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REG. NR. J',s"'o. o.

Unskrift
af

OVERFREDNINGSNÆV1'JETS KEUDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------

Aar 1946. den ,O.Oktober. afs9Bde Overfredningsnævnet pas
Grundlag ef skriftlig og mundtlig Votering fØlgende

RendeIse
i seg Nr. 517/42 vedrørende et Projekt til Udbygning som Gan~sti
af Redningsstien fra seltuna til Bølshavn.

Ved Kendelsen af 1,/6 1944 bestemte overfredningsn~vnet
i Medfør af Naturfredningslovens § 9, at et af østermarie Sogneraad
forelagt Projekt til en Udby~nin~ af Fodstien langs Kysten fre Saltuna
til Bølshavn. den saakaldte Redningssti , ikke kunde tillades ud-
ført.

Herefter hrr Sogneraadet ladet udarbejde et nyt Projekt.
hvorefter Stien bliver en Del smallere end den først projekterede,
ligesom den i det hele falder naturligere ind i Terrænet.

Tmder en Forhandlin~ for Fredningsnævnet for Bornholms
Amtsrasdskreds den 24.April 1946 blev Projektet pAS et enkelt Punkt
ændret. hvorefter Nævnet besluttede ikke at ville modsætte sig
projektet.

Denne Afgørel se har Fredningsnævnet forelagt Overfred _
ningsnævnet. dels fordi PrOjektet paa flere Ppnkter vil gøre Ind-
greb i den ved Overfredningsnævnets Kendelse af h.Juli 1935 godkendte
Fredning af den ommeldte Kyststrækning. dels fOrdi Overfrednin~s-
nævnet ved Kendelsen af l,.Juni 1944 har taget Stilling til SP~gs-
maa]et Dm UdbY8nine af Rednin~88tien.

Overf~edning8næwnet har den 19/8 194h beslgtiget den
nuværende sti o~ undersø~t. hvorledes de projekterede Ændringer
vil virke i Landskabet. Det vedt08es herefter at godkende Projektet i
den foreli~lende Form.
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T h i b e s t e m m e s:
Den af Frednin~snævnet for Bornholms Amtsraedskreds den

2414 1946 trufne Beslutnin~ vedrørende et Projekt til Udbygning
af Redningsstien fra saltune til B~lebavn stadfæstes.

P.O.v.
Poul Andersen.
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REG. NR. JS~.CJ2

Udskrift

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------
Aar 1944, den 15.Juni, afsagde Overfrednings~net paa

Grundleg af skriftlig Votering følgende
K e n d e l s e

i Sagen Nr. 517/1942 vedr~ende et Projekt til en Geng- og Cykle-
sti langs Kysten fra Bølshs vn til Saltuna.

I Henhold til Naturfrednin~s lovens § 9 har østermarie
Sognere.d forelegt Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraedskredl
et.Projekt, lom Sognereedet her ladet udarbejde, til ADaæ~else
af en Geng- og Cyklesti langs Kysten fr. Bølshavn til saltun ••
paa denne ca. 4,2 km lange strækning findes allerede nu en Fod-
Iti, den s8ekaldte Redningssti, der formentlig oprindelig er an-

.i lagt til Brug for RedninBsvæsenets Vagtmandskab, men som og••a
benyttes af andre, særlig af de talrige Turister, der bel øger
Bornholm. Det er denne Sti, som efter projektet tænkes udbygget

~i og reguleret, idet den planlagte sti næaten overalt følger den
gamle Sti. Projektet er et Led i Østermarie Kommunes Beskættigelses-

t, planer, og der forvent.es ydet StetstUskud til Anlæggets Ud-
.te førelse i Henhold til Lov Nr. 284 af 50.Juni 1941. Men har dog

Ogs88 heft turistrnæssige Formsal .for øje.
8 Ved Kendelsen af l4.September 1942 har Fredningsnævnet

under Henvisning til, at Redningstien i dens nuværende Skikkelse
er af stor Skønhed, dels pee Grund af det smukke Terræn, gennem
hvilket den fører, dels p8a Grund 8f de mange Udsigter over KliPper
og over Havet, der frembyder Sig for den, der færdes paa Stien,
modsat sig projektets Gennemførelse for visse Strækningers Ved-

.kommende, medens men med Hensyn til andre strækninger, hvor
Anlægget. ikke vil virke S8e uheldigt, ikke her villet hindre
Gennemførelsen.
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,·Denne~Kendelse e~ indanket for Overrredn1ngsn~net af
østermarle··søgneraed. som· ikke har kunnet tiltræde de af Fred-
ningsnawnet engLvne'Æberlnger-i Llnieførlngen,rog at ~ømmunel~e.
Dr.,·med. Ejner. Sylvest. hvis Ejendom efter· ~en ,r..Neevnet.for,,,lll8ede
Ændring ovn· bl! ve gennemskaaret, af: 2 Stier ."Man! har derhos fra Ejeren
af Ejendommen Matr.Nr. 24g at ØBtermBrie Sogn. Landsretssagtører
Hermod Lsnnung. modtaget en Protest 1mod Fredn1ng8nævnets"Pol'sløg.
der vil medføre en Gennemskaring.af den ommeldte Grund 1 hele denn
Lmgde.l

, I
I,,

: I
I
I,

Overfredningsn~et her den l4.Ju11 1943 besigtiget stien '
og her herefter forhandlet med de komrrunele .Myndigheder. Turist-
toreningerne, D8nmer~1 Naturfredningstorening samt forskellige
Lodaejere.

Men drøftede særlig en Ændring i Projektet. der i det væ-
sentlige gik ud pee. at Anlægget pa8 Strækningen fre ca. St. 64
til ca. st. 120 indskrænkede s til en 2m bred Sti. der tuldte
Landskabets Linier uden Pasfyldninger og Atgravninger (Bort-·
sprængninger). medene Anlægget øst og Vest for denne·Strækning
udførtee hovedsagelig 1 Overensstemmelse med Sogneraadets projekt.

En s.edan Ændring i Projektet vilde Kommune~s Repræøenteri~
anbefale til Godkendelse under porudsætning et. et der til-projek'
tets Gennemførelse kunde opnaas Tilskud 1 Henhold. til Lov Nr. 284
et 30.Juni 1941.

; I
l,
,,

, I

Over fredningsnævnet hør br~vvekslet om Segen med Minister!
for offentlige Arbejder. der under 14.December 1943 her tilakreve
Overfredn1ngsnævnet s~alede8'

"Ved at meddele. at lJItermar1e Sogneraed tor Over fredning
nævnet her indenket en et Fredningsnævnet for Bornholms Amts-
rsedakreds under l4.September t.A. afsagt Kendelee. hvorefter
et ef Sogner8adet udarbejdet Projekt til Udbygning og Regulering

.at en ca. 4.2 km lanS Sti lang8 Kysten· fra. BØløhavn til'Seltuna
ikke'bør bringes til Udførelse p8e visse strækninger. har Over-
fredningsnævnet i Skrivelse af 10.f.M. (Ofn.517/42) fcreøpurgt •

. "\ :

,
" I
I
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om det ken for·ventes. at Ministeriet. fol'-oftf'flotJ.1g-eA~bejder over
for Arbejdsministeriet vil ønbefale. ~t ~er .f.B,a~ætt~gelsesmid-
i-erne· ·ydell Tilskud tlldet omhandlede· Arbejde-.t 11'er",døt-te udføres

r: k l' 'etflt er. et'nller'mere'lngivet \eendr-etr·Pro::lekt••hV1:>rOD\del" pee. e:t .. d..e~..
l4.Juli d.A •.erholdt. ·Ae.astedsmØde'er:.opn~aet{EnigpeCl.mel.:lemcSogne-
readets og Naturfrednln&~oreningenl Repræsentanter. Overfrednings-
-nØM1etJ har! de:l'hoslr1!ordet Tilfælde. et det næ\nte eendrede projekt
ikke af nærværende Ministerium vilde kunne anbefalestil.Udf'ørelse.
forespurgt. om der de herfra kunde gives Tilslutning til Arbejdets
Gennemførelse paa Grundlag at en moderat udbedring at den eksisterende
Redningssti. f.Eks. 8saledes at denne udlægge. i en Bredde at
2 m fedgende Landskabets Linier uden Paefyldninger og Atgravninger •

I denne Anledning skal man meddele. et nærværende Ministerium
ikke vil kunne anbefale. at der ydes Tilskud til Gennemtørelsen
at det nævnte eendrede Projekt eller til Arbejdets Udførelse
efter de sidst omhandlede Synspunkter. idet det. for et.Planerne
til det paagældende stianlæg kan godkendes herfra. vil ~e
en Betingelse. enten at Gang- og Cyklestierne adskille. effektivt.
i hvilket Tilfælde men vil kunne godkende en Linietøring med
noget stærkere Stigning end under normale Forhold. eller et Linie-
før~ngen tilfredsstiller Krøvene i § VIII i de under 10. August
d.A. udfærdigede Vejregier. hvorsf et Eksemplar vedlægges. sti-
en vil i sidstnævnte Tilfælde kunne ønlægges som en Fællessti for
cyklende OB gaaende Færdsel. dog et dens Bredde i sa. Fald ma.
være mindst 2.20 m."

Beretter anser Over fredningsnævnet det paa Aa.tedsmødet
den l4.Juli 194, drøttede Ændringsforslag for bortt8l~.t.

Gennemførelsen af Sognereadets oprindelige Projekt vil
etter Overfredningsnævnets Mening. selv med de i Fredningsnævnets
Kendel •• angivne Ændringer. ~irke Ødelæggende paB det smukke og
særprægede Landskab. i alt Fald for sa8 vidt ange.r dettes midter-
ste Strækning. der især er ømfindtligt f'or Indgreb. Overtred-
ningsnævnet køn derfor ikke tinde det torsvarligt et tilløde
dette Projekts Udførelse. og idet der. som Sagen nu toreligger
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slene er SP ørgsmaa1 herom.
b e 8 t e m m e 8:

Det af øst~rm8rie Sogneraad i Medfør af Naturfrednings-
lovens § 9 forelagte P~ojekt'til'en.5eng- og Cyklesti langs Kysten
fra Bølshavn til Saltuna kan ikke tillades udført.

__ '_I.·L .! •. "'-ol .-', -_ ~' ,,, ... P'.O ..VI•. • '. L

Frederik V.Petersen.
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Porhandlingsprotokollen for Predningsnævnet for
Bornholms Amtsraadskreds.

Aar 1942 den l4.Beptember afsagde Nævnet følgende
K e n d e l s e •-----------------

I Henhold til Naturfredningslovens § 9 har østermarie Sogne-
raad forelagt Naturfredningsnævnet et Projekt, som Sogneraadet ha:
ladet udarbejde, til Anlæggelse af en Spadsere- og Cyklesti langs
Kysten fra Bølehavn til Saltuna. Pa~ denne ca 4,2 km lange Stræk-
ning findes allerede nu en Fodsti, den saakaldte "Redningssti",
der formentlig oprindelig er anlagt til Brug for Redningsvæsenets
Vagtmandskab, men som ogsaa benyttes af andre, særlig af de tal-
rige Turister, der besøger Bornholm. Det er denne Sti, som efter
Projektet tænkes udbygget pg reguleret, idet den planlagte Sti
næsten overalt følger den gamle Sti. Projektet er et Led 1 0ster-
marie Kommunes Beskæftigelsesplaner, og der forventes ydet Stats-
tilskud til Arbejdets Udførelse i Henhold til Lov Nr~284 af 30/6
1941. Man har dog ogsaa haft turistmæssige Pormaal tor øje.de . .
Ifølge/Projektet ledsagende Bemærkninger har man ved at udbygge
Stien, saaledes at den ogsaa kan befærdes af Cyklister, villet
gøre den smukke Kyststrækning mere tilgængelig for Befolkningen.

Om den Maade, hvorpaa Arbejdet tænkes udført, hedder det i -
de nævnte Bemærkninger:

"Ved den paatænkte Regulering er det Tanken at tilvejebringe
en 3,0 m bred Sti, der saavidt muligt følgeriTerrænet, men ad-' ,
skillige Stedet vil det dog blive nødvendigt at bortsprænge Klippl
i indtil en Meters Dybde og andre Steder at udføre Paafyldninger
for at gøre Stien farbar. Desuden vil d~t overalt blive nødven-
digt at bortsprænge mindre Klippeknolde. foruden at der naturlig-

l ' ,

vie maa foretages Regulering med Jordfyld."
-, :

'. -
Endvidere hedder dets

I. <: '\.'" "
\ } \-l

"Stien befæstes med et 10 cm Skærvelag, der tromIes og afdækkee
, t.l.

med Grue. En eventuel Overfladebehandling af Skærvebelægningen
maa udsættes nogle Aar."



Sagen hår været' "forelagt Ministe'ri'e"ffor' offent'rlge;'Arbejder,
4aer 1 SKrivelse' af' 17/8 42" har '~d'tait':'" ",f/~' ~I :~",I.,

".'.~'.at 'Cykle~:og' Gangsti maa ~dsk'lrleå v1ed1 e~t~ii'en;'~indet 0,5 m
brecf Græsrabat' eller en lav 'Kan't'åten:,''saål~'de'Bat 'Ga~gst'i'~ni sidst-
nævnte Tilfælde æv'es i' Forhold' til'"CYkl'est'iErn.' l",

,. ' Det' tilføjes, at man ~il' ·8.n~e det' f'or r1gt'lgTat'~:flt Cykle
Kørebane faar en Bredae'af' i,BO m og'Gangstiens Færdselabane
Bredde' åf 1,50 m.'" , '." , :~ l J

Sagen har været'behandlet paa et o~erenåstemmende'med Re
i Naturfr.dningelovens §- 10 afholdt M~de. Pas-dette var Danma
Nåturfredn1ngs!orening repræsenteret ved Formanden for Foreni
Komi te påa" Bornholm, der' princ1pai t nedlagde" Paastand ~otia,at
maatte blive forbudt Sogneraadet at udbygge Redningsøtien
Cyklesti, subsidiært nedlagde han Paastand om, at Forbud maat
blive udstedt for visse nærmere angivne Strækningers Vedkomme
Fra Lodsejernes Side blev der fremført divergerende Udtalelse

~ .' 1,;/De fremmødte fastboende Lodsejere anførte, at Pro,jektets
førelse færdselsmæssigt vilde være en Pordel for dem, og
lagde Paaetand om at faa tilkendt Erstatning for det Tilfælde
Nævnet modsatte sig Gennemførelsen.

'. T~': 'L-. ~Nævnet finder, at Redningsstien i dens nuværende Skikkel
af stor Skønhed dels paa Grund af det smukke Terræn, gennem h
den fører, dels paa Grund af de mange Udsigter over Klipper o
over Havet, der frembyde r sig for den, der færdes paa Stien.
Nævnet finder imidlertid ogsaa, at Stiens Skønhed
staar i Forbindelse med, at det er en Fodsti, der smidigt føl

i"~ . . l

Terrænets Linier. En kombineret Gang- og Cyklesti som den pro
terede vil ved sin store Bredde og sit hele vejagtige Præg samt

, , ,

ved de af Anlæget nødvendiggjorte Klippesprængninger og Paafyldninger
virke~ overmaade brutalt og skæmmende. Hertil kommer, at den Natur-
skønhed, der frembyder sig for den passerende, paa 'Grund af Terræn-

, '- \ .forholdene og de skiftende Udsigter, bedst kan nydes_af Fodgængere.
Af Hensyn til disse vil en ringe Udbe'dring his't'og her være ønskelig,

l' •,men ogsaa fuldt tilstrækkelig.
" Hvad 'de paab~raabte turistmæasige Hensyn'anga~r, be'~rkes,' at

hele Strækningen jo ikke er lang, at der pas flere Steder er For-



bindelsE;'.~ell.em,(S~ien, l;)t(,~-e~ L~nd~,v~j~,..~,erJ f.ør.,r:t:~~Bølshavn til
Sal tuna, og at der Ba~le~~'!I'.'1l~ler~de"som ,l!'~rh~Jc;l;~~?erol'}~- er :'let

'.0
'. Adgang fOJ;,"lle _og .e~~yer_t ~l. ~~ lFp~~ ,..tiJ,.~~,f"r.~e.'.t~l. :Vods pas.

,
Stien~ .for d~ ~lkli~te~' ..oder~,:paa~~~~s ~ur ..B~~~9.~~ ~4~lønsker at
færdes ad Stien paa"den,.~er.p~~~9-te S~.~~~ng3 ,~~det~d~~~sig gøre

• -.. '; - . • ~ l '

at ~ræk~e 91k~ern~.p~~.S~ie~. pe~.e~ N~vn~~8.9yerb,v~sning, at det -
e~r;Lig<~gfilaa~<. ~~~~~~~s~g\ ~e!18~~n~~..-:-~r, a~. 4~P. ~~~r~~~rBetydning',
at den særprægede bornholmske Natur bevare~ ~~\,ub~r~~~~.~,pm muligt,
hyor i~k~ a~g~~e~d~_ He!1syn,t~~!3~.~_m?d~~~ ~e,~n~ne;.'.t.

I Henhold til det anførte mener Nævnet at bur~e modeætte sig
• _ '. ~ ~ \ _ ~ ! . • .. _ • • ..... :- .. .i.. .f 110. .' .... .1

Projektets Gennemførelse f~~. !~~~~.S~r~~~~~~r~i V~~~p~~~9-e. For
andre Strækningers Vedkommende vil St1anlæget ikke virke saa uhel-. ~ .' _. . .. _.., '. - ., _. ....... .. '.... ~........

digt, og her vil Nævnet ikke modsætte e~g.G~nne~førel~e~ •.De først-
nævnte Strækninger - hvor Nævnet modsætter sig Projektets Gennem-
førelse.- er Strækningerne mellem Stiens Begyndelse i Bølshavn
til det Punkt, der i Projektet angives som St.14, endvidere fra'
St:•.64 til St.SS, fra St.9S til St. 122 og fra lidt vest for St.124
til lidt øst for St.142 Bom nærmere paa Kortet angivet.

For det Tilfælde, at Sogneraadet maatte ønske at gennemføre
et Stianlæg, uagtet dette ikke kan ske pas de anførte Strækninger,
har Nævnet med røde Linier paa det til Projektet hørende Kort vist,
hvorledes der her uden større landskabelig Skade kan lægges en
Cyklesti lidt længere inde i Landet. DisBe Angivelser kan dog kun

være af foreløbig orienterende Art. Det maa imdilertid pointeres,
at Stianlæget paa disse Strækninger kun maa omfatte en smal Cykle-
sti, idet Fodgængerne maa henvises til at benytte Redningsstien.

Efter det afholdte Møde har 0stermarie' Sogneraad i Skrivelse
af 29.August 1942 tiltraadt, at den, projekterede Sti paa Strækninger
lidt vest for St.124 til lidt øst for St.142 lægges som af Nævnet
foreslaaet, dog med en paa Kortet nærmere angiven Ændring. Nævnet
kan imidlertid ~kke godkende denne Ændring og maa derhos fastholde,
at der kun lægges en smal CYkle sti følgende den af Nævnet viste ~
Linie. idet Fodgængerne henvises til den gamle Sti.

Der findes ikke GrUndlag for at tilkende Lodsejerne nogen
Erstatning, fordi Projektet ikke bringes til Udførelse i hele sin
Udstrækning.

T h i b e s t e m m e B :



Anlæggelse af en Spadsere- og,Cyklest1 langs Kysten fra'BølshaVU
til Saltuna, bør ikke bringes til Udførelse pas følgende Stræk-
ninger; fra stienå Begy~delse i Bølshavn til St.l4; fra St.62 til
St.88, fra ·St.98 til St.l22 og fra lidt vest for'St.l24 til lidt
øst for St.142. Hvad sidstnævnte Strækning angaar bør et af So
raadet ved Skrivelse 'af 28/8 42 fremsendt ændret PrOjekt 'kun

naar det bringes i væsentlig' Overensstemmolse med Nevneta
,!saaiedes' at 'Stien 'lægges' endnu lidt 'J!.ængere'·th(l'11lnandet , og

ledes at 'der 'paa denne 'strækni.rlg'kun anlægges':en åmsi t!yklest
.' r" ~ Der' vil 'ikke være 'at ~ilkende' nogen'LOdsejeruErstatning
"'Arl!edhing 'af"Næv tu,its l:Beslutning'. ) . .;'.lL. -'.":.1:, ,,' ~ .: r .~:.:
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