
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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DEKLARATIONER>



•

MATR. NR.:

AREAL:

·e EJER:

'- FREDET-
o

FORMAL:

INDHOLD:

o
.PATALERET

REG. NR.:

HASLE KOMMUNE (')REG. NR. 00 .1

KORTBLAD NR. 5033

9a 9bog SOGN: Rut sker
Det fredede areal: 4340 m2•

privat
~

Deklaration, lyst 1.10.1964.

Rekreativ fredning

Det ved skel forandring fra matr.nr. 9b til matr.nr. 9a
overførte areal skal bevares i sin nuværende tilstand.
Forbud mod anbringelse af hegn.
Ret for offentligheden til at opholde sig på arealet.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds og
fredningsplanudvalget for Bornholms amt.

140-04-10
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MATR.NR.:

AREAL:

EJER .'

~REDET
oe FORMAL:

INDHOLD:

! &WÅTALERET

REG. NR.:

"

((REG. NR. (JO .J.

I
I

/
I

KORTBLAD NR. 5033 1: 20000

SOGN: Rut sker

Privat.

Deklaration, lyst 1.4.1974.

At sikre mulighed for færdsel med ambulance og arbejds-
køretøj.

2 arealer Chjørneafskæringer) skal henligge som færdsels-
areal til benyttelse i forbindelse med den på matr.nr.
10a beliggende sti.

Fredningsplanudvalget og Hasle kommune.
""'.

140 - 04 - 29
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MATR.NR

AREAL

EJER'

FREDET
o

FORMAL

INDHOLD

HASLE KOMMUNE REG. NR.
-I

00

KORTBLAD NR. 5033

0""'-u
od . dd'} ln .r.

SOGN
lon)

Rutsker
under

Friv,xc

Deklnration, lyst 20.3.1907,
Tillæg, lyst 1.4.1974 (ang. påtaleret)
l.stetisk og rukr'eativ fredning.

J .> ""'I .

1

Fri adgang for offentligheden til Jons Kanel.
Fredning af Jons Kapel.

o

PATALERET

REG. NR.:

Fredningsplanudvalget og Hasle kommune.

lL~0-04-1
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LKtU. NR. CJ o

Genpart. Stempel: l kr. 00 øre.

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede Karen Sørine Mogensen, ejerinde af den 6. selv-

ejergård "Enesgård" kaldet, matr. nr. 9 af Rutsker sogn, forpligter

herved mig og alle efterfølgende ejere af bemeldte ejendom overfor

Bornholms amtsråd til:

at der altid holdes fri adgang for alle til klippepartiet "Jons

Kapelll, hvis grænser i marken ere afmærkede med tydelige skel

og på det herved under amtsrådets segl hæftede kort betegnet

med bogstaverne a.b.c.d. og ~ærket æed brun farve,

at den på hoshæftede kort med bogstaverne d.e.f.g.h. betegnede

og med brun farve mærkede gangsti, der fører fra Rutsker kom-

mur..esbivej ~lr.18 over gårdens grund til bemeldte klippeparti,

altid skal forblive liggende og være i god og farbar stand,

samt:

at nævnte klippeparti, således som dets grænser ifølge foranstå-

ende ere bestemte, er fredlyst således, at det med tilhørende

bevoksning altid lades urørt og ubeskadiget.
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Til vederlag herfor har jeg samtidigt med deklarationens

underskrift modtaget et beløb af 100 kr., hvorfor min underskrift

herunder tillige tjener som kvittering.

Nærværende deklaration vil være 'at tinglæse på amtets be-

kostning, men således, at j eg·står inde for at tinglæsningen kan

ske uden nogen præjudicerende retsanmærkning.

Til bekræftelse med underskrift vidnefast.

• p.t. Hasle den lo december 1906.
O

Karen Sørine Mogensen.

Til vitterlighed:

Victor Plirschel. H. Grønbech.

Læst inden nornholms Nordre herredsthing den
,_o

20. marts 1907 pg protokolleret i pantebog 2

pag. 497., Matr. nr. 9 i Rutsker sogn er forud behæftet med

landgilde og tiende samt med deklaration om vej- o
-e ret, tinglæst lo. august 1904, til fordel for

ejeren af matr.nr. 103 æ m.fl. af Rutsker. Ejen-

dommen er skyldsat for hartkorn 3 td. o sko l fk.

l alb.

V. B a l l e r.

-000- -000- -000-

Genpartens rigtighed bekræftes.

Dommeren i Rønne'ttden 8. februar
--:~- ,.-- \'.... l' . t)," ../ Id! ;J VI ...., .-v. ,/

1963.
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Anmelder:o..,..
u lo Q

BOR1.TriOLrIS jd"~TSKO:''?lU::-'';
TEKNISK ?ORVA~~~I~v

'" LREG. NR. 00

.:. .' ~:

Tillæ~ til deklaration.
/

:;:anlednin[; af hero:-;1truffet aftale r.1ellcT:l}~redninr.;=>planudvalget
fa~ 30r~~olms ~~~ og Hasle komwunalbestyrelse på den ene side og
30r~~ol~s antsr}d på den anden side overdrages den amtsrådet til-
- .".... ~ - , 2 ~ l 9 7 ..... 9 Ru....~a~~enQe PQta~crev overtor aGn aen o.?~~ o pa navr. nr. , vS-
kor sOGn, tinGlyste deklaration herved til freili~ngsplanudvalget
for Bor~~olns ~~t ae Hasle kommunalbestyrelse •
~~rv~rende be~res tinGlyse so~ servitutstiftende på matrikeln~-
rene 9 b oG lo a, beg3e Rutsker sogn. Om de på ejendoffi@enenvilende
anerc servitutter og byrder ~envises til bladene i tingbogen.
Sa~tidi~ bee~res den den 2003.1907 tinglyste deklaration aflyst,
for,så vidt angår matr. nr. 9 e, ibd.
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Bestllling>-
formular

c---_ ..

(udfyldes .1 dommerkonlørel]

-('lo -Dit-If)
Kobcrs }

bo æl:Kreditors pREG. NR.. -
OO.LAnmeTder:

C.A. Arnoldus
landsretssagfører

Rønne.

D E K L A R A T ION

Underskrevne hotel ej er ~'lagnusJørgens en Kjær, Hotel Hammers å,
Bandvig, der er ejer af ejendommen matr. nr. Y-b dutsker sogn, be-
stemmer herved følgende om det areal af størrelse 4. 340 m2 af matr.
nr. g-b so~ agtes overført ved skelforandring til matr. nr. g-a srnst.
oe som er angivet på vedh~ftede kort:
at arealet bevares i sin nuv~rende tilstand,
at der ikke ved eller over arealet anbrinees hegn af nogen art, og
at offentligheden skal have ret til at opholde sig på arealet.

J!'oranst~iendebestelll:'nelsebegmres tinslyst på nævnte areal af
størrelse 4.340 m2 af matr. nr. g-b autsker soen, idet der med hensyn ~
til panteh,:cftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejen-
dommens blaa i tingbogen, og idet påtaleberettigede skal være Fred-
ningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds og Fredningsplanudvalget for
Bornholms Amt.

Nærværende deklaration tiltrædes af gårdejer Siegfred Tycho
Mogensen, Enesg~rd, Rutsker som ejer af matr. nr. g-a Rutsker sogn,
og som fremtidie ejer af nævnte areal af størrelse 4.340 m2 af matr.
nr. g-b Rutsker sogn.

.Rutsker, den

Som ejer af matr.
9-b Rutsker soen.

~f. Kjær
Hotel lIammersø

30/9

Som ejer af matr.
9- a Rutsker sogn:

nr. nr.

Si~fred Mogensen
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Akt: Skab nr.
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Anmelder:
BornhoLms amtckO~~G~0
Teknis~ forval~niD~

~ -,-
-\ 'o

DEKL.4..?~TION

Efte= at en fo~ offentliGheden tilgængelig sti ove:::,matr.nr.S c, ~æ~kc= sOGn, er fly~tet til det tilgyæ~sende ~atr.nr.
lo n, ibd. la~gs øst og nordskellene ~or førstnævnte ejendo~~e,
cr-cet fundet pru(r.æve~a0 foretage hjørneafskæringe= ved stien,
af hensju til eventuel færdsel med ambulancer og arbejdskø~e-
tøjer.
~ dc~~e a~lcdninG indsår undertegnede fo:::,mig og efterfølGe~de
e,je=e af :::a'~r.n=.9 ~ på, at de på vedhæftede kort målsa"t"te
og I:lCd [;:::-Ø:1-:':; a:1Givr.e.arealer stedse skal henlig6e som færdsels-

.areal til o0ny~"telse i forbindelse ~ed den på matr.nr.10 a be-
liSGe~de sti, og at;det skal v~re offentligheden tilladt at
fæ=des på s&~~e njørnearealer.
Den fornødne reGulering og fjernelse af beplantning såvel som
udgi':ter dertil og til tinglysning af r...ærværendedeklaration er
ejeren uveill:or.~ende.
?åtale=etten ~ilko~uer Fredningsplanudvalget for Borrillolms~~t
og Hasle kOlYLunaloes"tyrelse, der endvidere forestår og for kO;7"I-
muncns veillco~ende tillige bekoster arealernes vedligeholdelse.

;:::../~ , / <i jU/Rutsker , den • e.e •••••••••••••••••••
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(ejer af I:latrinr. 9 l:., RttBker-'SOg:-l)
Merete Lie--Jensen Jesper Parm.:;r;.c
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Akt: SkJb nr.
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