spejderaktiviteter i korte 
perioder. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse 
etableres en primitiv lejrplads med offentlig adgang på fredningsområdet. 
[…] 

…”  

 

Bornholms Regionskommune har oplyst blandt andet, at det ansøgte ikke er en egentlig 

primitiv lejrplads, og at der heller ikke er tale om egentlig offentlig adgang, da det ansøgte 

skal bruges af spejderne, men at det ansøgte  

 understøtter formidlingen af naturen og de kulturhistoriske spor i området,  

 vurderes ikke at skade de kulturhistoriske spor i området, 

 øger tilgængeligheden til områdets rekreative værdier, 

 placeres på spejdernes grund med tilknytning til spejdernes hytte, 

 styrker de friluftsaktiviteter, der allerede er på stedet (ophold, aktiviteter og primitiv 

overnatning i naturen), 

 ligger i udkanten af det fredede skovområde, og 

 placeres diskret i den eksisterende skovbevoksning. 

Det fremgår af materiale modtaget fra kommunen, at det ansøgte ikke er i konflikt med 

fuglebeskyttelsesområder, habitatområder eller Ramsarområder. 

 



Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig i anledning af det ansøgte. 

 

Friluftsrådet har ved mail af 14. oktober 2019 anbefalet, at der meddeles dispensation til det 

ansøgte forudsat, at offentlighedens adgang til det fredede område ikke forringes i forhold til i 

dag. 

 

Miljøstyrelsen har ved mail af 3. oktober 2019 oplyst, at det ansøgte ikke berører noget 

Natura 2000-område. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udførelse og 

placering af projektet i overensstemmelse med det materiale, der er forelagt nævnet. Nævnet 

har herved navnlig lagt vægt på, at projektet placeres diskret i den eksisterende 

skovbevoksning i udkanten af det fredede skovområde, samt at det vil understøtte 

tilgængeligheden til og formidlingen af de fredede værdier. 

 

Nævnets afgørelse er enstemmig. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-

fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-

sten til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 

http://www.naevneneshus.dk/


 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 

Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 

i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 

februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 

eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

 

Modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Henrik Engell Rhod 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Det Danske Spejderkorps, 1. Rønne Trop og Flok
v/ Ebbe Frank

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornholmfredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-06-2020
Den 17. februar 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 10. februar 2020 ansøgt om tilladelse til at opføre en
bålhytte ved spejderhytten i Nylars Plantage på ejendommen matr.nr. 66b, Nylarsker, beliggende
Blemmelyngvejen 4, 3700 Rønne. Projektet er i det væsentlige identisk med et projekt, som
nævnet den 16. oktober2019 meddelte dispensation til opførelse et andet sted på ejendommen
(FN-BOR- 16-2019).

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. februar 2013 om
fredning afNylars Plantage. Det fremgår af fredningens bestemmelser blandt andet:

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger



§ I Fredningens formål
Fredningen har til formål
1. at bevare de kulturhistoriske spor i området
2. at beskytte og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier,
3. at fastholde offentlighe dens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne
gennem blandt andet et fastlagt stisystem, 4. at formidle de kulturhistoriske spor i området
5. at sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte
naturen.

[. .1
§ 4 Bebyggelse, veje og tekniske anlæg mv.
1. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, herunder skure, boder, hytter eller lignende på
området. Der må ikke etableres dyre farme, planteskoler og frugtplantager, nyttehaver eller
andre faste anlæg eller konstruktioner. For eksempel må der ikke anbringes hegn, tårne,
vindmøller, tankanlæg, fritstående solfangere eller master, og der må ikke føres luftledninger
over arealerne eller etableres lysanlæg. Der kan dog efter fredningsnævnets godkendelse
opføres indtil 2jagttårne i fredningsområdet.
2. Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner, og der må
ikke etableres oplags- og lossepladser. Fredningen er ikke til hinder for bevaring af den
eksisterende skydebane på mafr.nr. 332a, Rønne Markjorder. Skydebaneanlægget og dets
bygninger kan ikke udvides eller ændres uden fredningsnævnets godkendelse.
3. Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Undtaget herfra er spejdergrunden
på matr.nr. 66b, hvor det er tilladt at slå telte op i forbindelse med spejderaktiviteter i korte
perioder. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse
etableres en primitiv lejrplads med offentlig adgang på fredningsområdet.
[.1

Fredningsnævnet meddelte den 16. oktober 2019 (FN-BOR-16-2019) dispensation til
opførelse af projektet et andet sted på ejendommen.

Den aktuelle ansøgning er en følge af, at Bornholms Regionskommune, Slots- og
Kulturstyrelsen v/Bornholms Museum og ansogeren som følge af en fortidsmindebeskyttelse
er blevet enige om en ny placering af projektet tættere på den eksisterende spejderhytte på
ejendommen.

Den ansøgte projektænddng indebærer nærmere:
- at placeringen flyttes til det nordvestlige hjørne af ejendommen, således at den kommer

længst muligt væk fra røser og i nærhed af eksisterende hytte.
- at bålhytten etableres med græston’, således at den er mere diskret og i højere grad falder

ind i de unikke og naturlige omgivelser.
- at bålhytten etableres uden egentligt fundament, men alene med punktfæstninger for sikre

stabilitet og sikkerhed.
- at der i forbindelse med etablering afbålhyttenlden primitive lejrplads ikke foretages

udgravning afjordlag, som kan forstyrre de arkæologiske lag.
- at Bornholms Museum involveres i byggeprocessen.

Bornholms Regionskommune har anbefalet projektænddngen og oplyst, at arealet, som
projektet angår, ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000), og det er
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets
bilag IV.



Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgorelse

I medfør af § 50, stk. i i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udførelse og
placering af det aktuelle projekt i overensstemmelse med det materiale, der er forelagt nævnet.
Samtidig bortfalder nævnets dispensation af 16. oktober 2019.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri
sten til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen afklagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om



gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret. f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgorelsesudkast i partshøring.

NIodtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen. Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm. Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Henrjk-fiell Rhod
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