Afgørelser – Reg. nr.: 00945.00
Fredningen vedrører:

Allinge-Sandvig, OPHÆVET
indgår i 08090.00

Domme
Taksationskommissionen
Naturklagenævnet
Overfredningsnævnet
Fredningsnævnet
Kendelser
Deklarationer

21-10-1944

FREDNINGSNÆVNET>

ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz(

REG. NR.1ys- U

•
KORTBLAD
MATR.NR.:

169

AREAL

0,9 ha.

•

FREDET

1: 20000

s O G N:

Allinge-Sandvig markjorder

o

Kendelse, 21.10.1944 •

FORMAL:

Fredning af klippeløkke med helleristninger, 2Q50. m2•

INDHOLD

Forbud mod bebyggelse, beplantning, træfældning,
stensprængning m.v. Selvsåning af træ- og buskvækster skal fjernes af ~jeren. Agerjorden må dyrkes.
Offentligheden er berettiget til at færdes til fods
på den uopdyrkede del af arealet.

~PÅTALERET

_.

50.33

Privat.

lEJER:

I)

NR.

REG. NR.:

Nationalmuseet
holms amt.
K

22

og Naturfredningsnævnet

for Born-

.l,,· .........,....· : ..

UDSKTtI:F'T
af
Forhandlingsprotokollen

for Fredningsnfuvnet for Bornholms Amtsraadskreds

,
Aar 1944 den 21. Oktober afsagdes saalydende
K e n d e l s e •
Under 26. November 1944 har Nationalmuseets

1.

Afdeling Ul·

skrevet N~vnet saaledes:
"Nationalmuseet tillader sig herved at anbefale en Sag til
Fredningsn~vnets

velvilli~e Afgørelse.

bedste Gruppe af Helleristninser,
Allin8e-Sandvigs
ket, Sandvis •

Det drejer sig om Bornholm~

der ligger paa:~atr. Nr. 169 af

By jord og ejes af Avlsbruger Georg Holm, 1andem~r·

Selve Jielleristningerne, der maa anses for at

fredet- ifølge Fredningslovens

Vlir

e

§ 2, omfatter tre Grupper, der til-

sammen dækker et Omraade, der er 20 m langt i NØ-SV og indtil 10 m
bredt.

lmidlertid vilde det være overordentligt ønskeligt at fr~d·

lyse hele den omtalte Klippeflade med en omgivende Stribe delvis
udyrket Jord, et Areal der i N0-SV er ca. 50 m langt og 25 m bredt
Mod Sø støder det op jil et G~rde, og mod de andre Sider gr~nser
det op til dyrket Mark.

Jeg tillader mig derfor at foreslaa, at

FredninESnttVnet ved Forhandling med Ejeren faar hele det omhandled
Areal fredlyst."
Nævnet, der har taget Forholdene paa Stedet i øjesyn, kan
tiltr~de, at Helleristningernes nærmeste Omgivelser bør fredes, de
~'"
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fordi der derved skabes en naturlig Ramme om det hetydninGsfulde
:~ :;""~ ...'"!
'l"'.'

~'
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...\:::.

Oldtinsrninde, dels fordi Stedet i sig selv og ved sin Beliggenhed

.....
~::.. • ; I

rummer meeen Skønhed.
De Omgivelser, der efter Nwvnets Skøn bør fredes, danner
en Klippeløkke, der v~sentli3 henligger uopdyrket, men som dog omfatter 2 smaa Stykker opdyrket Agerjord ',alt beliggende under den
Avlsbruger af Sandvig Georg Holm tilhørende Parcel Matr. Nr. 169
I

af Allinge-Sandvig Købstads Markjorder.

Arealet er opmaalt af

Landinspektør Kofoed, Rønne, til 2050 m2, deraf Ager 900 m2, og
indtegnet paa et Kort, der bilwgges denne Kendelse.
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Paa Arealet maa ikke opføres nogen Bygning, foretages Beplantning, Tr~fældning,

Stensprængning

ning uden at Nationslmuseets

eller nogen anden Foranstalt-

og Fredningsn~vnets

Tilladelse forud er

indhentet; A2erjorden maa dog dyrkes paa almindelig landbrugsmliJssig
Maade.

Dersom 'rrti;og Buskvæxten p~a Arealet ved Selvsaaning

Sk~d:l

4

brede sig saaledes, at Stedets Karakter efter Fredningsnævnets

Sk.tt

danne Træer og Buske.

~:~j
I

/, ~~
forandres, skal Ejeren v'J.:re
plistig paa egen Bekostning at ,fjer~'SIl
Alle og enhver skal vare berettiget til

"?i<ii.i~l

fti;rdestil Fods paa den uopdyrkede Del af Arealet.
har Nationalmuseet

og Naturfredningsnævnet

Paa taleret

for Bornholms Amt.
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Ejendommens

forn'x'vnteEjer har overfor Ntl;vnetudtalt, a" \';:'~

han ikke 'Ql modsætte sig FredninGen under Forudsætning

af, at
f.
l

•

der tilkendes ham en'Erstatnin1:' hvis Størrelse han har paast.aae ;'"
.... v,~~,
,
\'"{I

fastsat til 1.200 Kr.

;.

•~t

Idet N~vnet skønner, at Fredningen kun i meget uvæsentlig

"
"

Grad vil medføre Tab og Ulemper for Ejeren, vil den ham tilkomm·m12
•

'Ii

Erstatning v~re at bestemme til 300 Kr., der udredes med HalvdeLen~.
af Statskassen og Halvdelen af Bornholms Amtsf'ond. Erstatningerl' "
l_~.fIo:,.. "
n. "
vil v~re at udbetale til Ejeren selvo
T h i

b e s t e ro ro e s

Det foran ommeldte Omraade af Matr. Nr. 169 af
Sandvig Kø~ds

Markjorder fredes, og Erstatning

Overensstemmelseomed
Zeuthen

det foran anførte.
K. Th. Jørgensen

Peter Thorsen
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