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U D S K Il I ]' T

af

~, År 19531 den 2S. juli~ afsagde ovcrfredning~n:evnet p;~ grundlag
af mundtlig og skriftlig voterinB følgende

t i l l æ g s - k e n d e l s e
til overfl'cdningsn::evnets kend el_se ::if ll. oktober 1047 vedrørende
fredning af arealer' pi3 den sydlige nid e nf den s~1kald te: redn1ngscti
fra Saltuna til BølflhGl.vn.

Ved denne kendelse bGsten:tes bI. a., at der hvad;:en langs red--
ningsstien eller lxmeere inde p:~ de i'redode arealr:H' m:j anbringss
hegn. Det tillodes imidlertid e j eren af ma.tr. nr. 24g af 0 stermaricj,
landf:-1r'etssa.gfører LrmnuntS", ~1t opføre et ikke over 80 om hr:Jjt og
ikke mere end 50 m htnl3t ~3teng::erde af natursten ud en anvendelse af-=---
cGm~nt og mørt8l 18.ngs redningsstien, dog ikke nErmere und l c
fr-a denne, s~led0s som den ville bli ve (::fto:r 0::1 planlagt istand-
s:ntt8lse.

I anledning af indtrufne ulemper, som tilskrives m~nglende
indhegning, hnr lD.ndsretosagf0rEJr Lannung i skrivulser af 22~ Etp:r.-il
og 8. maj 1953 ansagt om tilladelse til at OPSBtto yderligere 20 m
stent;llrde af sammo art og højde som dot OVennJ3vnte, samt at anbr-inE:(:;
et 1l-..l.vthnbn bes t:~ende [-tf uafbarkede p':ele f'o:r'bundne m,-~dhorisontal t
~-1.nbr·aet(:j,uafbarkede gr-anraft er P~1 en str.'Ekning af 10-1~ m langs
redningsstien fra æatr. nr. 24gls nordøstre hjørne mod vust.

Ovelfredningsnævnet har i sagens anledning br8vv(';ksl,Cjt !Led
fr'edningsn:evnet for Bornholrrls amt, som har ud tal t, at n '.:e vnedI intot
har at indvende mod, ut stengærdet forlunges, og at dor opsættes
~t heGn nom ansøgt.

Da overfredningsnævnet hvr'ufter ikke f j nd 8r a t bun] () mods.:ett::~
sig don omrnE::ldte yderlig8ro indhegning, vil overfr()dningsnævndts
forn::evnte kendelse V'Bro at Jmdre i overensstemTr_elso hd:r-In:;d.

P:~ dertil af andragoren gi ven foranlc:dning Gkat ovcrfrednin[s-·
n~vnt:;t der-hos udtale, at redningsstien ogsa efter en i forbindelse
med den pli t Enkte istands-Btt else i v:;r-ksu.t forllJgning af' s tJ:rm ved-
blivende danner skellet mellem den frGdning, oer gennemf0rtøG ved



l ~o

e)overfredningSn:evncts forn'Bvntc: lrendGlse og clcm vod o'vuI'fl'Gclningsnæv-
nets kendelse af 6. juli 1935 iVErksatt0 fredning, d8r tillTGgor
almenheden adgang til t.l.1 (:dl(jrn~ p/j ntrandsiden af rudningsstion.

T h i b e s t e m m e 8 :
Den af oVGrfrcdnine:snBvnst don ll. oktober 1947 afs~.LE:·t()){andelf-;c

vedrør8nde fredning nf arealor p~ den uydliCe nidc af I~dnings8tiGn
fra Saltuna til IYl1shavn skal ikku være t-iI hinder for, at det OVGnnTVr1-
te, på matr. nr. 24e uf 0sterwarie, Opf3atte stenEBrde forl:-en€:Gs med
20 ru i summe udfaralsG som det oksister~ndco Kendelson skul oj hellu~_æ~(;til hind ~r fOl' ~ a t (hH' ..pl~ rJ j cmdOlflillt,nan ~r'·i.nt3es at ln.vt hugn bG-

Rti3ende af uafbarkude p:Dl e lo rbundnc mud h01'180n tr-ll t ~....nbraf,tø, uaf-
barkede granrafter p;~ en f3 tr'{lkning af 10-15 ID lanB's :cec1ningsfJtien fra

.atl" nl. 248' s nordøstre hj0rne rr.od vest.

oV8rfrcdningsn~vnots sekr~t~r

e
ti /~

~~tllt/f' J::J.
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UDSKRIFT

OVERFREDNINGSNÆVlmTS KENDELSESPROTOKOL.

Aar. 1947, den ll. Oktober, afsagde O,?erfredningsnævnet paa Gru.ndlag
af skriftlig og mundtlig Votering følgend0

Kendolse
~agGn Nr. 517/46 vedrørende Fradning af Area13r paa den sydlige Sine
~den saakaldte Redningssti fra SaltQ~a til Bølshavn.

Den af Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraadskreds den 7. Juli 1945
afsagte Kendelse er saaly ':dh~.cd

~
"Ved Nævnets Kendelse a.f,11/6 1'334, L'l8~. enkelte Æn::'ringerstadfæstot

,Overfrer:ningsnævnets Kendelse af 6/7 J.935 er d.erforetaget Fredning
Arealerne paa Strandsidan af :1on saakal~ te "Redningssti" peB. nen stør-

ste Del af Strækningen melloc Seltuna og Bølshavn i 0stermarie Sogn.
I Skrivelse sf 13- Juni 1944 har ~/erfred~~ngsnævnet1 der i Anledning

af et Projekt om Udvidelse af Redningsstien havde haft Lejlighed til paany
at tage Forholdene paa Ste1et i øjesyn, anmoJot Nævnet oe at overveje,
om man ikke burde søge gannemført on supplereL19 Fredning af Lancskabet,
saaledes at Fredningen under Honsynt&gen til eksisterende Bebyggelse og
mulig andre Forhold kommer til at or~a.tte hele ~et unyrkede Arenl (ikke
Landbrugsareal) fra hvor Stien begynder i Saltuna, til, hvor den Gnder
ved Bølshe.vn.

Nævnet, der ved ga'l'il.tagneBssøg har gjort sig bokend t mac. Forholdene
paa Stedet, finder, nt Fredning bør foretages ef nogle Omraader indenfor
Redningsstien, nemlig:
Af Matr. Nr. 22i tilhørende ll? ValdGcar Jorgansen
hele det ved Re~ningsstien beliggende De~ Skov bevokse~e Areal samt 1en

fd Træ- og Buskvækst bevokseoG Bred af Gon Bæk, jor dsp~er Skellet ~od
~tr. nr. 22h og 22g •.
~atr. Nr. 22h og 22g tilhørende L" Anc~ersen den lT..o:1.Træ- og Buskvækst

btJlllll'okseneBred af nen Bæk, der -~annor Skellot eOel l:,Tatr.Nr. 22i.
Af Matr. Nr. 23a tilhørende Sonne, Rendkløvogaard

~redden af fornævnte Bæk strækkende sig fra ~G fornævnte Ejen~oome til
~t Sted ved Bækken, hvor der tidligere har værot Van1cølls 105 rofra
, Landevejen.

Hele Matr. Nr. 24g tilhørende L~n0sretssagføror Lannung.
Matr. Nr. 25a tilhørende Fru Holga Schou, Ranckløvegaard
hele 0.et til Redningsstien grænsenda uopdyrkede Areal, herunder dot smalle
Stykke Skov, der st:r:ækkersig ca. 150 o. inc~i Lanc:et"
Af Matr. Nr. 25h og 25i tilhørende Dr. Sylvest, 26f og e tilhørende Dr.
Gjellerup, 26d tilhørende Kunsto.aler Jo~~sen saet den Del af Matr. Nr. 26a
tilhørende Jo Hansen, Søbaar~, nar sky~er sig ned til Redningsstien mellem
fuatr. Nr. 26g og 26d:
en 30 m bred Bræmme langs Rodningsstien.
Af den Del af Matr. Nr. 26a, nGr strækker sig ~8110o Matr. Nr~ 26d og 27c:
hele Arealet mellem Re~ningsstiGn og do ~yrkede M~rker S2Ct ne soca Skov-
partier paa 1:ar:Ken"'cleJ::1JGJ.Gaardo.r. og-'RednllJ~USfj tJ,rl·. EndvidE:ired0 mecITrt.,- .I:
op 'Buskv:Bkstbe.voksede-BreJ ddo.r l8.n(:;:::;elan Ruk ~ c1er"clanner SkeIle t G1elle'm':,.ti_r. Hl'. 26a åg~]::atr.Nro 27c~" .dJL; kun P'::'-C! Str::....:knin~(Jnfru Redn±flgs~tiel'l
t'.....:.L'·TJ:atr.Nr. 26e.Af Matr. Nre 27c tilhørende Jens HansGn~
den østligo Side af lige nævnte Bækløb. Endvi1ere hele ~cn uopdyrkene
østlige nel af Ejendoo~en, mod Nord·-0st,begrænset af RedningsstiGn, og
Dod Syd-Øst af Skellet mod Matr. Nr. 272. Ooreadet bastaar væsentligt af
et Klippeparti og dettes Skraaningero Klippepartiets Plateau er nu udstyk-
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ket under Matr" Nr" 27h og solgt til AJ::kitGkt .A. .. Barfon" Er..del:.g frodes
de to SClaa SkO"lJS-Liykkor'le s t for KJip:gepartiot n

Af Matr ....Nr. 2713.tilhørende. Jens W"P" :~~kotte ~
hele Arealot mellem Rodrdngsstien og d(;i(l dyrkedo Agorjorc. 1.18dUndt&gelse
af de bebyggede og SOi:lHav'er opc:p:kcde O::Jraa(J.er~ der findes her., Det f:L'e-
doc.e Areal oofatter saalec-1es h81e ,-.;1etKlippe- og S!wvpartl, der finr~es
lige bagved - Sydves I; for .- do scaa Parcc~ lor MatTe Nr,· 278 og 27f og den
Skov, der øst for Klipperne sf,'7·æ1~.kGr sie ~....~~n.gs SkelL':lt mod M3tr" N.L" 27bø
Af Matr. Nr. 310 tilhørcl.d.o r\1:1tJ1:j.[~8 SYGnd~'i:,n;: .
Den med Træ<':6 Buskvækct be'v:',ks':3'\O B:roj a f den Bæk, ~~er danner Skalle t
mod MatT" Nr. 92u op tjl Lan~ev8jen,
Af Matr. Nr~ 92u tilhøren1e Ove:rassistent H", Peter~Jen:,;
hele de t uopdyrkedo De l ed' dsnt"JG Ejendow9 r.: erD....Yl.ler ogs8.a BrG deon a i Bæk-·~
ken dor d~cner Skel Mod Matr· Nr~ jlc.

For de or:mwld te 1;.roa181' fas ~sæ:tto3 i\7:l1ger.da ]'l'edni.ngsb8f3tommelser,~
i..realerno Cl8,a ikJ.:e bebygg'3s - hollo!: ikke G1oc.Skure, :30(:81' 8116r.

ligne n.de. Klipper og Ste.t1. pau 1,,1.'88.1o:.~ne Ct.J.8 ikke s 9~<.s.nbes e:'19:'~ ti l.in tet--
gøres, ~''El Om.:c8.nder, (1~T hi~~-t;.Ll. 11ar h:nJ.ige;et uopd:yrk(~t, 'sksL be"Var3f'~ i
naturlig Ttls·car..d. Træv æIc:. t., :::8r voc: SGJ.v8aarJ.j!l~: :frem.kOi!:c.lor paa saadanne
Or::caaoel' skal EjGrna væ:r.-c plj'6tigr~ pan G,:;'2rl Bexoot.ning at fjen18, naar
Nævnet frec::.sættG'r K~'~v i8X'C'':;1~ :ne Om:~'aad0ri der nu er skQvbevo~-\:sodc - derun-
der de o8G1eldto Bækbredeer - ske.]. tovaros so~ Skcv; for de Ocre.aders Ved-
kOClcende, r'l er er fre dskoVGplig tigo, følge s c~c [or naa::lanno gæ110nd G Regler"

Uq.ovGr (l.o Indbegninger, LLiagOI' og li GnetH1u ~ SOc.1ullorGc.o :f:indes paa
Arealerne 1 maa der hvcrko.q. :Langs .J:lqdr.ingcst:i.Gn eller lælJgare ;Lnde pea
de fredede ,Arealor anbringes Hogn; ~0tte skal ikke VælG til Hin~or for
Anbringelso af HGgn oej.lom de :C.co~1oJ(; l~.reJ.ler oe ar-'jre ,OI.1reacter" Det 'C1aa
ikke ved Opslag e ller Ski,} tti tilJ~Gndogi ve s? a t J..n:, aj srne er pri 'la te .Raadig-
hed undergivet" . . .

H"or, ~ækløbsbred<ler f1'8(1eS r.:aa c.or iklc6 ;3}:G Orstowntng .(}-110r 'Fqrure-
ning af Bækk0n. . .

For nedennævnte Ejen.c1omce træffe s fØlgoIi.(10 Rærlige Bester.:J.DGlsex.~
Matr. Nr. 24g ('~nnvng):
D3t skal vær~ EjG~'.en tille,Cl.t at; o}!fø:;:'o e,:; Ed·t~tE~g88hus (::.(-:c1 sædvanligt

Ur.hus og lignende) pA.a næ::'-C19TO af to.l ~ [J"t,r):-l\la rI l}ru..a<..~cns Syd s:'.~,o længs't, ,
borte fra Redning3stien) 8fte~ ~~ Bygnlngcte~njn~or 'inde~oJdondo 021YG~
ning Ot::! Mate riqJ 3:r Qg Fa:"YE-; '[' sr fcdkend t; al' NævnctL Ilo t sk:.-:J. 3 nc......i dore
være Ejeren tillad. t. l a!.lgs Ho:',m.!lgast.l.on - Jog ikke lJ.æ.c~:t()ro enr~ ? :::.fra. .

I c. er:.n e , saalodGs nom den :J l i"/o l'" f).:t'tor en planlagt :lstandGæ t to Ise - a t ,an-
bringe et .~ ikko O\70r 80 C::''l hø j t .. StelJ.gfBr::1a af ?12..tUJ"::'G te .:1. U(l:':f) .;in"lf.:.nc1else
ef Cement 08 Mørtolo Gærdet, der kan deles l f~era Udle, nea ikke h3ve
en 'større sanlet I.æng:le. 8'nri 30 r~. J)eJ

.:, i ::'Or[.n9ta~enc1,) 31:::::jl~c1Glige Fegler
fast3atte F'or;:;ud mod An'bril'gu] se 8.f Op:::i,p.g og ~.kll. t,c 81::2:1 ogsaa gælfle .herp
I Anledning af e.t der pae (:et hRr ot:r:J.sldto Aro6.J. ar nusen :Iræbovoksning,
og a~ dot pua Gt Nævnet forolitmonG.e Kort 81" bo [;Clgn;Jt ~;CL Skov, b:)r:.::BJ;·kas
at .h:realet vil være at 't)'3V~'.r.u i dot ·,'æsontligo i sin nu:væronc1e Skikkelse
og i det h(;lo været llnc:<?l'givet dG P.aglG!'9 1301.1 fO:'c~n c".:,'.i'.estsat for 'lOp-'
c1yrkGde Ar0alGr. Dot SKCl.J. c 0f{ '(:r:B~:'ODje:r'sn tillad t i begræ!.lSGt Or::fang et
plante Frugt tr-æor paa At'(?sJ.o -:;"

Matro :r~r. 252. (]'ru S0hol.l):t
.Paa et Næ\rnet for€i1iegenlo K'J..':'L; F.,,: heJ <"3 det ha.r fredGdc Oura.iJ.de DG't8g-.

net SOD Fredskov,
Matro Nr. ?5i (Syl~est)~
Madens dot fredede Ouraada hGr iøvrjgt bagrænsas af en Linie, Rar

løb;;r parallelt oee. Redn:lngsstion J. en Afstand et' 30 c. fra denne 1 sl::al
cen '0131 af Arealet,) der ikkJ Gr fredskovsplJstigt, nod Syd begrænses _
af e.n lige Linie, hvis .Afs tand fra Rodningcstion længst ood Vest er 30 r..1'
og længst C10d. øst 20 m~ Do·t tillad.6s Ej6ren ~ t anbringe 6·t; af Nævnet /Soc,_·
kendt Hegn i Græns6:n C1elJ.eo r,et f:::'edskc'\;'sr>ligtige 1\:real og det ih:ke fred ..·
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skovspligtige Areal. Dette, der ticligere har været ~yrket so~ Ager, er
i de senere Aar blevet boplanteto Det vil væro at bevare SOffiPlantage
eller eventuelt so~ Have.

Matr. Nr. 26g (Gjellerup) og Matr. Nr. 26~ (Johnsen)~
Da do til ~isse Ejondocme hørende Haver strækkor sig helt ned til

Redningsstion, ~~a Ejerno ikke alana bibar-oldens HGg~ og Laager so~ finnes
vod Rejningsstien, men ~aa ogsctepaa ande~ Maade ve1 Hegn og Opslagstavler
hindre, at Haverne botrædes af Uve~kOCDenCJ. Beskafferiliadcnaf ny3 Laager
og He['n'skalgodkon::l.esaf Nævn.;toDur forbJholc~Gs Ejeren af Matr. Nr. 261
Ret til at oobyg6G og u~vi1e dot pac Grun~~n liggende Hus efter Pla~3r
godkendt af Nævnet samt til at opføre et btelier ~aa 3t af Nævn8t gonkendt
Stod.
~ ~atr. Nr. 27c (Jons Hansen) og 27h (B~rfoj)~
~ Det tillades Ejeren af Matr. Nr. 27h ~t opføre et Son~erhus pRS nær-
mere aftalt Sted, efter at Bygningstegningar i~~~holGende Oply~ning om
Materialer og Farver er go~ken~t af Nævneto Dot skal en1videre være Ejeren

~
i adt at anbringe et Eegn l2ngs Klippepartiets stejle SkrBaningor u~

edningsstiGn.
De under Matr. Nr. 270 og 27h fre&odo Ooreader kan k~~ i ringe Grad

ses fra Re1ningsstien. Da Nævnot pe.aGrund ef ~isse O~raa~ers 8kønhed og
Ejendoccelighed finder, ~t det vil være af væsentlig Betydning, at Ocraa-
derne - ligesoc hidtil - er tilgæ~gelige for Aloenheden, oesteCJ.oos~et,
at Færdsel paa Ocraadern8 skal vær8 til:3~t gaeence Personer, der ~og skal
rotte sig oftar de af Ejerno givne ~norGninger siGtsn~o til at bevare Ro,
Orden og Husfre~. Der oaa ikko E~brinb0s Hogn lengs iot fredede Omraaccs
Vestgrænse.

Foranstaeen~e særlige Bestec=uls8r gælier ikKG ~J frenedc Skovstykker
og Bækbredder paa Matr. Nr. 27c~

Matr. Nr. 27a (Skotte)~
Af lignende Grunde og paa lignonje Vilkcar soe anfort ved Matre Nr.

270 og 27h bestOi.1CeSdet, at Færdsel paa det fredede Ooraade skal være
tilladt gaaende Personer.

Matr. Nr. 92u (PetersGn)~
Dot paa denna Ejan~oCl.frG~Gde Areal er af Landinspektør Kofoec, Rønne,

4t,nscæssigt angivot paa et Kort •
.. Paataleret ~Gd Hensyn til Fre~ningsbestoDoels8rnes Overhol~else har

Na~frenninssnævnet.
Dot b8wærkes, at dor ikk0 af Forbu~ot CO~ Bobyg3G1so af fredede 00-

raador kan udledes, at Bobygbels~ af ~e paabæ11Gn~e EjondoClwG skal være
4Illadt u~enfor de nævnte 0~raa1er, nssr 1otto vilce væra i Stri~ nod Be-
~~oelserne i Fredningslavens § 25. ,

~ ~
størstedelen 8.fLoc:sej0rno har frecsa t BGgæring ae botyc~eligeErstat-

ninger i Anle~ing af Fredninse~ne~ Disso Pa~stande vil kun i ~egot oesræn-
sat Udstrækning kunne tages til Føl~e, idet ~ævnet fin~er, at Frodningerne

I for de fleste Lodsejoros Ve:1kon:.1end,8kun i rins,]Grad kan volc10 Gona eller
Værdiforringelse. Dat bewærkes herved, 8t Statsskov~ider JoA. Nielsen Ro-
mersdal, i en til ~ævnet afgiven Er.klærins har oplyst, at der fra M~t;. Nr~
22i c.o-::1Vest til og :::.odI,~atr.Kr. 260 r::o~.øst er et se.o::::.enhængendoSkovparti
paa over 20 ha. Bostecmolson i NEturfradninbslovens § 25, '2.'Stk., er der-
for anvendelig paa do paa nenno Strækning liggen~e EjGndoQ~o saaval so~
paa de Ooraader der fredes under Matr" Nr. 27c og 27h sant ScorsteQelen
af O~raadet under Metr. Nro 27a. Flere af ~e freGena Ocraa1er-or derhos
undergivet FrunskovsforpliGtelse., '

_ Erstatning vil heraft0r være at u,:~roc.G;":'I3c1 nodennævnte :Beløb for hvor
af u~ anførte Ejen~occe~ . -

Matr. Nr. 22i ••••••••••.•••• Kr. 100.--
" "22h og 22[; •••••••• " 100.-
l! II 23a •••••••••••• o •• tt, 100._
" "24g •••••••""•••"•• li 250.-



Mat r • Nr • 2 5 e.. ...".. n o n " O • , • - Kr r 100 O -.

" i1 25h o~· 25l" II 000Jo b ••••• '. C-.-
n "268 .. Q.OQ('l~""o" ... ,,~r 11 200.-
11 ti 27c I) (' o ~ o c " o ~ :. o c "'l n 11 200 . -
11 l: 27h " •.•• " 250.-
11 i1 27a "." •• " ~~•••• o. n 300 ",-
l! li 310 ••• o ••• o •••• o. II 100. -
" a 92u. o • " ., •• o .... - •• n 1500,. - .

Ersta tningsp2.e.stanc1 er ikke nec1l8.t;t _'or Fredningon Pi2~'"'. :t~E;tr. K-.:,. 26f
[, 26(.:' (GjGllerup) og Metro Hr. 26d (John:.·Gn). Ing8n Panth2ver olloT anrtGn
oret'tiget i EjendOC1L:Onehar paastaao t ,noc;ot Ersta tninssbe lOD uCbo-tc:lt
il siS. Finanscinisteriat he.r deriGoa forbahol~t sig et forlange ~J paa

Jatr. ~r. 22i, ?7a og 310 falcan1e Erstat.~ingsb6løb udbøtalt. Un~er Hensyn
il ETstatningcrnas rin;;s Stø:::-Tolse vil c.(,t ici'-llertic~ være at bes"t.,sr:r::G, _
t s2Cltlige Erstatninger udu8t~les Ejerne

TIe. Nævnet fin~8r, 2t Fro~ningon har TIetydning for helG Lan1et, inet
~.GnSi..rækning, hvor 0.0 frodG1e Oc.rae.der finr:~es~ hvert Aar - unr~8r r..orr:.ale ,
or~o~~ - befær~es af et stort Antal Turister ~ra &lle Dele af Lan~at, vil I

, et - i Lisherl o.ed, hvad der ar bcsteot vod Overfra('!ningsnævne'ts fornævnte
~ndelsc ~f 6/7 1935 - vær0 at beste~~e, at Erstatningerne vil være at ud-

rac3 God 2/3 2f 'Statskassen og 1/3 af Bornholms Aatsfond.
T h i b e s t 0 c. o 6 s :
De fOrEtn owcG1cl te Are a1cr af i.~atr. Nr. 22i 9. 22h og 22g, 23a; 24g; 25a,

25h og 25i~ 26f og 26g, 26a9 26d, 27~, 27h, 27a, 310 og 92u af 0ctercarie
Sogn un~erkastes F~edningsbest&wGelser, oG Erstetninger udbetalos alt SOD
forsn bosteot. Erstatningorne ~d~8dGS ~GC 2/3 af Statsk~ssen og 113 af
'!:l0rnholr:.1s..!\.otsfon:1o li

Se..gen er forelagt for Overfredningsnævnet i Honhold ti] l~atur::L:cod-
ningslovens § 19, Stk. 3, hvorhos r1en er ine.anket af Lodsejer'.:le .Dr~ SylvGst,
Lanr:sre"tssagfareT Lannung, I·.1.VEll::er.:.ar Jørg8nSGn og :B'ru Scb.ou•

. Overfredningsnævnet hsr 1en 19< ~uGust 1946 besigtigot Area1ern3 og
forhan~let De~ de ankende LO~S8jer9.

'~verfre dr:ingsnæv nat CleC:.:e1t 3 ha runder Tillade] se for Landsret'ssagfører
tE..nnu~r til at op~æ'GtG C~Gt i Nævnets _Ker..dolsG or2b8.n::De~:eStengærc.e ~ en
~amleti Lænt;(-":eaf lal t 50 Cl} Os s2..3.1<::Ct8sat St(;ngæ~det lkke kan anbrlnCGS e
~ærc3re 8n~ l ~ fra ,den nye Stis Grænsor. Herefter frafaldt Lancsretssag- ~
":rører Lan.nung Jin :~nk<3. •
I Senere nar La~c.srotss~gførar Lannunb L.o~dGlt ~JOrfr3~nin~snævD8t; 3t
hg,n unr:1or Sagens Behandling :Cor Ov3rfrednin;;snævne t har kobt ",1'- 7···8 Cl brGd
'1'a:-oe1 af j\Iatr. l~r. 24a og inddr~;,C;EJtden unc10r si:1- Ejonc1or.:::;:atr .. Nr. 24go e
Es.J.1ønskor fastslaaGt i KGndelsun~ at Fredningen ikke or..:fe t tE:J.' dette j~real?
Idel' blandt C'.ndGt er' udla13t tiJ. Vejo Overfred':1~ngsnccvn8t kan ti1t-~æd8 dette,.

Efter Ancodning fra Dr, Sylvest vG~toges det; 9t ~en aabne Plecs
f o:::,c..!} det hans San Per SJ lvest t i.l::"ør onc1e Eus udga[\r af FrGdningen.
, Endelig vodtog8s ~8t~ at ler i~k8 Gau opforas noget Soc~8rhus pae 4en
'~rkitekt Barfod tilharan1e Ejsnjom ~atr. ~=. 27h.

:Do. Overfredningsnævnat ikk8 he.r opna2.et Enigh3d ::led TIr" Sylvest, Fru
Sohou? M. Valde~nr Jørgensan og Arkitekt Bsrfoc o~ Erstatningssporgswaalot?

~

ar ~~n i H3nhol~ til Naturfrecningslovens § 20 ancodet TaksationskooQis-
ion.on oe at villa fastsætte, hvilken Erstat:linG der t:Llkoor:er C.3 :p2.e.gæl-

~iGn(1'J.
I HenhoL~ he:r.til har Te.ksa tior~skot::'.':.is sionon for S2.8.vi:~ t 2!'.SS.e.:rTIr"

.SylvJst? Fru Schou og M. Valdemar Jorge~san sta~fæstGt de af Nævnot fast-
;sattG Erstatninger, henholdsvis 200 Kr., 100 Kr. og 100 Kro~ ~ecGns den
'l~rkitekt Barfod tilkoClC'3nde Erstatning fastsattes til 750 K~" e)
;. Da ~verfrednin~snævnet. iøvrigt k~n tiltræ~e den af Fredningsnævnet
t8.fs9.gtG Kendelse, vll denne væra at stadfæste:: med ~e af dat foranst2.8.endo
følgende Ændringer

De~ vil ved Fredningsnævn3ts Foranstaltnin6 være et udarbejde Gt Kort

'-4-

.....
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U:'.vis8r~~.J Grær_serne for' :~'J froC'.ode Or:..raader. Et Eks,:c.plc.r sf ':ott'3 Kort
lægges ved ~et EksGcplar af Kdndelsen, ~8r tinElysGs, og Gt EkssQplar
tilsendes OvGrfre~ningsnævn~t.

T h i b G S t o c ~ G S ~
nen ~f Frodninssnævn3t for BornholGs A~tsraadskreds ~8n 70 Juli 1945

'::·.fsp,gto Kan'lelse vo1roron:.,:; Fre::1ning af Arealer pea r1en sJTc.1ise Sj.r~G!::;.f
:len s3ek2.1ctte Ro,:t~inbssti fra SE.ltuna ti~!. Balshavn stadfæstos 00[. -"0 ef
:tot forc.nstaaende f31t;Gnc.o Æ.n,:'rins,~r.

I Erstatnins udbJ·~.:::.l_",Sf01bon-~() Bo10:)~
DIe:. tr. Nr.

A.vlsbrugor ii1. Vo.lr~or:.:arJarsU'nsc,n, øster f,~ari(;
li Lo Ant.orson "

G!?.3.r(~ej.:::r Hans l~n~~r. Sonne, Ran"l.k],.evgaarc., ø .T\.iarie
Lan1sretssagforer Lannung, Skin~ergado 32, Kbh. K.
Fru Helga Schou, Ran~klovgaare, Ø.~ariG

25i Dr. Sylv3st, Tygo KrabbosvGj l, Kbh. S.
Gaardejer Johs. H2nsen, S3gs~r~, Ø.Mario
.AvJ.sbrug::-.r Jens Jac. Hanson, 0.:,larie
J~rki takt Barfocl, Chr IX Gacle 2, Kbh. K.
Gaar~8jJr Jens W.Pø Skotte, 0. 2ari3
.i~vlsbrubGr r.;athias ~ven(~sGn, ti
Overassistent H. P(F~3rS(;n, Scholdac:svGj 38, Ch~.rlot-

t Gnlun''.. 1500 II

iel t 3'900--Kr .-
Af Erstatnin~en u1re1as 2/3 &f statskassen og 1/3 af EornholcG

.l·~otsfonc1.

22i
~~,
~g

25e.

,
o~~,

c
27h
279.
31c
92u,

•

EjJr B:.cstaL1ing
lOU Kr.
100 II

IC,-, :!

25C: 11

100 II

200 li
?-OC :1

200 11

750 ,l
300 ti

100 II

U~skrift0ns Ri~tiShG~
Dckræftos.

Overfr3cninGsnævnots S3krctær,
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OVERFREDNINGSNJEVNETS KEHDELSESPROTOKOL

===============

År 19681 den 18. april~ afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tilOverfredningsnævnets kendelsG af ll. oktober 1947 ved-
rørende fredning af arealer på den sydlige side af den så-
kaldte redningssti fra Saltuna til Bølshavn1 sag nr. 517/42.

Ved Overfredningsnævnets t i llægskendelse af 28. juli
1953 til ovennævnte kendelse af ll. oktober 1947 bestemtes1
at kendelsen af ll. oktober 1947 ikke skal være til hinder
for, at det på matr. nr. 24 g af 0stermarie opsatte stengær-
de forlænges med 20 m i samme udførelse som det eksisterende1
d. v. s. til en samlet længde af 70 m. Kendelsen skal ej hel-
ler være til hinder for, at der på ejendommen anbringes et
lavt hegn bestående af uafbarkede pæle forbundne med horison-
talt anbragte, uafbarkede granrafter på en strækning af 10-15
m langs redningsstien fra matr. nr. 24 g's nordøstre hjørne
mod vest.

I anledning af en nu foretaget forlægning af redningsstien
over matr. nr. 24 g har ejeren af dette matrikulsnl~mer1 lands-
retssagfører Hermod Lannung1 ansøgt om tilladelse til langs

et) den forlagte sti at opsætte hegn så1edes1 at de mindst 70 m
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kommer til at bestå af stengærde ikke over 80 cm og resten af
et åbent hegn bestående af pæle forbundne med horisontalt an-
bragte granrafter, således at overkanten af øverste rafte ikke
kommer over 80 cm fra jorden. Fredningsnævnet for Bornholms amts-
rådskreds har efter foretaget besigtigelse intet haft at indvende.

Da Overfredningsnævnet ikke fin d er anledning til at modsæt--
te. sig det pågældende andragende, vil'Overfredningsnævnets ken-
delse af ll. oktober 1947 være at ændre, således at den ikke er
til hinder for det ønskede hegn.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Overfredningsnævnet den ll. oktober 1947 afsagte ken-

delse vedrørende fredning af arealer på den sydlige side af red-
ningsstien fra Saltuna til Bølshavn skal ikke være til hinder
for den ansøgte opsætning af hegn. Der kan midlertidigt opsættes
hegn af rafter over hele strækningen, når blot de 70 m snarest
erstattes af stengærde.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

fl~
J. Garde.

ib.

-------------------------------_.- -
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8orDholrn. ames fredningskred.
Dommerkunlom i RønDe

D.mg.de 4A. ~700 Rønne. rir. (03) 9' 014'

5., nr. 195/1984 Vi p ~ /"'1

J' PlC
~

Dea - .. JAN. 1985

Bornholms amtskommune
Teknisk forvaltning
Ringvejen l
3700 Rønne.

G NPART tL
tit underretntng.
D. h•.t. Deres akt. af
J. nr.

Bornholms amtskommune har ved skrivelse af 27. november
1984 ans~gt fredningsnævnet om dispensation fra naturfrednings-
lovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinie og fra nogle fred-
ning3kendelser til etablering og udstykning af en ca. 4,8 km lang
cykelsti fra Saltuna til Bølshavn i Allinge-Gudhjem kommune.

Cykelstien, der udgør en del af det rp.gionale cykelvejnet,
agtes anlagt dels ad en eksisterende redningssti, dels ad eksi-
sterende private veje og dels ved nyanlæg i skov og langs m~rk-
skel.

Det fremgår af sagen, at strækningen ligger inden for en
afstand af 100 m fra kysten og delvis er omfattet:af en frednings-
deklaration, tinglyst' den 17. marts 1905,og delvis at frednings-
nævnets kendelser af 15. oktober 1933 og 7. juli 1945 samt over-
fredningsnævnets kendelser af 6. juli 1935, 13. juni 1944 og ll.
oktober 1947 .._- Fredningsdeklarationen, der omfatter et ca. 3 ha stort om-
råde omkring Randkløve Skår i østermarie, bestemmer bl.a., at
klipper og bevoksninger på arealet skal bevares urørte og ubeska-
digede •

'"'Fredningsnævnets kendelse ~f 15. oktober 1933, der omfat-
ter et ca. 4,5 ha stort område af ejendommen matr. nr. 25 h 0ster-
marie, bestemmer bl.a., at arealet skal bevares i sin naturlige
tilstand. De på arealet værende klipper og sten mi ikke sprænges
eller tilintetgøres. Færdsel på og over arealet er tilladt for gå-
ende.

Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1935, der omfatter
ca. 32 ha, herunder et areal hvor der agtes nyanlagt 60 m cykel-
vej, bestemmer bl.a., at de på arealet værende klipper og sten ik-
ke må bortspr~nges eller tilintetgøres, og at f~rdsel til fods over
arealerne er tilladt.

.,.-----------------------_ ....-- - --- ----
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Overfredningsnævnets kendelse af ll. oktober 1947 omfat-
ter hele det udyrkede areal på ca. lo ha langs redningsstien.
På arealet, som ikke er berørt af de tidligere afsagte kendel-
ser, agtes nyanlagt ca. 250 m cykelvej. Kendelsen indeholder i
det væsentlige samme bestemmelser som overfredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1935.

Den 14. september 1942 nægtede fredningsnævnet tilladelse
til udvidelse og nyanlæg af redning~stien, og afslaget blev den
13. juni 1944 stadfæstet af overfredningsnævnet.

0stermarie ~ogneråd udarbejdede åerefter et nyt projekt,
hvorefter stien blev udbygget med 2,0 m bred belægning og t m græs-
rabat, ligesom den faldt bedre ind i terrænet. Det ændrede projekt
godkendtes af fredningsnævnet og den 30. oktober 1946 af overfred-

, Iningsnævnet, men er ikke blevet udført.
Nævnet har den 18. december 1984 afholdt besigtigelse og

forhandlingsmøde, hvorunder Danmarks Naturfredningsforening~ 10-
fkalkomit~ og nogle lodsejere protesterede mod amtskommunens pro-

jekt, ligesom fredningsstyrelsens repræsentant tog forbehold over-
for projektet.

Fredningsnævnet skal herefter udtale:
Efter naturfredningslovens § 34 kan der meddeles dispensa-

tion fra en fredning, når den ansøgte foranstaltning ikke kommer
i strid med fredningens formål. Foranstaltninger, der strider mod
fredningsformålet, kan kun gennemføres, såfremt fredningen ændres
efter reglerne om behandling af fredningssager, jfr. lovens § 34 a.

Fredningsnævnet finder, at hovedformålet med fredningsbe-
stemmelserne har været at bevare arealerne i deres naturlige til-
stand,og for såvidt angår de af fredningskendelserne omfattede
arealer at give adgang til at færdes til fods.

Under hensyn til omfanget af de foranstaltninger, som ag-
tes foretaget på den eksisterende rednin~:ssti og til de påtænkte
nyanlæg, og til at der efter projektet bliver både gående og kø-
rende trafik på redningsstien, finder nævnet, at projektet ikke
vil kunne gennemføres med hjemmel i naturfredningslovens § 34, og
fredningsnævnet kan således ikke give den ønskede dispensation
fra fredningsbestemmelserne. Det findes herefter ikke fornødent
at tage stilling til spørgsmålet om dispensation fra bestemmelsern~
i naturfredningslovens § 46 om strandbeskyttelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening og Allinge-Gudhjem kommune.
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Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Genpart af denne skrivelse er tilsendt ovennævnte myndig-

heder m.v. samt ejerne af de ejendomme, der er omfattet af pro-
jektet.

,



FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Skov_ oMOdtaget l

g Naturslyref2 sen
70KT, 7998

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245•
Bornholms Amt
østre Ringvej l
3700 Rønne

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Fredningsregisteret
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ bilag

Åbent 9.00 - 15.00

Den 22. pktober 1998
Sag nr. 38/1998

Deres J.nr.

•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om godkendelse af cykelstiforløbet over
broer ved Gyldensåen og Sølyst bæk i forbindelse med et cykelstianlæg langs 'ho-
vedlandevej 173 på strækningen Listed-Bølshavn-Saltuna.

Stianlægget indgår i den nationale cykelrute nr. 10 og er en del af det regionale
cykelvejnet på Bornholm.

Fredningsnævnet har den 6. juli 1998 meddelt dispensation fra en række fred-
ningskendelser og -deklarationer til anlæg af cykelstier langs landevej 173 fra km
12,04 til km 14,50, dog således at behandlingen af stianlæggets forløb over matr.
nr.ene 125-a og 214-av østermarie (Gyldensåen) og 92-u østermarie (Sølyst bæk)
er udskilt til selvstændig behandling i afventning af Bornholms Amts nærmere
forslag til udformning af broer og placering heraf.

•
Arealet omkring stianlæggets passage af Gyldensåen på hovedlandevejens landside
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. december 1980 om fredning
af Gyldensåen. Ved kendelsen forbydes det blandt andet at ændre åens naturlige
forløb ved for eksempelvis regulering, ligesom der ikke må foretages ændringer i
terrænet, herunder gravning af sand og grus, fjernelse af løse blokke samt opfyld-
ning og planering.

Til godkendelse foreligger to broprojekter, hvoraf det ene krydser åløbet i en lige
linie i næsten samme højde som hovedlandevejen, medens det alternative projekt
indebærer opførelse af en bro, der ved en svagt knæk i linieføringen og placering
af en støttepille på en holm i åløbet ligger lavere i terrænet end hovedlandevejen.

Området ved Sølyst bæk, hvor stianlægget forløber over en altanbro, er delvist
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af ll. oktober 1947, der indeholder
forbud mod bebyggelse, sprængning og hegning.

Broprojekterne forudsættes alle udført i træ malet mørkegrønt. Dog udføres bro-
fæste og piller i beton.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af de af broprojekterne berørte områder
den 15. oktober 1998, hvorunder Skov- og Naturstyrelsen, Allinge-Gudhjem kom-
mune og Danmarks Naturfredningsforening alle har meddelt, at man intet har at



bemærke imod projekterne.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om naturbeskyttelse §
50 stk. l dispensation fra ovennævnte fredningskendelser til de forelagte bropro-
jekter, herunder også det alternative broprojekt for Gyldensåen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturkla-
genævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale
foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne

• Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke
udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til udførelsen af broprojekterne.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Natur-
fredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune.

F. Schønnemann
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Frederiksborggade 15, 1360 København K
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Fax: 33955769
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E-mai!: nkn@nkn.dk

J.nr.: 97-121/400-0008
ags

I ~NOV. 2000

Afgørelse
i sagen om tilbygning til sommerhus i Allinge-Gudhjem Kommune.

Fredningsnævnet for Bornholms Amts fredningskreds har den 27. juni 2000
meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbyg-
ning på ca. 34 m2 til et sommerhus på matr.nr. 92u, østermarie, i Allin-
ge Gudhj em Konunune. Ansøgerne har påklaget afgørelsen til Naturklage -
nævnet.

Ejendommen, som er på 0,7 ha, ligger ca. 400 m nordvest for Bølshavn og
ca. 120 m fra havet. Det eksisterende sommerhus, som er opført i 1918,
er på 54 m2• Tilbygningen på 34 m2 ønskes opført i træ ligesom det eksi-
sterende sonunerhus. Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af
fredningsnævnskendelse af 7. juli 1945 om den såkaldte "redningssti "
mellem Saltuna og Bølshavn i østermarie, hvorefter der bl.a. gælder
følgende bestemmelser: "Arealerne må ikke bebygges - heller ikke med
Skure, Boder eller lignende."

Bornholms Amt har oplyst, at det ansøgte kræver landzonetilladelse ef-
ter planloven og disp_ensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmel3e
om skovbyggelinien. Amtet har endvidere anført, at det ikke fremgår af
fredningskendelsen, om formålet med fredningen også har været at for-
hindre tilbygning til eksisterende huse. på den baggrund vil amtet ikke
udtale sig imod en eventuel tilladelse fra Fredningsnævnet.

mailto:nkn@nkn.dk
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• Allinge-Gudhjem Kommune har oplyst, at kommunen ikke har indvendinger
imod, at der opføres en tilbygning indeholdende bad og toilet, under
forudsætning af, at skelbestemmelserne iagttages.

Tilbygningen påtænkes opført på ejendommens østvendte side ud mod red-
ningsstien, således at nærmeste afstand mellem den påtænkte tilbygning
og skel vil være 6 m. Der er ikke indlagt bad, toilet og køkken, hvil-
ket bl.a. er begrundelsen for tilbygningen. I tilbygningen ønskes end-
videre indrettet et ekstra værelse.

I

Fredningsnævnets afgørelse er begrundet med projektets størrelse og den
påtænkte placering ud mod navnlig redningsstien. Fredningsnævnet har
samtidig udtalt, at det ikke kan udelukkes, at der efter ansøgning kan

• meddeles tilladelse til opførelse af en tilbygning på maksimalt 10 m2 på
den side af den eksisterende bygning, der vender væk fra redningsstien,
til indretning af bad, toilet og køkken.

Klageren har efterfølgende fremsendt ansøgning til fredningsnævnet om
tilladelse til alternative projekter. Fredningsnævnet har den 28. sep-
tember 2000 meddelt klageren, at denne ansøgning er sat i bero på Na-
turklagenævnets afgørelse af klagesagen.

Klageren har telefonisk anmodet Naturklagenævnet om at fremskynde afgø-
relsen af klagesagen mest muligt.

Afgørelse:

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 78, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Arealet er omfattet af fredningsnævnskendelse af 7. juli 1945 om den
såkaldte "redningssti" mellem Saltuna og Bølshavn i østermarie, hvoref-
ter der bl.a. gælder følgende bestemmelser: "Arealerne må ikke bebygges
- heller ikke med Skure, Boder eller lignende."

Det må ud fra en almindelig sproglig forståelse antages, at denne for-
mulering også omfatter tilbygninger. En dispensation fra forbudet vLI
således være i strid med fredningens formål og kunne skabe en uheldLg
præcedensvirkning for andre, lignende arealer omfattet af fredningen.

Fredningsnævnets afslag stadfæstes derfor.
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Med hensyn til ansøgningen om alternative placeringer er der ikke her-
ved taget stilling til fredningsnævnets eventuelle tilladelse til de
ansøgte projekter. Naturklagenævnet kan ikke forholde sig til dette,
medmindre der foreligger en påklaget afgørelse om et konkret projekt.

Inger Vaaben
Viceformand

o~~~~~~--
Anne Grete Swainson

specialkonsulent, cand.jur.

(

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3. Eventuel retssmg
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens §88. stk. 1
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