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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokol for fredningsnævnet for Born-
holms amtsrådskreds.

• År 1955 den 24' oktober kl. lo afsagdes sålydende:
k e n d e l s e.

Fra Nationalmuseet har nævnet modtaget anmodning om at træffe
fredningsbestemmelse med hensyn til gravpladsen "BØgebjerg" i 16ster-
lars sogn beliggende på matr. nr. 34ab og matr. nr. 33~ Østerlars og
højens nærmeste omgivelser efter naturfredningslovens § 2, derunder
sikring af en adgangsvej til arealet.

Det fremgår af henvendelsen, at "Bøgebjerg" er en stor bakke
bevokset med løvtræer og graner og tæt dækket med interessante grave
fra jernalderens senere del. På højen står derhos 2 smukke bautasten,
som tidligere er fredlyst. En del af gravene er ved Nationalmuseets
foranstaltning afdækket. Det fremhæves, at der har været stor intere~
se for udgravningerne fra befolkningens og turisters side.

Nævnet har besigtiget forholdene på stedet og kan tiltræde, at
gravhøjen på grund af sin ejendommelighed og beliggenhed er af en så-
dan betydning, at den og omgivelserne bør underkastes fredningsbesten
melser.

Højen er beliggende på 2 ejendomme i Østerlars sogn: 1) matr.
nr. 34~ Østerlars, tilhørende Viggo Fred. Pedersen og 2) matr. nr.
33~ tilhØrende Julie Mortensen. Omgivelserne 100 meter fra højen lig-
ger på disse to ejendomme og strækker sig endvidere ind på matr. nr.
34~ Østerlars, tilhørende Janus Nielsen og matr. nr. 33d Østerlars- ,
tilhørende Knud Anker Jensen, men fredning af arealerne på de sidste
ejendomme skønnes ikke at have interesse.

Med hensyn til adgang til hØjen bemærkes, at ejeren af matr. nl



34~ Østerlars, Janus Nielsen, har en utinglyst vejret ad en langs
vestgrænsen af matr. nr. 34ab fra sognevejen fØrende vej. Ejeren har
erklæret sig villig til at tillade almenheden færdsel ad denne vej
fra sognevejen til et punkt på et fremlagt rids mærket B, og vil for-
pligte sig til at vedligeholde vejen alt mod en erstatning en gang
for alle på 500 kr.

Ejerne af matr. nr. 34~h og 33~ Østerlars har erklæret sig ind-
forstået med fredning af hØjen og dens omgivelser i en afstand af
100 meter og har ikke påstået sig tilkendt erstatning.

Ejeren af matr. nr. 34~ Østerlars har endvidere indvilliget
i, at der på hans jord ved det fornævnte punkt B indrettes en m1ndre
parkeringsplads og tillader gående færdsel over jordene til højen ad
en på kortet indtegnet sti•

Bornholms amt har protesteret mod fredningen.
Nævnet finder, at følgende fredningsbestemmelser bør træffes:
På de på det vedhæftede kort med blåt skraverede arealer af

matr. nr. 34ab og 33~ Østerlars tilhØrende Viggo Frederik Pedersen
og Julie Mortensen, må ikke opfØres nogen bygning, foretages beplant-
ning eller anden foranstaltning, uden at fredningsnævnets tilladelse
forud er indhentet. Almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af arealet
uden om højen må iøvrigt finde sted.

Den på højen værende skov bevares fortrinsvis som løvskov, men
der må ikke nyplantes indenfor 2 meter fra oldtidsminderne.

Almenheden har ret til kørende og gående færdsel ad den p~ .oatr
nr. 34ab Østerlars fra sognevejen til fornævnte punkt B fØrende vej
og til gående færdsel her fra til gravhøjen.

Disse bestemmelser tinglyses som servitut på matr. nr.34 ab
og 33~ ~sterlars.

På matr. nr. 34~ Østerlars tinglyses forpligtelse til vedlige-
holdelse af vejstykket A-B.

Nationalmuseet og naturfredningsnævnet har påtaleret.
Der tillægges ejeren af matr. nr. 34~ Østerlars sogn i erstat-

ning 500 kr.

•

•

T h i b e s t e m m e s.
De foran anmeldte områder af matr. nr. 34~ og 33S Ø~terlars

fredes, og erstatning til ejeren af matr. nr. 34~ Østerlars 'udbe-

.,



tales, alt i overensstemmelse med det foran anførte.
Johs. E. Larsen. H. V. Harild. S. Hassing.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds,
den 15' maj 1956.
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MATR.NR.:

AREAL:

fd~
EJER:

FREDET• •FORMAL:

INDHOLD:

(. •PATALERET

REG. NR.:

ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE /. ......,
REG. NR .. t2.~7/

.,
KORTBLAD NR. 5235

3~, 3~ og b SOGN: Csterlars

7,5 ha.

Private.

Kendelse, l. 4.11.1955 •

Frednir..E;af gravpladsen "Bøgebjerg" og højens nærmeste
omgivelser, herunder sikring af en edgangsvej til arealet.
Forbud mod opførelse af bygninger, mod bepla~tning c.m.
Landbrugs3æssig udnyttelse af arealet uden 00 bøjen må
finde sted.
Almenheden har ret til kørende og gående færdsel ad vej
l~Lgs 3'ia og b,s vest skel fra sognevejen til parkerings-
plads og til gående færdsel herfra til gravhøjen.

I;ational::useet og naturfred...-lingsnævnet.

139 - 03 - 19
J
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