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AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 1/1:3

KORTBLAD NR. 5235 1 20000

MATR NR 191a SOGN Vestermarie

AREAL 1.7 ha.'I EJ~_R S_t?-t_en

FREDET Kendelse, lyst 23.11.1948te
o at bevare en bøgebevoksning, der rig o elitetræer.FORMAL er pa

INDHOLD Fredning a~ en bøgebevoksning i a~deling nr. 274 i
Almindingen.

oPATALERET Fredningsnævnet ~or Bornholms amts ~redningskreds.

REG. NR.: 137-04-4



AAKIRKEBY KOMMUNE

KORTBLAD NR. 5234 1 20000

MATR NR
AREALe- EJER

'tt· FREDET
oFORMAL

SOGN. Vesterrnarie
80.4 ha

Staten

er ikke tinglyst

Landskabsfredning •.

INDHOLD Fredning af
204, 206 og
ikke må ske afvigelser
landbrugsministeriets tilladelse.

afdelingerne
229, således at

fra

140, 158, 160, 168,
der ved driften af

den nuværende drift,

169, 16L~,
disse
uden

oPATALERET Miljøministeriet.

REG. NR.: 137-oL~-7
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forhandlingsprotokollen f'1r naturfrednihgBn~vn:t:fnr Bornholms'

amt. I 1.1.

Aar 1948 den 16~n'vember afHagde'n~vnet saalydend~'
k e n d e l s e' .. ', .' .. .' .l .,. -,

_",

I henh01d til bemyndigelse fra ministeriet f~r'landbrug>~~'fisker
har' direktnratet f.,r statsskovbruget f)vE:rfor-nævnet'fremsat'begæring
(lmfredning af den bøgebe v'lksning, der findes paa et omraade af afde-
ling 27~ i statssk~ven Almindingen, hv±lket omraade'e~~ridtegnet pas
et k·lrt. I beg~ringen henvises til en erkl~ring fra forstanderen
for statens f lrstlige forsøgsv'Bsen dr. phi1- C.H.Bornebusch, hV'lri
udtales, at "denne bøgcb!:vnksning, der i øjeblikket er meget rig paa
elitetræer og i fremtiden vil kunne udvikles til næst~un,at bestaa af
saadanne, er den smukkeste, i teknisk værdi mest fuldkomne bøge-
bev'lksning, i:jr,mjeg har, set s~18vel her S0ID i udlandet. Bevoksningen
har derfqr en enestaaende værdi s'Javel ved sin usædvanlige skønhed 30m
ved sin betydning s,m frø8vlsGted, idet anlægget til dannelse af den
mest fulQkomne bøgestamme er tilstede i uSBdvanlig høj grad. Je~ vil
derfor tillade mig at henstille til sklJvd.istri~tet,',I at man søger
denne bevoksning fredet ud i fremtiden, vel helst under anv~ndelse af
naturfrednin~s10ven, saaledes at bevfJksningen ikke vil kunne ødelægges
ved eventuelle vejanlæg eller undre f,r bevoksningenseksistens fare-
truende flranstaltninger." . ~ .

B',rnh11ms amtsraad hur prntester8t m"d f'1retagelse af fred-
ninge:r;J.;det_hævdes_, ut -fredning er UpaUkl'llvet,iUdt bøgebevoksningen...ikke trues af nlgen fare, og idet Jer derh-,s ydes tilstrækkelig
beskyttelse ved besternmel.::Jerne'1 lov af n.maj 1935"orn sk,we.

Det er oplyst, at 8nledningen til indgivelsen af be6æring '1m
fredning var den, at vejmyndighederne havde under overvejelse at f0r-
lægge en gennem Almindingen førende latlJevej saaledes, at den k,m
til at berøre bøgebev0ksningen. Ef~er at det er opgivet at f'1rlægge
vejen paa denne maade, erkendes det fra sk'vdirektl1ratets side, at
bøgebevnksningen ikke trues af n'gen aktuel fare, men det hævdes, at
det vil være af ikke ringe betydning, at fredning efter frednings-
l'lYens re,:5lerfinder sted, saaledes at nmraadet undergives nævnets
tilsyn, og at indgreb gøres til genstand for nævnets paatalel det
anføres, at bevnksningen er af en saadan skønhed og ejendommelighed,
at der i fredningsl 'vens § l haves hjemmel til f'lretagelse af fred-
ningen.

Idet nævnet k8n tiltræde dette, og id'et der ikke bli;~er tale
0m ydelse af n'lgen erstatning f"r fredningen, finder nævnet: at burde
efterkomme den fremsatte begæring. Det vil derfor være at bestemme,
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at bøgGb~v1k3ningen fredes, sualedes ut den bevares Bom sluttet
bøgeskov, saa længe den k~n leve; ingen del af bev0ksningen maa
afdrives, men d~n skal plejes med udtynding efter udvisning af
distriktets ,;k 'vrider, s1:;&1adas at tI' eerne kan opnaa den bedst mulige
udvikling ,)g s t.1rste leveuygtighad. Bevi"Jlcsninge.n vil ved sk wvæsenets
i' lr ..nstal tning 19 pCB dets bl:;k 'stning være ,-,t afm-;erke med pæle i omr&odet
nj ørner. P,l<.1tL 1eret har natllrfredningsn.evnet f 1r Bl)rnhl)lrns amt.

Thi bestemmes ~
Den paa et 'mr&ade af ~fdoling nr. 274 i st~tssklven Almindingen

stHaende bøg~bev1ksning fr0des ·verensstem~ende med det f..,rHn anførte.
FredningsLJesttHornel<ien Lilli_,lyses S0lli h:.eftelae paa matr.nr. 191 a af
Vesterm8rie SOen, under hvill~et m<..,tl'.nr. omruadet tJr belige;ende.

Zeu chen. K.Th. Jørgen~en. F. Aakerlund.
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~f$1{rift
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Skovstrækninger ved Aamyre og Kalvek~ret paa Bornholms skovdistrift
fredede i henhold til nedenstaaende skrivelse.

Landbrugsministeriet.
København den 8 april 1907.

iil Udvalget for Naturfredning.

I anledning af, at udvalget under 30 januar d.a. har
andraget om fredning af en lille skovs trækning ved Aamyre og Kal-
vekæret paa Bornholms skovdistrikt, skal man efter brevveksling
med 2den overførsterinspektion herved meddele, at ministeriet i
overenss-temmelse med overførsterinspektionens indstilling har
fastsat, dels at afåelingerne 140, 158, 160, 168 og 169, til
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hvilke afdelinger den ommeldte skovs trækning henhører, udlægges
til naturfredning, ~ at der yderligere til saadan fredning hen-
lægges afdelingerne ~~4, 204, 2~6 og 2F9, af hvilke de to første
allerede nu er delvis fredede, saaledes at der ved driften af
dis8e afaelinger ingen afvigelse maa ske fra den nuværende drift
uden ministeriets tilladelse, eventuelt efter at udvalget har
haft lejlighed til at ytre sig desangaaende.

P. M. V.

~lulff•
/

Richter.

Ifø16e driftsplanen 1904-1919 for Bornholms Skovdistrikt er fredet:

Gamle Ege paa Christianshøj (afa. 164) og i Ekkodalen (afd. 202),

Naturlig Egeskov Almindingen afd. 206,

Gammel naturlig Avnbø~eskov Almindingen afd. 164 og 204 •
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