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KORTBLAD NR. 5336 1: 20000

SOGN: Neksø markjorder

Staten, kommunen og private.

Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 26.7.1967.

Fredning af fuglelivet på en del af Neksø markjorder
samt en del af søterritoriet.
Forbud mod jagt, mod at forulempe fuglevildt, beskadige
reder og æg eller indsamle æg.
Det er tilladt at bortskydesolsorte og stære i frugt-
haver.
På statens og kommunens arealer er færdsel med skyde-
våben forbudt.
På søterritoriet er færdsel med ladt skydevåben forbudt •
Landbrugsministeriet.
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REG. NR. frf'
Landbrugsministeriets bekendtgørelse at 26. juli 1967.
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Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet på en del af Neksø markjorder
i Bornholms amt samt en del af søterritoriet.

Efter indstilling af reservatrådet fast-
sætter landbrugsministeriet i medfør af § 7
i lov nr. 94 af 7. april 1936 om reservater
for pattedyr og fugle følgende bestemmelser
om fredning af fuglelivet på en del af Neksø
markjorder i Bornholms amt med en til-
stødende del af søterritoriet:

1. Det fredede område begrænses mod
syd og vest af grænsen mellem Neksø og

e~odilsker kommuner, mod nord og nordøst
af Langedebyvej, Mosevej og Gasværksvej,
hvorefter grænsen forløber langs Sdr. Strand-
vej til Toldbodgade og fortsætter som rette
linjer gennem følgende punkter: Spidsen af
nordlige havnernole, nordenden af bølge-

a;ryderen, sydenden af bølgebryderen, øst-
'Tligste hjørne af forkastningen øst for fiskeri-

I havnen og videre til havstokken ved græn-
sen mellem Neksø og Bodilskel' kommuner.

Der foretages afmærkning med skilte, på-
malet ordet "Statsreservat" , på forkast-
ningen øst for fiskerihavnen og i havstok-
ken ved kommunegrænsen.

2. På det fredede område forbydes det
alle og enhver uden reservatrådets til-
ladelse at udøve jagt på eller på anden

måde ombringe, indfange, forulempe eller
forjage fuglevildt samt at beskadige fugle-
reder eller at ødelægge eller indsamle
fugleæg. Det skal dog under iagttagelse af
jagtlovens bestemmelser være tilladt i frugt-
haver at bortskyde solsorte og stære, når
de pågældende fugle gør skade på frugten.

På de staten og Neksø kommune tilhø-
rende arealer er al færdsel med skydevåben
uden reservatrådets tilladelse forbudt. På
den fredede del af søterritoriet er færdsel
med ladt skydevåben forbudt.

3. Overtrædelse af bestemmelserne i post
2 straffes i overensstemmelse med § 20 i
nævnte lov om reservater for pattedyr og
fugle med bøde, for så vidt der ikke i hen-

~ld til den øvrige lovgivning er forskyldt
lørre straf.

4. Bekendtgørelsen træder i kraft den
1. august 1967.

Samtidig ophæves landbrugsministeriets
bekendtgørelse af 19. marts 1942 om fred-
ning af fuglelivet på en del af Neksø mark-
jorder i Bornholms amt samt en del af sø-
territoriet.

Landbrugsministeriet, den 26. juli 1967.
P. M.V.

Vald. Hornslet. I Henny Bloch-Nielsen.
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