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Aar 1939 den 12.~ecembar afso~de Overfre~nin~on~vnet paa
'J.rundhl.g af mun:itl ie; oe s.KI'i ft1ig VJtering følgende

K e n d c l s eei Jsucn 329/38 vedrør'Jnr13 Fr-;dning Bf ::;:j::;:'do'r[';l2n -eLll(;oorg, l"' tr.: r.
13ab, 13c, 12p, llJ.ab o; 14ac '.::li' l1utsl>:er 30.:::;n.e' Jen Bf Fredni1'l;..;sn J vnet for "3o:cnh'J 1':18 \.mt den ')3 • .J 2-;J+J ,-;:no3r 1<;'38

,'cJfs':;~te K811d::;1se GI' for\;1a.:t OV2rfr2(lnin2':::;n vDet i ":c,lfClr gf ~::lt-cArfr;,'d-

_din':;3 Lwens § 19, hvo 1'11080\'-Gen er Llda n~;:et af 3j 31': n af "2 j 8f1do;rnen,
}~ard8jer Ludvig JJm.

aV.3 rfr~~dr.i::-:~~~3;l,;vnet ha r '1en 30. J cpt C' mber 1939 bos j,gt l :set de
frelede 11'e61er og har herunder forJ~ IIJ~t med 3j8ndo~m~ns ~jcr.

T.:8n o.:n"'8ede '~le1'ved en mj.ndeJ.ig Ov.:.;re::ls:Wllst mel den P':18g.Jlu2J'1Cte,
3~~ande ud p3S, ot FrJdnin3slcen122san 8tgjfæstes, dog 8aoledes 8t Bebyggel-
se nf :'::Jtr.Xr. 13 r~b, undt8E:;c:n P18nt8iS8are;.llet, S8Jl1t ~,h>tr.N.c. 12p, 14nb

03 14ao ti11~J2s.
T h i b e G ~ e 11 m 8 s ;
Den af Fradning~n 'Vl1Bt for ~ornholms Amt den l3.3ept8~~er 1938

'lf~~:-'.3te X,J[lJ.lse V(dr0i.~~.HideFr.;dnine af -·;;.j8l1UoJ.rrJen'T.'u12bo,1'g, r,~3tr.1I:r.

1.L3ab, 13c, l "p, 14.::b 0,'S 148C ",:li Ru":;sker 30Z11 st'1df.Bstes 'nGd Je fo.ranførte
Ll1dringer.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Bornholms Amtsraadskreds.

Aar 1938 den 23.September afsagde Naturfredningsnævnet for
Bornholm saalydende:

K e n d e l s e :

Bornholms Naturfredningskornite har rettet Henvendelse til
Nævnet ~ed Henstilling om, at der' træffes Fredningsbestemmelser
med Hensyn til den Gaardejer Ludvig Dam tilhørende Landbrugs-
ejendom Matr.Nr.13ab, 13Q, l2p, 14ab og 14~ af Rutsker SOen.

Af Naturfredningskomiteens Skrivelse anføres:
"Den Del af Ejendommen, der ønskes fredet, bestaar af en

7-8 Hektar stor Plantage og en ca 5~O Meter lang Klippevæg mod
Ringedalen. Plantagen er Fredskov. Den er smuk og indeholder
en,interessant stor Flytteblok. Klippevæggen mod Ringedalen er
en overordentlig smuk Sprækkedalsvæg og sammen med Plantagen af
stor landskabelig Skønhed."

Nævnet, der har taget Stedet i øjesyn, kan tiltræde det af
Komiteen anførte og finder, at de ommeldte Omraader pas Grund
af deres Skønhed har en saa væsentlig Betydning for Almenheden,
at der bør paalæbges Ejendommen Fredningsbestemmelser. Efter
Nævnets Skøn bør disse dog omfatte en større Del af Ejendommen
end af Komiteen foreslaaet, idet Nævnet finder, at' ogsaa de
øst fo~ Klippevæggen liggende Omraader er af betydelig Skønhed,
og at det særligt vilde være uheldigt, om der blev anlagt Sten-
brud paa Ejendommen.

Der vil herefter være at paalægge Ejendommen følgende Fred-
ningsbestemmelser:
l) De paa Ejendommen værende Klipper og S1en maa ,ikke sprænges
eller paa anden Maade ødelægges eller bortfjernes fra det Sted,
hvor de nu findes. Dette skal ogsaa gælde Sten'en'e'':f de paa
Ejendommen værende Stengærder. Ejeren skal dog vær~'berettiget
til efter nærmere Aftale med Fredningsnævnet at tage: Sten til
eget Brug, dog ikke fra Stengærderne.
2) For det 5,8 ha store Areals Vedkommende, der paa et Nævnet
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forevist, at Landinspektør Kofoed, Rønne, tegnet Kort er skygget
med grønt, og paa hvilket hviler Fredskovsforpligtelse , bGstelll!Jlef
at Ejeren med Hensyn til Hugning, Bortrydning og Nyplantning ska]
rette sig efter de Forskrifter, som gives ham af Landbrugsmini-
steriets Tilsynsførende med de private Skove paa Bornholm, de~-
under 05saa Forskrifter sigtende ,til at bevare Klippevæggen og
dens nærmeste Omgivelser i Naturtilstand. Dersom andre Arealer ~~

:1
Ejendommen bliver beplantet med Skov, skal det i denne Post fast;
satte ogsaa g~lde saadanne Arealer.
3) Det under Matr.Nr.13c skyldsatte Areal skal forblive henlir ~n
i Naturtilstand, dog maa den Del af dette Areal, der nu er op-

,(

n::4) Paa Ejendommen maa der ikke opføres Bygninger eller anbringe;$-lI. ,f ~
Master, Boder eller andre Indretninger, der kan virke skæmmenae;~

!Denne Bestemmelse skal dog ikke gælde det øst for Landevejen 11g~

dyrket som Agerjord, vedblive bt være det.

geude Areal og heller ikke den Del af Arealet vest for Lande- A
, ' '-t'

vejen, hvis Afstand til, denne ikke overstiger 100 m. Bestemmel-']
sen skal heller ikke være til Hinder for, at Ejeren paa de nu- "
værende Bygningers Plads eller i umiddelbar Nærhed af disse ~pj1I

fører saadanne Bygninger, der er nødvendige til hans Beboelse, .:"j,
eller for Udøvelsen af hans Landbrugserhverv. Opførelsen af ~{
Bygninger maa dog ikke paabegyndes, inden Tegninger og Plane~~~'~~

fl, ,.. J
for Bygningen er godkendt af Nævnet. ~:l"\~
5) F:erdsel paa de i Fredskoven værende Ve je og Stier samt pa~,:!,~}!

\T''''"-~j
Stien langs Klippevæggens øverste Kant skal være tilladt gaaende ~;

IPersoner, der dog skal rette sig efter de af Ejeren til enhver '.~
,) ITid givne Anordninger si5tende til at bevare Ro og Orden. I

6) Paataleret har Naturfrednin6snævnet for Bornholms Amt.
Gaardejer Dam har nedlagt Paastand om, at der tilkendes ham

Erstatning i Anledning af at Ejendommen behæftea med Frednings-
bestemmelser.

Ifølge de Nævnet foreliggende Oplysninger maa det antages,
at Fredningen paafører Ejendommen en Værdiforringelse, særlig
fordi de forhaanden værende Muligheder for paa Ejendommen at
drive erhvervsmæssig Stensprængning afskæres. Der vil derfor være
at tilkende Ejeren,en Erstatning, der skønsmæssig vil være at
bestemme til 2800 Kr. Det bemærkl--es,at Ejendommen er uprioriteret
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og at den ikke er bortlejet eller bortforpagtet. Erstatningen
vil være at udrede med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen
af Bornholms Amtsfond.

Thi b e s t e ID m e s :
Landbrugsejendommen Matr.Nr.13ab, l3Q,12p, l4ab og l4~

af Rutsker Sogp vil være at behæfte med de foran under 1-6 an-
førte Fredningsbestemmelser. I Erstatning til Ejeren Ga~rdejer
Ludvig Dam betales 2800 Kr., der udredes med Halvdelen af Stats-
kassen og Halvdelen af Bornholms Amtsfond.

Zeuthen K.Th. Jørgensen Peter Thorsen
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