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REPRODUCERET AF
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BORNHOLMS AMT
med tilladelse CA.3/69) el

Geodætisk Instltllt

KORTBLAD NR. 5236 1: 20000

M A T R . N R .: 3<1og 139ac

A R E A L : 1.4 ha
SOGN: Ibsker

e)
_EJER

: FREDET

Privat

Deklaration, lyst 24.6.1932.
o

FORMAL: Rekreativ og æstetisk fredning.

I N D H O L D Fredning af en på ejendommen Nørregård beliggende klippe-
løkke, som er omgivet af et stengærde.
Forbud mod bebyggelse, sprængning, m.v.
Fri adgang for offentligheden.
Bestemmelser ang. dyrkning af haveurter samt græsning for
kreaturer på arealet.
Bestemmelser ang. opførelse af beboelseshus med have.

: pÅ TA L E R E T Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds •

REG. NR.: 139-02-5
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l!"'orhandlingsprotokollenfor .PredllinE;sn,;;.;vnetfor Bornholms Amtsraadskreds

D e k l a r a t i o n •

I Almenhedens Interesse o~ efter Overenskomst .med Naturfred-
nincsnbJvnet for Bornholm i Henhold Lil Lov Nr. 245 af 8. l\:aj1917
indgaar underskrevne Lojtnant Huns Nicolai Kaas herved for mil o~
efterføleende Ejere af Ejendommen l,taLr.Nr. 3a og l39ao llNørrecaLirdll
af Ibsker paa, at den paa Ejendommen vwrende, ca. lY2 ha store Klip-
peløkke, der ligger umiddelbart ved og vest for Strandvejen Nexø-Sva·
neke og som er omgivet af et Steng~rde, fredes, saaledes at Klippe-
løkken bevares i sin naturlige Tilstand oe ikke bebygges, ejheller
med Skure, [oi t de paa Løkken vlLrende Klipper oe Sten ingensinde slJræn
ges eller tilintetgøres, at RehuGnins af TT~v~ksten pRa Omraadet
kun maa finde Sted efter Tilladelse af Fredningsnævn.et efter Ind-
"tiilinG fra Sta ~ens Tilsynsfllrende med de private Skove paa Born-
holm, o~ at der stadig skal vwre Adgang for alle og enhver til at
f~rdes paa Klippeløkken.

Der forbeholdes Ejeren Het til selv eller ved Udlejning til
andre at have dyrket med Haveurter og lignende det Ca. 100 Kv.Alen
store Areal ved Landevejen, som nu er dyrket paa denne Maade. Der
forbeholdes ligeledes Ejeren selv eller ved Uulejning at have Krea-
turer til Gr~sning paa Løkken aE foretage den i den Anledning for-
nødne Afsp~rrine, der dog ikke maa forhindre Almenheden fra Adgang
t11 Arealet.

Endelig forbeholdes der den nuvwrende Ejer Ret til paa Klip-
peløkken at opføre et Beboelseshus og anlægge en til dette passende
Have; Opførelsen af et saadant Hus maa dog ikke paabegyndes, forin-
den Tegningerne til dette er godkendt af Naturfredningsnævnet.

Paataleret med Hensyn til nærv~rende Deklaration har Fred-
ningsmevnet for Bornholms Amt eller den Institution,. der maatte
trwde i dennes Sted.

Deklarationen bliver - dCB uden Udsift for mig - at ting-
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lyse som HE.:ftelse paa min n(j;vnte Ej endom. Med Hensyn til de Ejendom-

men paahvilende lI""ftelser henvises til Ejendommens Blade i Tin8bo~en.

S~la1edes inrlgaaet bekru;ftes af undertegnede Løjtnant H.N.

Kaas og af Fredningsnu;vnet.

Nørrecaard, d. 17. Juni 1932. ",
Georg HanseD 'I
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det fredede Areal, erlcltE:rer, at jeg intet har at erindre mod foran- i
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I N\:evnet;Som Ejer:

H. N. Kaas Zeuthen J.O.Kofoed

Underskrevne Fisl<er Johan Hansen, der for Tiden har

staaende Deklaration.

Nørregaard, den 18. Juni 1932.

Johan Hansen
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