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KORTBLAD NR. 5236 1: 20000

MATR. NR.: 214!! SOGN: 0sterrnarie

AREAL 0,5 ha.

!,cl EJER: Privat.

FREDET
• FORMÅL:

Deklaration, l. 20.7.1956 •

INDHOLD:

At sikre offentligheden adgang til færdsel, op-
hold og badning på arealet mellem landevejen og
stranden.
Forbud mod al bebyggelse og teltslagning.

~Ejeren forbeholder sig ret til græsning o. lign.

o

CePATALERET Naturfredningsnævnet for Bornholms amt.

REG. NR.: 139 - 04 - 13



A F S K B. I ]' 1]:'.

't Matr. nr. 214n Cstermarie.
Qtempel- og ~ebyrfri i h.t.

'Anmelder:
Naturfredningsnævnet.

lov 140 1937.

D ~ K L A R A 1 ION.

Underskrevne avlsbrueer Evald Hansen, BC1Jlshavn, erklærer
_herved som ejer af landbrugsejenc10lllfficnmatr. nr. 3512., 104a OG 214,g Lster-

i .. marie soen, at det areal af matr. nr.214E, som er beli~gende på strandsi-
j den af amtsve jen og vist på vedhæftede rids, skal henligge til fri og u-
I

1;,

1 e hindret fæmsel for almenheden, som skal være berettiget til ophold på og
'i _badning fra areale~J. 'reltsl:lgn1nc.;og andet lic';nendevarige re ophold er
l

II dog ikke tilladt. BebYGgelse af enhver art skal være :lorbudt.
1\

Ejeren forbeholder si3 ret til Græsning og liGnende på arealet.
Påtaleberetti-:~et er naturfre,'ningsnævnet for Bornholms amt.
rlledhensyn til servitutter, byrder og 1,antehæftelser henvises til

~~jendOmmens blad i tin~boeen.
Bølshavn, den 19. juli 1956.

e';,"I: ....

Eva1d Hansen.
J?oranst~lencledeklaration modtoges og godkenrtes.

Natur1'redningsnævnet for Bornl'olms amt,
den 20. juli 1956.

I
I

!~ s. Hassing.
\

~,
l, Indført i dagbogen for retskreds nr. 26, Nekso/købstad m.v., den 20.

juli 1~56. Lyst: tinGbog: bd. I, bl. - akt: skab D nr. 651.
s. HassinG.

11411 kr. 2-,-__
laIt 2 kroner.

Afskriftens rigtighed bekr~ftes.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02315.01

Dispensationer i perioden: 06-07-1998



FREDNINGSNÆVNET
Bornholms Amt Fredningskreds Skov- og Naturstyrelsen

ft4gdtagst i
tlf. 56 95 01 45

- 9 JULI 1998

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245
Giro 8-085-110

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

GENPART til, Fredningsregisteret
til underretning, Skov- og Naturstyrelsen
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

Åbent 9.00 - 15.00

R,EG. NR. J~I5". O \ .
Den 6. juli 1998

j .nr. FN 24/1998

Overfor fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at anlægge cykelstier langs
hovedlandevej 173 på strækningen Listed-Bølshavn-Saltuna.

Stianlægget indgår i den nationale cykelrute nr. 10 og er en del af det regionale
cykelvejnet på Bornholm.

I hovedtræk går projektet ud på at anlægge en enkeltrettet, asfalteret cykelsti/
kantbaner i begge vejsider langs landevej 173 på delstrækningerne Listed-Bøls-
havn(lI,86-13,50 km), Bølshavn- Ypnastedbakken(l4,09-15,90km) og Ypnasted-
bakken-Saltuna(15,90-18,25km). løvrigt fremgår stiernes linieføring af projekt-
beskrivelsen.

Cykelstierne vil på den søværts strækning ved 12,04 km forløbe over ejendommen
matr.nr. 76d, Listed, der er omfattet af en deklaration lyst den 28. oktober 1946
ifølge hvilken fredningsnævnet er påtaleberettiget. Deklarationen indeholder be-
stemmelser om bebyggelse, offentligt udsyn og adgang over ejendommen. På
strækningen 12,30 -12,53 forløber stien over matr.nr. 214h, østermarie, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 14. januar 1946. Denne kendelse
har til formål at frede den del af ejendommen, som ligger mellem stranden og
landevejen mellem Bølshavn og Listed. Efter kendelsen må der bl.a. ikke ske be-
byggelse, herunder opstilles boder, skure og. lignende. Endvidere indeholder
kendelsen bestemmelser om bevarelse af lyngområder, klipper og gærder. På den
søværts strækning vil stien ved 12,54 km passere matr.nr. 214 am og ao, øster-
marie på hvilken ejendom der den 15. januar 1949 er lyst en deklaration, der for-
byder genopførelse af den på ejendommen beliggende bygning i tilfælde af brand
o.lign. På strækningen 12,60 km, ligeså søværts, forløber stien over matr. nr.
214n, østermarie, hvorpå der 4. november 1870 er tinglæst et fortidsminde be-
nævnt "Hellig Kvind". Endvidere er der på ejendommen lyst en deklaration den
20. juli 1956. Deklarationen fastsæner at den del af matr.nr. 214n, østermarie
som er beliggende på strandsiden af landevejen skal henligge til fri og uhindret
færdsel for almenheden. Bepygelse af enhver art skal være forbudt. Ifølge dekla-
rationen er fredningsnævnet påtaleberettiget. På begge sider af landevejen forløber
stianlægget - delvist på broer - ved 12,78 km på matr.nr. 125a og 214av, øster-
marie, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. december 1980 om
fredning af Gyldensåen. Ved kendelsen forbydes det blandt andet at ændre åeens
naturlige forløb ved eksempelvis regulering, ligesom der ikke må foretages ænd-
ringer i terrænnet, herunder gravning af sand og grus, tjernelse af løse blokke,
samt opfyldning og planering. Søværts landevejen passerer stien på strækningen
ved. 12,95 km på matr.nr. 214g. østermarie. hvorpå der den 3. januar 1974 er lyst
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fortidsminder i form af skanser. Endelig forløber stianlægget over en altanbro sø-
værts landevejen ved 14,50 km ejendommen matr.nr. 92u, 0stermarie. Denne
ejendom er delvist omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af ll. oktober
1947, der indeholder forbud mod bebyggelse, sprængning og hegning.

Bornholms Amt har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 4, 15 og
18 om stengærder, strandbeskyttelseslinie og be~kyttelseszone om fortidsminder.
Amtet har herudover godkendt projektet efter naturbeskyttelseslovens regler om
ændring i vejanlæg i åbent land.

Skov- og Naturstyrelsen har ved skrivelse af 12. juni 1998 meddelt, at man intet
har at bemærke til projektets forløb ved de berørte fortidsminder.

•

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 1. juli 1998, hvorunder det er op-
lyst, at stianlæggets forløb ved fortidsmindet "Hellig Kvind II tillige kan tiltrædes
af Bornholms Museum. Danmarks Naturfredningsforening har heroverfor foreslået
stianlægget lagt op mod gærdet omkring nævnte fortidsminde. Under besigtigelsen
har Bornholms Amt oplyst, at broerne, der skal opføres over Gyldensåen og over
vandløbet på matr.nr. 92u, 0stermarie endnu ikke er projekteret. Projekteringen
forventes afsluttet ultimo august 1998 .

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om naturbeskyttelse §
50, stk. l dispensation fra ovennævnte fredningskendelser og -deklarationer til an-
læg af cykelstier i overensstemmelse med det foreliggende projekt, således som
dette fremgår af de medsendte tegninger. Dog har fredningsnævnet udskilt be-
handlingen af stianlæggets forløb over matr.nr.ene 125a og 214av, 0stermarie
(Gyldensåen) og nu, 0stermarie til selvstændig behandling, idet Bornholms Amts
nærmere forslag til udformning af broer og placeringerne heraf afventes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen til cykelstiprojek-
tet, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78, stk. 2 indbringes for Natur-
klagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lo-
kale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. en tilladelse må ikke
udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Allinge-Gudhjem og Nexø kommuner.
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