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o

'~ATALERET•REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5334, 5335 og 5435 1 20000

, Pedersker
, Aaker
ha

SOGN.

Privat

Overfredningsnævnets kendelse lyst 25.9.1944
Ændringspåtegning lyst 24.8.1948.
at bevare områdets skønhed og ejendommelighed.

En nærmere bestemt del af ejendommen fredes arealerne
bevares i sin nuværende tilstand.
Forbud mod bebyggelse m.v.
Fri adgang for offentligheden til at opholde sig på samt
bade fra arealet.
Ændring af kendelse gående ud på, at der tillades afholdt
skydeøvelser på det fredede område.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds •

138-03-2
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Overfredningsn~vnets Kendelsesprotokol.

Aar 1948, den 14.Juni, afsagde Overfredningsn~vnet paa
Grundlag af mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
t Sagen vedrørende Ænnring af Overfredningsnwvnets Kendelse af 19.0k-

'f")tober 1943, ved hvilken den af Fredningsnævnet for Bornholms hmtsrunds-
kreds under 28/7 1942 afsagte Kendelse angaaende Fredning af Arealer
paa Raghammer Olldemed vi<:lseÆndringer st[:dfæutedes.

HTrens Bvgningstjenestes 2.Bygningsdistrikt tilskrev den
4.Juni 1947 Fredningsnævnet for Bornholms Amt saaledes;

"I Anlenning af, at Terrainet ved Raghammer Odde ønskes
benyttet som Skydeterrain anmoder DiAtriktet Fredningsnævnet om at give
sit Minde til, at der gives Dispensation fra den under 28/7 1942 afsagte
Kendels~. ~tadfæstet af Overfredningsnævnet den 19/9 1943, vedrørende
Fredning'af Arealer oaa Raghammer Odde.

Til Sagen skal oplyses følgende;
Skydeterrainet omfutter det med blaat indrammede Areal paa

det in duplo vedlagt e Mattrikulskort, og Arealet stilles til Raadig-
hed hele Aaret, dog med følgende Be~rænsninger:

{~ Der ma~ ikke ufholdes SkYdeøvelser i Tiden 15/6-15/8. Uden-
: for dette Tidsrum skal det tilstræbes, at der heller ikke afholdes

Skvdeøvelser i de almindelige Skoleferier, Paaske-, Pinse- og Juleferip..
Den daglige Maximumsskvdetid er normalt Kl. 8°0_ 1600, om

kun til Kl. 13°0.

, ,'---'"

.j>o

.:.l
(',~, 'Lørdagen dog

Dp.rvil i betimelig Tid - der skal tilstræbes mindst
8 Dage - forinden hver Benvttelse blive givet fornøden Underretning herom
ved Bekendtgørelse i de bornholmske Aviser.

Paa det fredede, Areal vil der ikke blive udført permanente
betonstøbte Anlæg.

Eventuelle Huller eller Granatsprængninger vil efter hver
Skvdeneriodes Afslutning blive ~ilkastet.

Eventuelle Forsagere vil efter hver Skydedag blive fjernet
sprængt -.

Den egentlige Ulempe vil kun bestea i, at Terrainet under
SkYdninger ikke er tilgængeligt for PubliIDlm.

Til Gengæld bYder det s3mlede Areals Benyttelse til Skyde-
terrain den Fo~del, at det faer Lov til et henligge i sin nuværende
Naturtilstend, ~2nske som ~ilfældet er f.Eks. ved Borris' o~ naa Melby
Overdrev. Beby~gelse vil ikke kunne finde Sted.

Distriktet haaber naa et gunstigt Svar, der' efter Omstæn_
dighederne bedes sendt Anarest bele~ligt.1I

Ved F~ømAf!ndelsen af denne Skrivelse til Overfred-
ningsnævnet ndtalte Nævnet under ?3.Juni 1947, at der formentlig ikke
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ved SkydeøveJRerne vil blive gjort v~sent]i~A Indgreb i de fredede Om-

.raaners landskabelige Forhold. hvorimod en Afspærring vil være til Gene
for Befolknin~pns Friluftsliv; dette gælder særlig med Hensyn til de tal.
~ige Sommerhusbeboere og andre besøgende ved det umiddelbart Vest fo~
SikkerhedsomrAadet liggende "Bonerne". der er et yndet Udflugts- og
BaneRtpd. Nævnet vilde dog, da det er vanskeligt at anvise andre egnede
OmraadAr, under Hanvisning til den militære Nødvendighed ikke udtale
sig imod, at Andragendet imødekommes.

Nævnp.t meddelte samtidig, at Bornholms Værn afholdt
Skvdeøvelser paa de ved Dueodde i Henhold til N~vnets Kendelse af
4.Juli 1936. jfr. OverfredningsniBvnets Kendelse af 22/10 s.A., fredede Om.
~aader. uden at Fredningsmyndighedernes Godkendelse he~af var indhentet.

( ,
I Anledning heraf havde Nævnet rettet Henvendelse til

Statsministeriet. som herom h~vde udbedt sig en Udtalelse fra
KriqAministeriet.

Krigsministeriets og Marineministeriets Udvalg angaaend'
Forsvarets Skarpskvdningsarealer meddelte herefter i Skrivelse af l2.Juli
1947 Fredningsnævnet, at Krigsministeriet efter at,saavel de paagældende
Lorlse;eres P~otester som N~vnets Synspunkter gennem Statsministeriet var
bragt til Ministeriets Kendskab. havde paulagttUdvalget at fremsætte
Forslag til en endelig Løsnin~ af de foreli~gende Spørgsmaal. Udvalget
har med Henvisning til, at de bornholmske Hærstyrker maa håve Mulighed
ior at udføre Uddannelsen i Skarpskydning, og at man efter grundige
Undersøgelser er kommet til den Erkendelse. at der kun paa de fredede ,
Arealer paa Dueodde og Ra~hammerodde e~ rimelig Mulighed for 'at gennem- .
føre denne Uddannelse, foreslaaet, at Skydeøvelserne henvises til et af,. ndisse Omraader, hvorved bemærkes, at Benyttelsen af det eventuelt udpege-
de Areal følgelig maa blive tilsvarende mere intensiv. Udvalget frem-
hæver, at en saadan Løsning ingenlunde er ønskelig set fra et rent mili-
tært Synspunkt, men at man for at lette Genne~rørelsen af en endelig (-~-
ning dog har fundet det rigtigt at fremsætte Forslaget.

Fredningsnævnet har i denne Anledning under l3.August 1947
overfor Overfredningsnævne~ udtalt, at Omraaderne ved Dueodde, der er
landskendte og aarligt besøges af et meg~t stort Antal Turister, efter
Nævnets Skøn er et langt vigtigere Fredningsobjekt ~nd Omraaderne ved
Raghammerodde.

Efter Nævnets Erfaring besøges det fredede Omraade ved Rag-
hammerodde kun af ret faa Mennesker, og den Skade, der ved Skydning
vil kunne tilføjes dette ikke ret store Omraade, skønnes at være af
ringe Betydning i Forhold til den Skade, der vil kunne tilføjes.Omraadet
ved Dueodde ved Afspærring, ved Udspredning af Projektilstykker m.v.

I en af Landsretssagfører N.P.Madsen-Mygdal for en Kreds af
Lodsejere pas Raghammer overfor Overfredningsnævne~ fremsat Indsigelse
imod Skydeøvel'serne er det bl.a. anført, at Area~erne paa Raghammer Odde
i udstrakt Grad benyttes til Græsning og andre Landbrug8forma~l. I, ,

Fredningsnævnet bem~rker hertil, at dette formentlig ikke
- eller dog kun i yderst ringe Grad - gælder det fredede Omraade, men alen
de Str'ekninger, der ligger mellem det fredede Omraade og de nord for
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dette beliggende Gaarde.

Politimesteren i Rønne og Bornholms Amts Vejinepektorat har,
henholdsvis i Skrivelse til Bornholms Amt af l4.August 1947 og Skrivelse
til Bornholms Amtsraad af 25. s.M. udtalt, at Skydeøvelserne kan øde-
lægge den sandflugt sdæmpende Bevoksning paa Arealet og derved frembyde
Fare for Sandflugt. Bornholms Amt har imidlertid i en Skrivelse til
Landbrugsministeriet af 29. s.M. ment, at man uanset disse Betænkelighede
maa tillade den omhandlede Benyttelse af Arealet.

Overfredningsn~vnet har under et den l5.Januar d.A. afholdt
Møde drøftet Spørgsmaalet med ReprBsent~nter for det fornævnte Udvalg,
som indvilgede i paany i .lt'orbindelsemed b'redningsnpvnet at undersøge,

r"'-.omder ekulde være andre til Skydeøvelser egnede AreaL er paa Bornholm.
Udvalget udtaler imidlertid i en Skrivelse tilOverfredningsnævnet af 2.
Marts d.A., at det ikke har kunnet pege paa andet egnet Terrain uden

~derved at komme i Strid med erhvervsmæs8ige og økonomiske Interesser.
~ Overfredningsnævnet mener efter de foreliggende Omstændig-
heder ikke at burde modsætte sig, at der midlertidigt aabnes Adgang til
Afholdelse af Skydeøvelser paa et af de to fredede Omraader, og Over-
fredningsnævnet kan slutte sig til Fredningsnævnets Opfattelse, hvor-
efter Arealerne paa Dueodde i fredningsmæssig Henseende er af større
Betydning end Omraadet paa Raghammer Odde.

T h i b e s t e m m e s ;
Den af Overfredningsnwvnet den 19.0ktober 1943 afsagte Kendel!

vedrørende Fredning af Arealer paa Raghammer Odde skal ikke ~ære til
Hinder for, at Overrredningsn~vnet giver Tilladelse til, at der paa

r·,)detfredede Omraade afholdes de til Uddannelsen af de bornholmske
Hærstyrker i Skarpskydning fornødne Øvelser.

l- c
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As r 1943. den 19 .Oktobe r. Q fSll gele Over fredningsnævnet pa~

GrundllO g s f mundtlig og skriftlig Voterin g følgende

Kendelse

i Sagen Nr. 512/42 vedrørende Fredning af Arealer pall Rsghammer Od-

de.

Den ~f Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraadskred~ den

28.Juli 1942 Ilfs8~te Kel".delse "er sssbdende:

"I Anledn i ng li f en poe tænkt PIa ntn i ng Qf 'Fredakova'p1:8n t~ge

pas" T:Vlilkegssrd". Matr .Nr. 44e fAf Pedlilker Sogn og 36b sf Allkel'

so~, er Nævnets Opmærksomhed blevet henledt ·peR. at den dels under

ITyskegilQrd" dels under "Silndee,&llrd". llA-t'ltr.Nr. 36a Ailker Sogn

beli 8gende II RaglJammerodde" bør' undt Iil (;elil for denne Beplantning'.

Nævnet har flere Oiln~e. senest ved et i Overen~liltemmelli1e

med Naturfredningslovens ~ 10 a fholdt Møde. hvortil a Ile vedkomnIen-

de lovli~t hfAr vælet j nåvilr'lillet. tllget Forholdene pas Stedet 1 2"je-

syn. og Nævnet fi nder. Qt "RilghfAmmerodde" med nærmeste tilgrænlilende

Arealer er et Omreade. der pae Grund fAf det~ SkØhhed og'Ejendo~e-

lighed hilr en SSil vælilentl1g jjetydning for Almenheden. ilt. det hør

underglveø Fredningsheliltemmelser ilf nedennævnte Art. Omrssdet he-

stesr for Størstedelen af Sandklitter og lyngbevoksedA Arealer.

Det Omrssde. der frectelil. begrænsea mod Syd IIf østersø'en. mod

Vest af Ssndegaerdø Vestgrænse. mod øst sf Tyskegurds øatgranse

og mod Nord ~f en lige Linie fra et Punkt paa Sandegasrda Vestgræn-

se til et Punkt PilS' Tyskegllllrda østgrænse. Denne Linie er af Lllndin-

apektør Kofoed. Rønne. indmsalt i Forhold til faste Skelhjørner be-

lig~ende Nord for Omraadet Og indte~net p,n et Kort. der bl1æg~e~

- .- .---------



•

l,
l,
l,

"
" i

I
,I,- 'I
,/

-2 -

Kendelsen. P~a Kortet er Orr.r~Qdet skygget med rødt. Efter Kortet

erden Del af Omra~det. der li~~er under Tyskega~rd. 6 ha stort

og den Del. der li~~r under sandeg~6rd. 7 ha stort.

For det sealedes angivne Omrvade skal følgende Bestemmelser

'være gældende:

l. omraadet skal bevares i sin naturlige Tilstand. det mSA ikke

oPdyr'kes e Iler beph.n te s. Skulde nogen Bepl&nt ning være nødvendig

eller ønskelig af Hensyn til Dænpning af sendflue,t. mae lilsaden Be-

plantning kun finde Sted med Ssmtykke af N&tur.fredningsnævnet.

2. Paa Omresdet mac ikke opføres bygninger. hvortil medregnelil

Skure. Kiosker. LYlilthuse. Badehuse o. lign. ~orbudt er ogsen An-

bringelse af Master Ob andr'e Indretninger. der ken virke skæm"l"ende••,
3. Alle 0e enhvel~ skal vtft'e berettiget til at færdelil ti·l Fods paa ,",

til/ ~
Omraadet oe;; opholde sig der' samt Bt rede fre Strandep. men de af de

relilpektive Ejere til enhver "Tid givne Anordninger. sigtende til

at bevare Ro og Orden. skal overholdes. Adgang til OmraRdet gives

Offentlte;IJeden fra .strandbredden.

4. Kampering. Teltlillagning og B&altænding psa Omreadet skal være

forbudt alle andre end de respektive ~j~re og dem, hvem diRse give~

Tillladeise dert.il. Det forc'e'rJoldes Nævnet at fastlilætt.e ':derligere

indskrænkende 0i regulerende Bestemmelser i disse Hen&eender.

5. Proataleret rl1r N&turfredningsnævnet for Bornholm& Amt.

Saavel Ejeren af "T~skeg~erd". Gasrdejer Anders Hansen Ko

foed, som Ejeren ef "S~ndeBaard" • njjjardejer Hans Anker Schou. har:
I

protesteret imod Foretagelsen Qf Fredning. og &ubsidi~t har de pa,
\ <

"I

staaet sig t.ilkendt en ErstatninE, af 1.800 Kr. pr. h8. Gaardejer '

Kofoed anfører. at han har psatænkt et lade Arealer ~f den under

"Tyskegaard" liggende Del ef Omresdet beplante ved Hjælp af for- ,'"

ventet st.atatilskud. 0e Ganrdejer Schou her forbeholdt sig senere

at kur.ne træffe lie,nende Best.emmelse. BeBge har.de derhos henvist

til, at de ved Fredningen hindres i at iælge B~ggegrunde, iærli gt

til Somrr;erhuse.

Nævnet msa 110 t,a 6e• a t Omrap det.- sær li gt den Del a f det, dAr

ligger under Sandegaard - kun i ringe Grad egner &1g til Beplantning.

pee Grund af AdlblOngiilforhOldene er· Omraadet heller ikke særlig

---------
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agnet til Udst:,'kning, hvorved J'derl1gere bernærke&, at en væ&ent-

lig Del af o'mralildet omfattei øf ,:>eaternmeliilen i Naturfredningaloven&

) 25, Stk. 1. Da Omre~det i det hele findea at være 'af ringe

Værdi for Ejerne, findea den Erstatning, der bør ~'dei dem, at

burde fastsætte& til 600 Kr. for hVAr af dem.

E~itlilt~ingen udredes med Halvdelen af statskassen og H~lvdelen

af i~ornholms Amtsfond • Ingen andr'e af de i Ejendomme~ berettigedu

har fremsat Krav om Udbetaling, og Erstatningen vil ssalede&

være at udbetale til Ejer'ne.

T h 1 b e & t e m m e s:
Det for'lilu omrneldte Omrllrde af "TYlilkegaard", MIltr. Nr. 44a

af Pedsker o~ 3Gb af ASlker sllmt af "Sand1?,lilllrd", Matr.Nr. 3611 ef

.aker fredes, og Erstatning vil være at udretele, 5llt i Over-

enastemmelie med det foran anførte."

Kendelsen er forlabt Overfredningsnævnet i Medfør af Na-

turfrednings10vens § 19, hvorhos den er indanket af Gaardejer

Hans Ankbr Schou.

Overfredningsnævnet har den l} •Juli 1943 l esigtiget de fre-

dede Area ler og har IJer'under- for'ilandlet med Ejerne ef disse.

Mlilnopnaaede herunder EnigLed med Gaardejer Hsn& Anker Schou

om, at der tillæe_ai ham en Erstatning pas 1200 Kr. for Fredning som

angivet i Kendelsen.

Efter Bt Ejeren af "Tyskes,3srd". Matr.Nr. 448 Pedersker,

Gaardejer Anders Kofl?ed, h~vde fremset Ønske om -aplantning af et

nærmere l\n~ivet ~r&lll af Ejendommen, indgik man pfle, pt han re-

pl51ntede et Areal pS8 højest 2 ha, nYis Jellggenhed vil'være at

fest.iætte efter Aftale med Fredninganævneti Forl11ilnd. Til deUe

Areal skal AlmenbEjden ikke tJave Adgang. Erlilt.stningen forbliver

uændr'et 600 Kr.

Da Overfredn1n~anævnet løvr'i gt i det væsent. 11 ge kan t.il træde

det i Kendelsen anføtt.e, vil denne være at atadfæste med de &1'

I
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t
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Den ~f Fredningsnævnet for "ornbolms .~mtirE(!dikrerli ilen

28.Juli 1942 sfs~ete Kendelse ved:r~ende Fredning.af.Area~er

pr,r Rae;1Jrmmer' Odde St.2 dfæstes med de (I f ~et. foranst.flF.lende føl gende

Ændrlne;er' •

.p .0. V.

Frederik V.Petersen.

I.



•

•

Fredningsgrænser:
~mmenlaldende med Skel I, l. II

Ikke sammenfaldende- med Skel

--,: <'9- A
".... '".- "

,4)-' ,Q 1

-. '. '- r:{'--
k .. -e--. '. , .
./ '.,'

('.i.-,. ,,
h

\J6 J-a-O,
I

~ ~

---• --- --- .........
l --- ---l ......... .........

"

Terl'"ain af

Sogn: Roker 03 Peder.5/rer

Herred: 5017der

Amt: .lJoTnllOlms

Ud.~c~rd'9~f,. R.pr/I /94t7
ZJ/~-~kforol",t for Nafr,',,-vls YcE'senrl O.5fer.5Oen

"
l

/-?aa/~.sfck5.forhold /.-.1000





FREDNINGSNÆVNET>

•

e.



Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for, ,'..
Bornholms Amtsraadskreds.

Aar 1942 den 28.Juli afsagde Nævnet følgende"

!_~-~-~-~-~-§-~
I Anledning af en paatænkt Plantning åf Predskovsplantage

, ,

paa "Tyskegaard" Matr.Nr.44a af Pedersker Sogn og '36b af Aaker
Sogn er Nævnets Opmærksomhed blevet henledt paa, at 'den dels under
"Tyskegaard" dels under "Sandegaard" Matr~ flr.'36&.'af Aaker Sogn be-
liggende "Raghammerodde " bør undtages' for Idenne Beplantning.

Nævnet har flere Gange, senest ved et i Overensstemm~lse med
Naturfredningslovens § 10 afholdt Møde, hvortil 'alle vedkommende
lovligt har været indvarslet, taget Porholdene paa: Stedet i øje-
syn, og Nævnet finder, at "Raghammerodde" med nærmeste tilgræn-
sende Arealer er et Omraade, der paa Grund af' dets lSkønhed og

• ~ '( IEjendommelighed har en-saa væsentlig Betydning'for-~lmenheden,
•• : <,at det. bør undergives Fredningsbestemmelser af nedennævnte Art.

Omraadet bestaar for Størstedelen af Sandklitter"og lyngbevokeede
Arealer.

• '~I \ ~Ir t •Det Omraade, der fredes, begrænses mod Syd 'af østersøen, mod
Vest af Sandegaards Vestgrænse, mod øst af Tyskegaards østgrænae
og mod Nord af en lige Linie fra et Punkt paa'Sandegaards Vest-
grænse til et Punkt paa Tyskegaards østgrærise~' De'nne 'Linie er af
Landinspektør Kofoed, Rønne, indmaalt' '1 Forhold -'t'ilfaste Skel-
hjørner beliggende Nord for Omraadet og indtesne~'pa~ et Kort, der
bilægges Kendelsen. raa Kortet er Omraadet skygget'med rødt.Efter
Kortet er den Del af Omraadet, der ligger'unde~ Tt$kegaard, 6 ha
stort og den Del, der ligger under Sand egaard' 7 'ha.'st-Ort.

, ,\11 ~ ; q'" IFor det saaledes angivne Omraade skal fØlgen~e Bestemmelser
,være gældende:

l. Omraadet skal bevares i sin nat~rr1-ge"Til~t;&nd~~f'J~d~t':maa ikke
, , i' ' ''''",_opdyrkes eller beplantes. Skulde nogen Bepltmt'ning være nød-

vendig eller ønskelig af-Hensyn til Dæmpning1~i~S~aflugt, maa
I 1~; Isaadan Beplantning kun finde Sted med Samtykke:af Naturfred-

ningsnævnet.B
es

te
m

m
el

se
r 

3 
af

 3

B213360
Linje  



" '

. '.

2. Paa Omraadet maa ikke opføres Bygninger, h~Drtil medregnes
Skure, Kiosker, Lysthuse, Badehuse o.lign. Forbudt er ogsaa
Anbringelse af Master og andre Indretninger, der kan virke
skæmmende.

3. Alle og enhver skal være berettiget til at færdes til Fod~,....p.~
, ' ~Omraadet og opholde sig der samt til at bade fra Strand'

)de af de respektive Ejere til enhver Tid givne Anordnin .
sigtende til at bevare Ro og Orden, skal :overholdes.
til Omraadet gives Offentligheden fra Strandbredden.

disse Henseender.

1, l' 1

"4. Kampering, Teltslagning og Baaltænding paa Omraadet ska ';
forbudt alle andre end de respektive Ejere og dem,
giver Tilladelse dertil. Det forbeholdes Nævnet at
yderligere indsk~ænkende og regulerende, Bestemmelser i

, " ~

5. Paataleret har Naturfredningsn8lvnet for Bornholms Amt.
Saavel Ejeren af "Tyskegaard" Gaardejer Anders Hansen

som Ejeren af, ItSandegaard" Gaardejer Hans'Anker ..Sohou har
testeret imod Foretagelsen af Fredning, og subsidiært, ~ar
paastaaet sig tilkendt en Erstatning af 1800.Kr., pr. ha. G
ejer Kofoed anfører, at han har paatænkt at, lade·..·Arealer
under "Tyskegaard" liggende Del af Omraadet beplante<,ved H
forventet Statstilskud, og Gaardejer Sohou har forbeholdt
senere at kunne træffe lignende Bestemmelse.,Begge.har de
hos henvist til, at de ved Fredningen hindre s i at "sælge
grunde, særlig til Sommerhuse. t; -~.. ~\'

Nævnet maa antage, at Omraadet - særlig.den~Del af
ligger under 8andegaard - kun i ringe Grad egner,sig,til B
nlilg. Paa Grund a.~ Adgangsforholdene, er Omraadet heller ik
egnet t~l Udstykning, hvorved yderligere bemærkes, at en væ;e~
lig Del af Omraadet omfattes af Bestemmelsen.i Naturfredningslovens

,§ ~5,.Stk.l. Da Omraadet i det hele ,findes at,være af ringe Værdi.. .

for Ejerne, findes den Erstatning, der .bør'ydes;·dem"at.'burde fast-
sættes til 600 Kr. for hver af dem. J, _.'1 ,I, ,;':.'i.I:dJ .!

, ,lI , Erstatningen ud~4JdeB m,d Halvdelen af, Statskassen og Halv-
delen af Bornholms Amtsfond. Ingen andre af~.de i'Ejendommen be-
rettigede har fremsat Krav om Udbetaling, og Erstatningen vil. saa-

B213360
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ledes være at udbetale til Ejerne.
T h i b e s t e ID ID e s :

Det foran ommeldte Omraade af "Tyskegaard" Matr.Nr.44a af
Pedersker og 36b af Asker samt af "Sanægaard", Matr.Nr~368 af
Aaker fredes og Erstatning vil være at udbetale, alt i Overens-
stemmelse med det foran anførte.

Zeuthen K.Th.Jørgensen
. . . . . . . .

,-

, '
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I

, Peter Thorsen
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