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.Ri; ;nglfl omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: ' .
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Gældende matrikulært kortbilag:
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Se også REG. NR.:



NEXØ KOMMUNE REG. HR. /oYJ. A

/

f
l -- -

\

\

\

/

\ S a nz.. nt c ,.
/

v /
/

/'

/
/

\

/
/

\ ,
I
I

/
/

/
I

/
/

I
/

/
I
I
I
I

\

/

REPROpUCERET AF
FREDNINGSPlrANUDVALGET FOR

BORNI;iOLMS AMT
med tilladelse (A. 3/69) af

Geodætisk Institut

KORTBLAD NR. 5336 1 20000

MATR.NR.:

AREALe
I EJER-, FREDET

o

FORMAL

a82- m.fl. SOGN Poulsker

Privat.

Overenskomst, l. 4.7.1946.

Fredning af det gamle piletræ, der står ca. 25 m
vest for huset.

INDHOLD Træet må ikke fældes, undergraves eller på anden
måde ødelægges eller beskadiges.

, PÅTALERET Fredningsnævnet.

REG. NR.: 138 - 04 - 14
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o ve r e n s k o m st.

llel1em liatur:f.redn1ngsnævnet ror Bornholms Amt ];)aa den ene

01de og rhv. i'1sker llagnus Ohristian Pedersen som Ejer at Landbrugs-

eJenuommenMatr.Nr. 82 og 121 R!: at Poulsker ~gn pas den anden ~1de

er 1ndgaaet rølgenue uverenskowst:
Det gamle Piletræ, som staar paa nævnte Ejendoms Grund ca. 25

Meter Vest ror Huset, :t'redes saadan, Qt det ikke wlan N<.tl'VDSts1'111a-

delse maa ræld.es, UDå.eril'aVeseller l?aa anden æade direkte eller

ind1rt;kte udsættes ror en ..uemno.11ng,som kan t'øre tn Træets Øde-

læggelse eller Beskuo.ig~lse.

Paataleret har llaturt'reo.ningsncevnet.

JJ€nneOverenskomst, der er b1nClendeogsaa ror ertert'ølgende

Ejere af forn~vnte EJendpm, tinglyses som ~~l8e paa 4eDne.

Baaledes 1ndgaaet bekrærtes medUIlderskr1rter at 111". F1sker

)[agnUB Uhrist1an J?ederaeDog llIaturtredn1ngsnævnet.

~gebæk. l1en21. Juni 1940.

Til V1tter11ghed:

Bana Ed".

Batur -
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"" ·'lf ....•··....} t> .. #-Skriften5 lligtighed bekræftes.

J • -- '{' .:f{" i ~"P"'''" ..'\
.iJ ..... v Ha-1tlir:r;r;e-d1)fnt~,vne t f'or borl1holms Al1lt,

l~nne, den 1.3. E'e"bruar 1947.
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År 1980 den 15. januar afsagde fredningsnævnet for Bornholms
~ amts fredningskreds følgende

KENDELSE
Spørgsmål om ophævelse af fred-
ningen af et piletræ i skellet
mellem Nørrevej og matr. nr.
82 s Poulsker.

e
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Den 27. juni 1946 indgik fredningsnævnet for Bornholms amts-
rådskreds og fhv. fisker Magnus Christian Pedersen som ejer af ejen-
dommen matr. nr. 82 s og 121 bf Poulsker en overenskomst, hvorefter
et gammelt piletræ på ejendommen blev fredet med fredningsnævnet som
påtaleberettiget.

Ved skrivelse af 19. november 1978 til Neksø kommune har ejeren
af nabpejendommen Jørgen Dahl anmodet om at få fjernet træet under hen-

4t, visning til, at træet er råddent og til fare for hans ejendom og for
færdselen på den offentlige vej, der fører forbi træet. Kommunen har

~ derefter indbragt sagen for fredningsnævnet, idet den har tilsluttet
sig fjernelsen og påtaget sig udførelsen af arbejdet.

Ejeren af matr. nr. 82 s Peter Skovgård har ved overenskomst
af 21. oktober 1979 med Neksø kommune erklæret sig indforstået med, at
træet fjernes og at veddet tilfalder Neksø kommune.

Bornholms amtsråd og det nu ophævede fredningsplanudvalg har er-
klæret sig indforstået med, at fredningen ophæves.

Fredningsnævnet har efter offentlig indkaldelse afholdt møde på
ejendommen, hvor der heller ikke fremkom indsigelser.e

•e
Da det fredede træ efter fremkomne oplysninger har nået sin mak-

simale levealder og på grund af råd må anses for at udgøre en fare for
omgivelserne, vil anmodningen om ophævelse af fredningen være at tage
til følge, hvorfor

b e s t e m m e-s:
Den ved overenskomst af 27. juni 1946 foretagne fredning af et

piletræ i skellet mellem matr. nr. 82 s Poulsker og Nørrevej i Snoge-
bæk ophæves.

Kendelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen indankes for Over-
fredningsnævnet, Arnaliegade 13, 1256 København K, af ejere og brugere

• samt de i na;urfredningslovens § 26 nævnte personer og myndigheder.
,/'",}~/ ,,'// - // j -J ;J

/~ ;~{// d?/;:/~ , X ~/ ,_l L~;(/" ~1'tVJhfl;oc?t~",
Aksel Pttersen I'ldgeU1.orentjri L" l Ernst Madsen
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