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_sBiB~en omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag:

• Se også REG.NR.: O~32..e"ooc
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MATR. NR.: 236C og 236m SOGN Bodilsker
AREAL (l.o ha)e• EJER Privat•e FREDET Deklaration, lyst 7.1.1966.

o Påtegning, lyst 8.12.1969.
FORMAL: Bebyggelsesregulering.

INDHOLD 236C og 236m må ikke bebygges udover opførelse af en
minkfarm.
Bestemmelser angående minkfarmens størrelse, udseende og
beliggenhed samt etablering af slørende beplantning.
Påtegning, ændring af minkfarmens størrelse, udseende og
beplantningsbæltets bredde •

•• o

PATALERET Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

REG. NR.: 138-02-7
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U.dartlenldl AT1I'brq.r S T I IS 4 ]I r.i ~ ~e ,_. r _
~)I • n lom nU'Y8rende Ejer at den lalede Ej.ndo. Katr •• ~ l27jp 236~,

23lø. 23o" 0' 230& Bodilak.r I.t Ucllrt.peCl~ ArbIJo.~C1 y r I d e
L o u 1 I J e n I e a og Å l t G u D D a I' J' a I e n eoa tr••-
t141le XJere at cleahlrtra Udlt1kklcllEJeDda- Katr. I~ 236~ Bodillkel'

og ~16mpaalagger herTed ••TDtl Matr •• ~ 23b~/~6~lI~.~ ~'!.~n" SerTitut:
1.

Ked den Undtagelal, der !remgaar at Be.temmal'lrne neden-
og 236mror i Poet 2 og , 11&& lLatr. Bo! 236S/ikke blbyggee 0l d.isse1.~atr.N'j2,

ekal beTarel,'i jeres "luT.rende Tiletancl ( lO. Kark) •._,
•
14t Katr •• ~ 236~ kan der, eo. allerede eket, opt'rle ea KiDktara •• d

Maat1ahuI 0l Klakhaller, alt .om anaiTet paa T.dhattede Kort, hTGr-
.. 4 b_rkll, at dlr paa lUI"f'DteAreal Ikal kunne opt.rle yder11.ere
3 HallIr at eamml Typ. Ol Udelinde ao& de nu optørte.

3·
lasln Del af Kinthalllrnl o. Kaek1Dhulet ... optøree 1

et.rre HøJde end 2,80 a. ragaet fra TerreD.
4.

De naTate BJID1Dllr ekal haTe Tag at Iraa FarTe; der er
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T I L L Æ G S D E K L A R A T ION

til fredningsdeklaration tinglyst den 7. januar 1966 på ejen-
dommen matr. nr. 236 c Bodilsker sogn med ændring tinglyst den
6. december 1969.

~ Ovennævnte deklarations pkt. 2 ændres herv~d, således
at der gives tilladelse til anbringelse af ialt 7 haller på
ejendommen mod tidligere 6. Det bebyggede areal må for så
vidt angår den sydligste af disse haller ikke overstige 18 x
4,35 m.

1 Co l'!An 1~ 7 4
B. a. j. nr. 5YoJ- 17- LJ- 197'1· ., 9. FEB. 1975 \ "

løvrigt bliver deklarationens bestemmelser uændret
gældende.

Denne ændring tiltrædes af underskrevne ejer af matr.
nr. 236 ~ Bodilsker sogn og af fredningsplanudvalget og fred-
ningsnævnet som
tinglyst den 7.

påtaleberettigede
januar 1966.

Rønne, den 2r.

i henhold til deklarationen,

For Fredningsnævnet for

'1 1974.

tf'j ,

L-It -.>~ ,,,,,.~

Bornholms amt:

For Fredningsplanudvalget for Bornholms amt:

:iTATENS NATURFRF.DNINGS-
OG lANDSKABSKONSULENT
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paa alle Slter udenfor det til BebYllel.e aavnte Areal
paa ca. 2.'00 ./2 etablerel der lanCI 4e. ye.tre, nordre vI .stre
Sld. eD Sa. bred Beplantning, der .kal TIIre t.t, aed de paa Stedet C·,-,

torekommende Tr.er og Buake, 0l lang. den .,ndre Side en tllITaren.. • .~
lo a. bred Beplantning, laaledes at der til enhver Tid ikke haT" I.~
\lik til Hallerne tra Qagiyel.erue.

6.
Denne Deklaratioa Til Tere at t1uily.e paa."'aDeTDt .......,.

1.de ~JeDdoa til Ioterinc paa TiDlbossbladet tor Katr •• ~ 236~.og

Paataleretten efter denne Deklaratioa tilt .... ~ ~ ..4Di...-
unet tor Bornholm. Amtlraad.kredl og FredJIiqlplU18uclTalaet tor
Bornholms Amt. ,

om nuværende PantehaftelIer og Servitutter henTilel til
BJendommens ~ingbog8blad, iaet det bemarkes, at nye Pant&hattel.er
efter Ud.ltykningen skal respektere deune SerT1tut.

1
00 J

I" 1
•

ee • e x .,. den /~. Juli 196,•

•
Til Vitterlighed Ga U.d.~akrittlrD"J .. tka4, ~teriageDI

R1ptighe4 Ol U.d.ruri Ylrn •• _7Il41p.edl
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1256 København K

Telefon ••••
01-133838

Birthe og Alf Jensen
Midtvej 8
Balka
3730 Neksø

Dato: 30. maj 1984
2577 0/83-1/84

J. nr.:

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds har i skrivelse
af 29. marts 1984 i medfør af naturfredningslovens §§ 34 og 47 meddelt til-
ladelse til på matr.nr. 236~, Bodilsker, at opføre 2 ca. 2,6 m høje mink-
haller på tilsammen ca. 150 m2 med tagbeklædning af grå bølgeplader som den
eksisterende bebyggelse på ejendommen. De to haller vil blive opført til
erstatning af 2 ældre minkhal ler på tilsammen ca. 140 m2• Arealet er be-
liggende mindre end 300 m fra skov. Det er endvidere omfattet af en ting-
lyst fredningsdeklaration af 7. januar 1966 med senere ændringer, hvorefter
bl.a. dette areal udlægge s til minkfarm. Ifølge deklarationen må de area-
ler, som ikke udlægge s til minkfarm, ikke bebygges, men skal bevares i de-
res nuværende tilstand. I forbindelse hermed etableredes omkring 1967 en
minkfarm på det til dette formål udlagte areal.

Fredningsnævnets afgørelse er af ejeren af en af de skovparcel-
ler, som afkaster skovbyggelinien, Edelweiss lpsen, indbragt for over fred-
ningsnævnet. I sager om bebyggelse inden for skovbyggelinien skal den på-
gældende skovejer have lejlighed til at udtale sig, jfr. naturfredningslo-
vens § 47, stk. 3, Denne bestemmelse kom ind i naturfredningsloven i 1969.

Til støtte for klagen anføres det, at lugtgenerne, som stammer
fra minkgødningen må fjernes, ligesom gødningsvandet ikke må sive ud i un-
dergrunden eller ledes ud i Melåen, der løber langs den pågældende skovpar-
cel og videre ud på Balka strand, hvor den lugter og forurener stranden.
Ejendommen blev erhvervet i ca. 1958 , og ejeren er uforstående overfor
ikke at være blevet inddraget i sagens behandling, da den første af mink-
farmene blev startet, men at det først sker nu, hvor alle ulemperne er i
gang. Ejeren vil gerne kunne færdes på ejendommen uden at blive generet af
lugten, derfor håber hun, at alt bliver ordnet på en god måde.
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Bornholms amtskommune har i februar 19B4 i medfør af by- og land-
zoneloven meddelt tilladelse til det ansøgte byggeri.

Af sagen fremgår, at overfredningsnævnet den ll. juli 1980 i med-
før af naturfredningslovens § 34 har meddelt tilladelse til, at den eksi-
sterende minkfarm på matr.nr. 236~, Bodilsker, udvides med et ca.
6.000 m2 stort areal af matr.nr. 236 l og 236 ~,sstd. De 6.000 m2 ligger
uden for skovbyggelinien, men er derimod omfattet af fredningsnævnet s ken-
delse af 22. marts 1977 om fredning af Hundsemyre. Matr.nr. 236 m er til-
lige omfattet af førnævnte fredningsdeklaration af 7. januar 1966. Det
fremgår endvidere, at minkfarmen og den senere udvidelse er godkendt i med-
før af miljøbeskyttelsesloven.

Overfredningsnævnet skal udtale:
Indledningsvis bemærkes, at det først er ved den her omhandlede

sag, at der ifølge skovbyggeliniebestemmelsen har været pligt til at ind-
drage skovejeren i sagens behandling, idet minkfarmen er etableret omkring
1967, før denne bestemmelse kom ind i naturfredningsloven, og idet over-
fredningsnævnet s afgørelse af ll. juli 1980 ikke omfatter arealer beliggen-
de inden for skovbyggelinien. Der er således ikke begået nogen fejl ved,
at skovejeren ikke har været inddraget i forbindelse med minkfarmens eta-
blering eller ved dens senere udvidelse.

Det må endvidere lægges til grund, at skovbyggeliniebestemmelsen
ikke har til formål at varetage miljøbeskyttelseshensyn som f.eks. at hin-
dre lugtgener, udsivning af gødningsvand eller lign. Disse hensyn vareta-
ges foruden af naboretlige regler i medfør af anden lovgivning, som admini-
streres af bl.a. kommune og amtskommune. Eventuelle henvendelser i anled-
ning af de nævnte ulemper må derfor rettes til de pågældende myndigheder.

Da der iøvrigt ikke i det af skovejeren anførte ses at være
grundlag for at ændre fredningsnævnets afgørelse, stadfæstes denne herved.

Opmærksomheden henledes på, at den herved meddelte tilladelse
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra daton for denne skri-
velse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets med-
lemmer. Afgørelsen er enstemmig.

k
P. o. v.

'tfu-/- ~
< Bodil LUnd-JaC~

fm.
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