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År 1973, den 21. maj, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2083/70 vedrørende fredning af arealer omkring
Iesådalen.

I den af fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds den 23. marts 1970 afsagte kendelse hedder det:
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Ved skrivelse af 1;.august 1965 har DabI!lal'ksna turfrednirlgsfcrer.ing
begæret rejst fredLingssag ane2ende det ikke offentlige vuLdl~b p~
Bornholtl fll:r:.så,ufra og :'leddets kildeomrsde i "Dastemoseff i Almin-
dingen til dets udløb i østersøen, samt lens bredarealer og etrand-
området o[lkrin~ udløb et, hvortil kouullerde nammcrJ'lær.gE.nce 'Ytosecrr.rå-
der, scm :'iensV <',U). fal~tisk gennemstrømmer, "Vallensgårå. Dose", og
"Kærgårds r.lose"umiddelbart sJTdøst for Almindingen.

Det hedder i for~~vnte ~krive18e:
"Fra eit uas :~ring ovenfor :2:kkodulen til l.<.c.løbeti Lstt:rsøen hører

læs3en tilhørend~ area12r til en af ~8 mest kendte klassiske loka-
li teter' i Dar.marKs na tu~~. Genr.em åens erosion er skabt et eni t een-
nem jordla~efle, 6.~r ~å gaLske eLest~ende måde viser den geologiske

vet i lu·dere::rnnden,0':: lløbct, c.l:.rtilli-.-:;e~-c.nnemsl<:æreret stærkt

et af vort 18nds victigste gtolo~iske lokaliteter, hvortil kommer,
at de~ til Æens bevarelse knytter uie betydeli€e botanisxe, zøolo-
eiEke 06 y.ultureeografiske in~eresser. 0mr1d8t.er et særdeles søgt
ekskursionsobjekt for hojere læreanstalter, seminarier og andre sko~
ler; som årligt i betydeligt omfang besøger stedet.

~b Vf'r form for ir1d~reb i I.æsåens 11atu.cforhold, r. eruneier'indgreb,
der medfør'~r ændrin!er i de eksistE-rende afvandj ngsforhold, bør d er-
for forhjndres. Afvandins af moserne Vallensgård og Kjærgård er ikke'
en lokal påvirkning, m~n et indzreb, som vll få følgevirknineer i

hele ,~.s;Yf:ten:C't o::...vil vc;.-e :::>ta:'rktforrin~er:.dE.IN' Je Vi:::GllZl'abeli[E:
.": .:"rlt(rF;s:=t:r,.eOlll kr,ytU.l' ~.oi~: til =~.en."

1966 0t-,
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Inden sagens rejsning har sagen V2~et :crelagt og er blevet an-
befalet af

- Danmarks geologiske undersøgeleer
- Universitetets mineralogisk-geologiske institut
- Veteri~ær- og landbohøjskolens afdeling for systematisk botanik
- Botanisk forening
- Københavns universitets institut for systematisk botanik
- Direktoratet for folkeskolen og seminarierne
- Direktor=:itet for gymna3ies~colerne
- Darunarko fiske~ og havundersøgelser
- Naturfred~~n;5rådet
- Kulturministeriet

Endelig har fredni~gsplanudvalget for 30rLholms amt i skrivelse af
17.september 1965 udtalt, at det af naturfredningsforeni~gen anf0r~e
om områdets fredninesværdi tiltrædes og oplyst, at man i udvalget
har været indstillet ~~ at optage de pågældende arealer under fred-
ningsplanen -.

Naturfredningsforerd ng3Il har under sagen nedlagt føl[ende påst,:md.:
"Bebyggelse eller tijbyz"ln6 til allerede eksisterende bygnir.ger

skal ikke være tilladt.
Terrainforholdene må ikke ændres ved afgravning eller opfyldni~g.

Opstilling af boder, slrure, mastEr el.a. skocmmende indretninger
må ikke finde sted.

Arealernes nu værende dr'iftsfo ::"::1 skal bibeholdes.
Benkastning af affal:i elI er ei:ablering af bilophugnin;spladser

skal ikke være tilladt.
Campingpladser må ikke etable~es.
Mosearealerne må ikke opdyrkes el13r afvar.des.
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Forstmæssig pleje og udnyttelse af de nu skovbevoKsede arealer
skal være tilladt. Indplantning af nåletræer og tilplant~ing af ikke
allerede bevoksede arealer må dog ikke finde sted.

Ændring af åens naturlige løb såsom al regulering og sænkning af
vandstanden er ikke tilladt.

Opstemning udover det, der praktiseres i henhold til gældende og
hjemlede tilladelser, skal ikke være tilladt.

Bortledning eller oppumpning af vand fra åen må ikke finde sted
uden de påtaleberettigedes tilladelse.

Al forurening af åens vand er forbudt.
Dambrug må ikke anlægges ved åen. Ved tillebene må de ikke anlæg-

ges uden de påtaleberettigedes tilladelse, og det samme gælcer dam-
brug, der forsynes med boringsvand og har afløb til åen eller dens
tilløb."

Foreningen og fredningspla~udvalget har derhos henstillet, at de~
under sagens gang undersøges, hvilke muligheder der måtte være for
at sikre offentligheden adgang til de fredede områder, hvor dette
kan ske uden større gene for lodsejerne.

Den fredningszone, som sagen angår, er nærmere indtegnet på kort
(bl.a. sagens bilag 3). Kort tid efter fredningssagens rejsning
gjorde det Danske Hedeselskab nævnet opmærksom på, at en række lods-
ejere inden- og udenfor fredningszonen med selskabets bistand på-
tænkte at udarbejde og gennem landvindingsudvalget søge tilskud ti~
et projekt angående afvanding af de to ovennævnte moser og tilstø-
dende vandlidende arealer i fredningszonen og et par va~ilidende C~-

råder "Udkæret" og "Skyttedam" vest og syd for zonen "i. Vestermarie
sogn.
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'Der var fra først af tale om genoptagelsb af et i 1942-44 af
selsk~bet udarbe~det, men aldrig færdigbehaLdlet, projekt gående
ud på effektivisering af et allerede eksisterende afvanQil;essyst~m,
ved uddybnin~ af et i 1923 af Veste~marie og ~ker sogneråd etableret
og reguleret, mindre offentligt vandløb forløbende vest-øst fra Ud-

kæret ov~r w08eo~r~det iLdbefatte~de det oprindelige åløb noget

oven for Skørr~bro under bivej 6 (bilag 36) indtil broen, hvor det

er tilsluttet 08t ~ldre åløb.
Da der var enighed ffibllemn~vnet og Hedeselskabet om, at afvand-

ingsprojektet ville medføre betydeligt indgreb i naturen såvel i
moseområderLE IDffi 1 hele åløbet n8denfor, blev der tale om at søge

udarbejdet og forel<f[ge nævnet et n.il:dreindp'ibende projekt, som
ev~ntuelt kunne acceptere~ af aE; fred~in~sintcresserede eller i hvert

fald af nævnet.
I et nævnsmøde med loasej enJe i fredningszonen, specielt i afsni t-

tet oven for Skørrebro, den 7.april 1967, hvor også afvandingsinter-
ess~e~og Hedeselskabet var repræsenteret, oplystes det, at de in-
teresserede for tiden forhandlede om et projekt, som ikke forudsatte
uddybnirg af SelVE;Læsåen eller andre vandløb inden for frednings-
zonen, men blot en udvidelse af fornævnte sognevandløb og af Læsåen
på en kort strækning nedenfor Skørrebro, hvilket projekt angiveligt
-uden i øvrigt at påvirke naturtilstCinder:i fredningszoner. - ville
muliggøre afvan<iing a: til støder.de mere eller mil:dre opdyrkede, men

vandlidende' arealero }~ mødet vedtoges det at afvente forel~ggelse

af at sådant projekt for landvindiLgsudvalt" og nævn.

I becyndelsen af juli 1965 blev ov~nnævnte projekt efter udarbej-
_ delsen fOl'elagt lCindvindingsudvalget for øerne og nævnet og drøftet
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i flere nævnsmøder, bl.a. den 16.oktober 1968, hvor spørgsmålet
efter nævnets bestemmelse i forståelse med landvindingsudvalget
udsattes for at udvalget kunne få lejlighed til under en i medfør
af landvindingslovens § 4 afholdt besigtigelse at drøfte sagen med
nævnet og udtale sig om projektets gennemførlighed og forsvarlighed
i teknisk-økonomisk henseende og dets konsekvenser med hensyn til
naturtilstanden (jvf. bilag 52). Udvalget meddelte senere, at land-
vindingsaagen i hvert fald ikke kunne påbegyndes før hen på året
1969, men deltog efter anmodning af nævnet og afvandingsinteressen-
terne ved 3 medlemmer som ttobservatører" i et nævnsmøde den 6.august
1969 og afgav på mødet udtalelse i sagen efter en besigtigelse.
(Ved landvindingsudvalget er sagen stadig ikke videreført).

I et afsluttende nævnsmøde den 22.oktober 1969 optoges, - med til-
slutning af naturfredningsforeningen, som protesterede mod afvand-
ingsprojektet, og samtlige lodsejere og afvandingsinteressenter, der
påstod det fremmet - sagen delvis til sær~ilt kendelse vedrørende
ejendommene i fredningszonearealerne oven for Skørrebro - som nær-
mere angivet på vedhæftede kort. Denne deling af sagsafgørelsen
skyldes dels de pågældende områders særlige karakter (moser, sprække-
dal ("Ekkodalen"), Almindingen og undergrund af granit i modsætning
til sandsten og skif-erlag nedenfor), dels betydningen af en for-
håndsafgørelse af afvandingsspørgsmålet~ for så vidt angår fred-
ningsordningen iøvrngt.

I derme forbindelse bemærkes, at den egentlige ttLæsådal" faktisk
først begynder lidt neden for Skørrebro ved "Frostegårds" mølledam.
Mellem broen og Ekkodalen er det ovennævnte regulerede vandløb det
vandførende og "Læsåen" nærmest kun en vandløs grøft og i Ekkodalen
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en enggrøft, der leder vandet fra kilderne i Almindingen ud i ffiose-
omr~derne.

Til påkenJe13e foreligger ja nu spørgsmålet om odn fredn-ingsordning
af de neden for nævnte ejendomme, ud for hvilke de pågældende are-
alers størrelse og ejer er anført:

Lb.nr. matT. ~r. ~,j€r

l a

l b
191 a Vesterma~ie
]10 a Åker
Ilo b tf

Stat~skovvæ2enet
tl

"
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Lb.nr. Matr. nr. Areal m2 Heraf i Fredningszonen !all!:(den del af udyrket "Fred-

ningszoneareal", der skal
bevares i naturtilstand,
er angivet i parantes.

ca. ha. matr. nr.
2 a l .0 lker 61884 2.8 (2.8) del af direktør O.E.MUller

l ob .. 3260 l c65144
2 b l d lker 45652 0.1 (0.1) del af A/s Almindingen

l ak .. 2800 l ak Savværkl ax .. 2470 lu
50922

l a lker 1727856 96.5 (38.4) l Proprietær I.A.MUller
l n .. 16155 n
l o .. 17880 l o "Vallensg!rd·
l p .. 17857 l P
l q ti 18676 l q
l r ti 24780 l r
l s .. 27400 l s
l t " 844 l t
l II 10973 l uu l zl ti 26537z l til .. 11899æ l øl .. 9988ø l a al aa " 30090 l b bl at ti 4163 l b el ay " 1040 235 ogl aæ .. 170 del afl ba .. 570 l al bb .. 12317
l bo .. 5000
l bæ .. 2136
235 " 10481

1974676
I
Q)
l
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Lb.nr • Matr.nr. Areal m2 Heraf i Fredningszonal Ejer

(Den del af udyrket "fred-
ningszoneareal", der skal
bevares i naturtilstar.d,
er angivet i parantes.
ca.ha. matr .nr.

4 a og l x Åker 37979 4,5 (0,3) Avløbruger
4 b l bc ti 70 l x Elvin Jensen

l bd ti 2830 l bd "Skovho1 tit
183 Vestermarie 37341 193 ao
193 ao 11 3932
224 t. 57838
316 " ~06214 052

5 7 f Vestermarie 55570 5,6 (3,1) 7 f Gårdejer Marcus
Landscboff og
Hans lpsens bo

6 175 Vestermari e 26124 4,7 del af Avlsbruger Pauli181 ti 57448 318 Munk Møller182 .. 41277 Dyrstensholm
193 ad .. 7166
193 ae 11 7132
193 au ti 9522318 ti 134753

283372
7 7 c Vestermarie 3743 7,9 Åge Børen Sørensen7 g ti 10680 7 g7 h II 23000 7 h174 a ti 5489 174 a174 b ti 13751 174 b

174 c 11 16943 174 c
174 h ti 6324 174 h
193 bk ti 3360 193 bk

83290
\.O
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Lb.nr. Matr .nr. Areal m2 Heraf i fredningszonen Ejer

Den del af udyrket "fred-
ningszoneareal", der skal
bevares i naturtilstand,
er angivet i parantes.
ca. ha. matr. nr.

8 7 k Vestermarie 7030 0,7 7 k Aksel Åge Jørgensell
9 145 " 17853 1,5 del af Ejnar Pedersen ....

7 b " 28290 matr.nr.
174 e ! 33377 174 e
193 aq " 10800

90320
lo 7 i II 45270 2,7 7 l Jens Mathias Pih1

7 l " 7950 og del af
53220 7 '1 .

11 7 a " 427059 24,0 (7,1) del af Daniel Knudsen8 a " 102024 7 a "Kærgård"8 g " 2230
531311

12 70 a her 127790 3.3 1 a q Gdr. Egon Jensenl a q II 390 l a r
1 a r II 19160 l a s
l a s " 9900 l mm
1 m m II 337868 k ti 24890
70 c II 36781
196 d ø II

~

13 97 a Aker 111677 3.6 l a b Gdr. Johs. Dam Il a b II 16667 97 c Petersen t-I68 d II 9984 "Bagergård" o
97 c ff 19736

15806414 9 b Vestermarie 81448 1,0 del af 9 b Avlsbr.Vald.Ju1.Munbh
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Først bemærkes, at med hensyn til ejendommene, lb. nr. l a og b
(Statsskoven Almindingen) har direktoratet for Statsskovbruget
under den 30.september 1966 foreskrevet "at dens øvre løb fra
Bastemose (afd.306~ til og med skovridergårdens tjenestejord
(afd. 201) fredes administrativt som led i en samlet fredning af
ådalen. Fredningen tilsigter at bevare åbøbet og dets nærmeste om-
givelser i naturlig tilstand, således at bebyggelse, indretning af
andre anlæg, udgravninger og opfyldninger i ådalen, såvel som æn-
dring af dens naturlige løb og vandføring ikke må foretages. Nor-

male forstlige dispositioner begrænses ikke, dog at der undgås til-
kultivering med nåletræ af skrænter og skråninger mod åen, hvor

denne er slugtdannende.
Af hensyn til nærværende frednings tilknytning til fredningsde-

klarationer lyst på ejendomme langs læsåens nedre løb forpligter

skovvæsenet sig til at indgå i forhandling med Naturfredningsnævnet

tt for Bornholms amt, såfremt en ændring i ådalens bestående tilstand

la nogensinde skulle påtænkesft•

tt løvrigt er der fra skovvæsenets side (tilsynet med private skove)
ikke protesteret mod fredningspåstanden i sagen.

Under hensyn til skovdirektoratets foran citerede tilsagn, soe
accepteres af nævnet, bestemmes, at ejendommene, lb. nr.l a og l b
som vist på vedhæftede kort ikke vil være at undergive fredning
under denne sag.

Til støtte for den af naturfredningsforeningen med tilslutning

af fredningsplanudvalget krævede fredning foreligger ve~~~rende de

heromhandlede ejendomme navnlig følgende udtalelser :,i betydning:
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- Københavns institut for systematisk botanik af 22.november
1965 (bilag 6):

"--- den planlagte afvanding af Vallensgård mose vil betyde et
ebdog meget smerteligt tab for dansk botanik, både undervisnings~

mæssigt og videnskabeligt. Denne mose er det eneste sted i Danmark,

tt hvor sumpviolen (Viola uliginosa) forekommer. Denne store og smukke
viol optræder i store mængder i mosen, er en østlig art med hoved-
udbredelse i mere kontinentale egne, i USSR, Balticum, Polen, 0st-
tyskland og Ungarn. Vedlagte kort viser plantens udbredelse omkring
østersøen, Som det ses på dette kort, forekommer arten også i Sve-
rige; men den er her meget sjælden, og på flere af de på kortet an-
førte lokaliteter er planten forlængst forsvundet som følge af af-
vanding og opdyrkning. Vallensgård mose er således en af artens
vestligste forposter og den er her stærkt isoleret fra sit hovedud-
bredeIsesområde. Sådanne isolerede forekomster og yderposter har

.. ganske særlig videnskabelig interesse, da der her som følge af isola-

.. tion ofte forekommer racer, der er afvigende (morfologisk og fysio-
tt logisk) fra de racer, der er knyttet til hovedudberedelsesområdet.

Ved ødelæggelse af lokaliteten i Vallensgård mose er det altså ikke
alene den danske flora, der mister en af dens få arter af violer,
den europæiske videnskab mister tillige en isoleret station for denne
art, d.v.s. en isoleret bestand, for hvilken der ikke findes erstat-

ning andetsteds ••••••
I Vallensgård mose forekommer sump-violen sammen med fire andre

violer, eng-viol, skov-viol, hunde-viol og rank viol (V:_o:"apalustriE
It Viola reviniana, fiola canina og Vio18 Stagnina), og der er f~ndet

hybrider mellem alle disse fire arter og sump-violen. Lokaliteten
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giver derfor en eneotående rig lejlighed til genetiske stujier over

sump-violens slægsskab med anclre violer.
mest

Sump-violen er Vallensgård ~oses/enestående plante, men der kende~

desuden flere int8ress~~te planter fra denne mose, således en meget

s~ælQen gøgeurt (Orchis traunsteineri), der her i landet desuden kur-

er kendt fra Læsø, endvidere orchideen trådspore (Gymnadeni~ conop-

sea) og kær-fladbælg (Lathyrus palustriR); også den allerede nævnte

viola stagn~na, rank viol, har kun få lokaliteter her i landet.

Da såvel disse arter som sump-violen er knyttet til fugtig bund

i mose eller kær, er der næppe nogen tvivl om, at den påt~nkte af-

~anding ville meuføre en udryddelse af disse planter.

Afvandjng og opdyrkning i meget betydel~gt omfang af moser og kær

rundt om i landet har i de senere år medført en voldsom forarmelse

af den danske flora. Det må derfor betragtes som en yderst vigtig og

påtrængt Jpgave at f~ sikret bevarelsen af de få særligt værdifulde

moser, der endnu er tilbage, ved fredning. Vallensgård mose er såle-

des en mose, der ud fra et botanisk synspunkt absolut b0r bevares.

Dp botaniske interesser, der knytter s:g til Yallensgs.I'd mose,

~iver den tillige undervisningsmæssig værdi, som ekskursionsobjekt

for både skoler, faglige foreninger og universitetsstuderende. I

for-btndelse ~ed sidstnævnte skal det anføres, at Køben~avns ~n~ver-

sitet for n~;liz har k00t en gård. på 30rnholOl, ier skal anvendes som

st~tjcn for kurser i naturvidenskabelige fag, herunder botanik. 10r-

lægges Vallensg~rd mose, har vi til undervisningen ved denne staticn

mistet en af :3ornholms botanisk mest værdifulde og s'l:'Tprægedelokali-

e teter. II
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- Danmarks fiekeri- og havundersøgeleer af 8.december 1965
(bilag 8):

" •••• en regulering af Vallenegård og ~gård moser. vil uvægerli6
medføre, at disse mosers betydning som vandreservoir mindskes med det
resultat, at Læså i tørre perioder af året unddrages vand i et endnu
længere tidsrum, end det hidtil har været tilfældet. Man må derved
nære frygt for, at ålejets høller og pytter, der er de eneste til-
holdssteder for fiskene i tørkeperioden, helt eller delvis udtørrer.
Dette kan ikke undgå at få uheldige følger for de biologiske til-

stande i Læså til skade for fiskeriet såvel i åen som på kysten."
- Københavns Universitets færskvandsbiologiske laboratorium af

23.november 1966 (b'ilag 17):
"•••• vil anbefale, at naturfredningsforeningens fredningspåstand

følges. Fra biologisk synspunkt er påstandens bestemmelser om, at
mosearealerne ikke må afvandes, at ændring i åens naturlige løb ge~-

.. nem regulering og sænkning af vandstanden ikke må tillades, at bort-
ta ledning eller oppumpning af vand ikke må finde sted, at al forurenin€
.. af åens vand er forbudt, samt at dambrug ikke må anlægges ved denne,

særligt vigtige og bør følges. "
Samtlige fornævnte lodsejere, undtagen statsskovvæsenet, har

principalt protesteret mod fredning, subsidiært påstået, det nu
landvindingsudvalget forelagte afvandingsprojekt tilladt og iøvrigt
gennemførelsen af en status quo-fredning på de af naturfredningsfor-
eningen krævede vilkår med visse modifikationer, alt mod erstatning.

Afvandingsprojektet, hvis omfang og hovedtræk er vist på vedhæf-
tede kort med signaturangivelser og udførligt beskrevet i underbilag
til bilag 38, er motiveret ved ringe afstrømningsfoI':lOldog hyppige
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oversvømmelser af udstrakte landbrugsarealer i området ved Kærgård
og Vallensgård moser, der således er stærkt vandlidende, og i dyrk-
ningslaget bærer umiskendeligt præg af nedsat biologisk omsætning.
Landbrugsømrådet, som er påvirket af de uheldige afvandingsforhold,
er opmålt til i alt 117 ha. (der er beliggende som vist på vedhæftede
kort.) Derudover findes et ret stort og udyrket område, som ligger
heni kratbevoksning.
Den nuværende afstrømning fordeler sig til et system af gamle kalk-
grave i Vallensgård mose. Den overskydende afstrømning går til oven-
nævnte sognevandløb.
Afvandingsprojektet kan kort beskrives såledesl
Under hensyn til fredningsønskerne vedrørende mosearealerne og besvæ-
ret ved nedsprængning i granitklippen ved Skørrebro er såvel afvand-
ings- som fredningsinteresserne søgt imødekommet, ved at man undlader
en uddybning at afløbet.
De meget voldsomme stuvninger, som kan forekomme, vil blive søgt ne~-
dæmpet ved en udvidelse af afløbets (sognevandløbets) profil ned til
den bestående vandløbsbund.
Udvidelsen af hovedafløbets profil vil blive foretaget fra et punkt
ca. 100 m vest for Vestermaries offentlige bivej nr. 7 til "Mølledam-
men" ved Frostegård.
Landbrugsarealernes afvanding vil ske ved uppumpning af drænvandet
til vandløbet ved hjælp af 3 pumper, der placeres henholdsvis i "Ud-
kæret", ved afløbet fra "Skyttedam" m.fl. ejendomme og 1 "Vallensgård"
og "Kærgård" moser, jfr. vedhæftede kort.
på strækninger, hvor det tilstødende terræn er lavere end kote 900,

opsættes den opgravede fyld fra hovedafløbet i beskyttende højvands-
diger, ligeledes som vist på vedhæftede kort.
Sk~~rebro og jernbanebroen lades urørt, men vandløbet 60 m neden for
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jernbanen til "Mølledammen-rettes ud.
Det gennemsnitlige udgift pr. ha. interesseret areal til den projek-
terede afvanding er anslået til ca. 2400 kr.

Afvandingsinteressenterne er dels ejerne af nogle af heromhandlede
område i fredningszonen helt eller delv1s omfattede ejendomme, nemlig
lb. nr. 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, lo, og 11, dels nogle lodsejere i
fredningszonen neden for SkørrebrD (d.v.s. neden for matr. nr. 9 b,
Vestermarie) , nemlig
matr.nr. sogn

Vestermarie
ejer
Leif Petersen, Vinkelvej 2, Knudsker8 1

9 b

97 e )
65 a )

Vald.Jul.Munch, Lundsminde, Vestermarie

!ker Jørgen Kofoed, Frostegård, lker

og endelig ejerne til nogle helt uden for fredningszonen beliggende
ejendomme (1 "Udkæret" og "Skyttedam") nemligl

~matr.nr. sogn
193

tl225 Vestermarie
225
227 a ~266
228 a )
228 b )
231 o )

279 )
271 a )
271 b
270
269 a
269 b
268
267
193 bOl193 ab
265 a
146 a

Ernst Olsen, Birkely, Vestermarie

Arne Dam, Gulhave, Vestermarie

N.A.Petersen, Landlyst, Vestermarie

Henning Christoffersen, Kærhøj, Vester-
marie

Gunnar Clausen, Skyttedam, Vestermarie
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matr. nr.
173
193
178

Albert Svendsen, Højvang, VestermarieVestermarie

ar ~ Frede Johansen, Rur,dløkken, Vester-
marie

193 bn Ove Chr. Espersen, Klipfebro,
Vestermal'ie

De lodsejere, som har påstået afvandingsprojektet tilladt, og Hede-
selskabet har fremhævet, at det må anses for aldeles sikkert, at
projektet ikke på nogen måde vil påvirke Læsåens forløb og natur
neden for Skørrebro, bortset fra den projekterede ubetydelige udvi-
delse og udretning af d~t uinteressante korte løb mellem nævnte bro
og Mølledammen (.F ~ ved Frostegård, se det vedhæf-J&

tede kort). Endvidere vil pro j ektet, efter at tarJ<:enom uddybning af
sognevandløcet er opgivet, ikke medføre sænkning af vandstanden i
selve naturområderne (navnlig moserne mellem sognevandløbet og Al-
mindingshegnet), men kun vandstandssænkning af det område i frednings-
zonen, der allerede er genstand for opdyrkning, i hvert fald lliedgræs,
samt i de neden for zonen liggende vandlidende arealer (Udkæret i
vest og Skyttedam i syd). Projektets gennemførelse vil nedsætte for-
bl~get af ukrudtsmidler og neddæmpning af udstrømning af disse og af
kUnstgødning i mosearealerne.

Naturfredningsforeningen har ved formanden, professor i botanik
ved landbohøjskolen Valdemar Mikkelsen anført, at projektet i dets
foreliggende form, vil medføre en neddæmpning af de nuværende stuv-
ninger og netop denne neddæmpning vil medføre en tilstandsændring i
det o~handlede afsatte mosenaturareal. Denne tilstand udgør - gennem
tørve- og mergellagene - et arkiv vedrørende tundratiden (senglacial)
som er af enestående videnskabelig betydning (eneståendE l Danmark og

'"
også af europæisk betydning). Den nuværende tilstaLd :.:arogså en
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en vegetation af ganske særlig karakter, som antagelig vil blive på-
virket af projektet. Projektet kan medf~re en ændring af afstrømninger
fra afvandingsområdet i de forskellige årstider - selvom gennemsnits-
afstrømningen ikke ændres - hvilket kan bevirke periodevis øget ud-
tørring af åen nede~ for projektområdet med skadelig virkning viden-
skabeligt bedømt, for fauna og flora.

Fra Hedeselskabets side er anført, at ... ved etablering af de
omtalte dæmninger og pumper kan stuvningerne (de nuværende) bevares
og tilstanden i naturområdet yderligere stabiliseres, omend dette
vil forringe dyrkningsmuligheden for arealerne imellem mosen og Al-
mindingshegnet og arealerne nord for den projekterede dæmning mod

~Egholm noget.
h

Landvindingsudvalgets repræsentanter har på nævnsmødet den 16.
oktober 1968 (efter en besigtigelse) ved che~ingeniør E. B. Jacobsen,
udtalt, at man intet har at indvende mod hovedprincippet i afvand-
ingsprojektet, men endnu ikke har taget stilling til detailler. Det
er meget usandsynligt, at projektet vil medføre ændringer i åløbet
neden for projektområdet, og det menes bestemt, at det ~ vil få
nogen virkning med hensyn til vandstanden i de uopdyrkede moseområder.
Fuldstændig sikkerhed herfor kan opnås ved at undlade d~tailafvanding
på en 30 m bred strimmel af det opdyrkede areal ind mod de vestlige
mosearealer (se det vedhæftede kort).

Naturfrednings"rådet ved professor B. Muss, har på fornævnte
nævnsmøde, udover at anbefale fredningsforslaget, udtalt, at det må
anses for sikkert, at afvandingsprojektet ikke vil medføre ændringer
i Læsåløbet nedenfor.
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Professor Muus har bemærket, at han ikke er kompetent til at
udtale sig om spørgsmålet om projektets virknin~er i moseområdet, men
fremhævet, at der 1 så henseende må lægges vægt på Hedeselskabet og

landvindingsudvalgets på praktiske erfaringer byggede udtalelser.
Det er for r-ævnet under sagen oplyst, at moseområderne foruden

den omtalte i 1920-23 gennemførte afvandingsforanstaltning tidligere
har været geLstand for både tørvegravning og kalkbrydning og iøvrigt
i tidens løb har ændret udseende bl.a. på grund af det store materia:e
som regnvand skyller ned i mæen fra Almindingklippen, som rejser sig
stejlt på nordsiden af·moserne.

Nævnet finder de heromhandlede områder af en sådan landskabelig
værdi, at dets bevaring er af væsentlig interesse for offentligheder-.
Dette gælcer i eanske særlig grad den landskendte, af turistpublikum
stærkt besøgte, Ekkodal. Hertil kommer, at moseområdernes bevarelse
efter det oplyste, af naturvidenskabelige hensyn og for at hindre
ændringer i Læsåens udseende længere hede, må antages i sig selv at
være af væsentliz interesse. Nævnet finder, efter alt herom forelig-
gende, at risikoen for at de nævnte interesser tilsidesættes ved det
før skildrede afvandingsprojekt er så ringe og den landbrugsmæssige
nyttevirkning heraf så betydelig, at projektet bør tillades som det
foran er beskrevet, men med den bsstemmelse, som herved tilføjes, at
detailafvanding på et 30 m bredt areal umiddelbart øst for de uop-
dyrkede mosearealer ikke må finde sted (se det vedhæftede kort).

Tilladelsen omfatter også på forhånd den del af projektet, som
vedrøre~ den foreslåede fredningszone mellem matr. nr. 9 b ved Skør-
rebro og den neden for beliggende "Mølledam" ved Frostegå~d.

løvrigt vil det heromhandlede område være at frede således:
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Ao Frednj:r.c;ens cr,lf&ng: :r.je·ndc~~mE::nelb.nr. 2-14, se :'81'&1'.

B o Frednj.nl:;.ens indhold:

slrure, master, he[rl, re lclE.mer e 11 er Clr.~re ud sigtsha-mmend.e eller skwm-

Qende genstande (bortset fra de foran beskrevne te PUffi}ostationer, som

81eres ved hep] antriYleJ. 1::0dvendj ge. l·anc.bru.;sby ~ni.nCt-·r ml eag opføre s

i tilslutr:ill": til pller j u~ida.elta.r nesrr.ed af bsståenåe l['.lJdbrugs-

by[n~nGer, for ~~ vi~t de it~e i v2sentlig grad afviger fra bestående

bj'gnineer i her..seende til ~ciseer:de 02: tJjc.eo

Afvar,cing, ændrinc: og cefulerir:[ f:l.f vanCiløb og sænknir1g af vand-

stand må ikke fince sted pH anden måde eller i større omfang end til-

ladt ved det foran besLrevne a:"vandir:gsprojekt .. Eksisterende drænled-

ninoer irldenfor oIDrådet kan oprettolc.es, opstemning og oppumpning

af vand fra områ~et ulå ikke fir:de eted ud over det ved afvandingspro-

jektet tilladte 0[; df;n a: ejerne af lbonr.2 aE 11 praktiseredeo Dam-

e
e
e

brug må ikke anla::gges ~ ~.ye spildev8ndsBlllceS ikke indrettes i områ-

det" Terrainfcrmerne. ma ikke æne'r(-s V(;:'l1.a.fgravning eller opfyldning

elle r lignende bort~et {'ra o e fo..canstc...l tnj.nger, som knytter sig til

·det till ad te afvdndinrsprb j E:kt. ~~erVE- kalk::' og crusgravDing er ikke

tillad~.

tilstand. rOY"Etnstal tr_in::.,E:.reftcr 1,0. tur:;rednint,slovens : 62 kan søges

en bestemt

ti neel:' r.:·YYl.:-i.s 8,.c:tykkeo-I Ekkodalen er græsbrug tilladt.
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Skovarealer, oom er vist på vedhæftede kort bibeholdes. Forst-

mæssig pleje og udnyttelse af skoven sk~l være tilladt. For så vidt
angår den på arealet værende fredskov kan omdannelse til nåleskov
kun finde sted under iagttag8lse af reglerne i skovlovens ~ 6. An-
mel~else om en p~txnkt ændring af den art skal foretages af ejeren,
såvel til skovtilsynet som til frednin~sn~vnet, som da optager for-
l1aEdlir.gmed tilsyn o[:e jer ~

De dyrkede arealer 112:. anvendes til lanc.bruE c.f enhver art og må
tilplantes, li~esom der m1 opstilles kreaturhegn.

Henkastnin·.:oe anbringl:lse af affald og forurenende materiale
bortset fra gødning 9g midler r:lOdskadedyr og ukrudt på landbrugs-
arealerne o~ etab18rirt af 1iJophugningspladser er ikke tilladt.

Ca:npine af:.teltning uC.er 11C'~vnet s saotykke elIer anlæg af camping-
eller ~l'ts pLidser t;l' i1\:1-:::; ti]laa.t.

I tilslutning til 0.81: f.ta :l:.l\::'oa.a.lGt.usetmoå. Ve'st langs' og over
Ekkodalen til Almindinz,n førende fodsti, som nu er tilgængelig for
offentligheden kan der uden udgift for ejeren afmærkes eller anlægges
en offentli~ sti til færdsel til fods, f~rende moa vest langs Almin-
d~ngshegnet og videre i statsskoven Almindingen til "Springbakkehus",
alt som vist på vedhæftede kOl't. Ved "Ekkodalshuset" er og ved "Sprir..g
bak:~ehus" vil blive anlart offen-ulie pa~'keringspladsQ Bornholms skov-
djstrikt er villig til ~t anlægge stifl1 på statsskovområdet.

heltDeludyrkede og skovbevoksed€ arealer, hvortil ner fører offentlig
vej eller sti, siledes i forhold til moseområderne fornævnte projek-
terede sti, skal i tiden fra ~lQ 7 til solnedgans være åbne for almen-
heden for færds'el til fode saint for ko~tvarigt ophold rå ee;et ansvar.
De påg~'lc..endemå ikke tsmde ild eller ryge. :Etpar gEmse om året kan
ejeren af r:~vnte arealET på jagtdaee v:od særol:iJt 0,Pslag eller bekendt-



e
e
e

- 22 -

gør]Be forbyde publikum adgang til arealerne.

I skov må færdsel og ophold kun finde sted på eksisterende veje

og stier.
C. Erstatningsspørgsmål •.

I.
De lodsejere, som omfattes af det foran beskrevne af rævn~t til~

ladte afvanding8p~ojekt 02: som vil kOill:,I.Cti l at deltage ved udgifterne

ved eventuelt omlæg og drift af dette, tar under saeen nedlagt
A. Påstand om frigørelse for' driftsomkostninger ved de af

dette projekt nødvendiggjorte 3 pumpestationer.

Frincifalt: at det of.fentlige OVErt~ger driften af

disse 3 pumpestationer.
Subsidiært: det cffentlige godtgør årli8t lodsejerne

disse udgifter.

Mest
subsidiært: Hår afvandingsprojektet er iværksat

tetales en erstatningssum een gang for

alle, bere[net som kapitalværdien af de
anslåede årlige udgifter ved pumpestatio-
ncrnes drift.

Begrundelse:F~ et ~øde mellem de implicerede lods-
ej8re i ~ej 1965 vedto3es enstemmigt at

søge udarbejdet afvandinesprojekt i ~oved-

sagen svarende til ~t i 1942 udarbejdet
projekt, som der ikke dengang opnåedes
eni~hed mellem lodsejerne om.

:'Iedskrivelee af 25/5 65 an~odede lods-
ejerne V0stEr~arie soeneråd om støtte til

ufarbejdelse af ~rojektet i hovedsacen som



pro~ektet fra 19420
Med skrivelse af 907.19G5 anrr.ocedesogneradet
Det danske .tteo.estlsLabvEd dets afåeline- p:1

13ornhol:h Oi1' at u::a:cbsjde forsla!:,t j l revide-

e
e
e

ret projekt.
Herefter udviklede 2age~ arg1ende afvandings-
spørgsmalet sie som foran beskrevet. Det gøres
gældende9 at tilleæpninLen af frojektet efter
de navnte frcdnin[shensyn har for§rsaget, at
de tre ~u~festatiorer m~ anlæ~ges, medens
1942-projektet, so~ det i henhold til for-
nævnte vedtagelse i 1965 var tensigten i ho-
vedsagen at lægge til grund, forudsatte afløb
alene ved uddybning a: sognevandløbet. Da
nyttevirkni~g~n for de arealer, det nye pro-
j ekt omfa ttel', sk0nnes ikke at blive mindre
end eft~r det oprindeliee påtænkte projekt,
kr~ve8 alene friholdelse for de årlige dritts-
ud~ifter som fumpestaticnerne vil medfare,
idet PUfllt-8 sta"l.i0nernc C; J.:: Cer. L,bEnJ e drift
va.st.'ntligb.pc.efuldere for lodsejerne end det
p~ojekt, 6~r belt u~dSi~ wekaLjs} fremføring
af v~ndeto

"Bo I'ss+pr1c. oel er! erstatr.jrlg på 270000 }:To for TI,erudgift
ved afvandiigen for~rsaget af, a1 ialtfald 13 hao r~
grund af fredningen me udgå af ~rojektet~
Dette beløb }:ra-ves først betE:lt, når afvcmdingsurojek-

tet iV8::rksætteso
13egrundelse:
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Det oyri~delite proj~~t (uJd~b~iLG:~rojektEt)
foruds2..tteat nOble arealc.r Vest, 1'0.1' ~,.CDer. og
den østli~e del af mosen omfa~teQes og bidrog
til udgifterne ved hovedafvandingen. Det ændrede
projekt ville ialtfald også'have omfattet ~inQ5t
13 ha. af ~osen, hvis fredningen ikke havde for-
hindret oette.
De samlede udgifter pr. hao ville da have v~ret
beregnet til 2.100 kr., men er nu, u~en bidrag
for disse arealer, beregnet til 2.400 kr. pr.hao
Fordyrelsen er altså 13 x 2100 kr. eller 27.000 kr.

Nævnet skal bemærke:
ad I A. Der findes ikke at kunne tagce stillir-g til d~sse påstance
før afvandingsyrojektet er iværksat. Sagen vil oa, efter begæring af
de interesserede, være at 0er-Optdb€ til fort3at behandling og påkendel-
se af det rejste spør[smål.
ad I Bo Under forudsætnino af, at det nu ~illadte afvandingsprojekt
på grund af færre deltagere i udgifterne bliver dyrere for deltagerne
end det oprindelige, hvilket må fO~lodes, findes de pågældende at
have krav på en til fordyrelsen svarende erstatning, men hele spørgs-
målet findes i0vrigt at må~te udskydes 'til afgørelse som foran under
I A anførto

110
De fles:te lodsej ere i fredningsområdet har I\ver ieæl' fremsat

erstatningskrav således:
lbo nro 2 a Direktør C. Eo MUller:

.3kønsmæssig er~1tatnir.gi fOj'bold.ti:i..st3rrelsl' af det
freded e c.1.l'eal!!ledoflJko~tn:'r,,(lrtil ~dv ~kat 0 ". ~n('terl:>- _ - cc.g-

kyndig aosistance.
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lb. nr. 2 b Almindingen 3avvæ~

lb. nr. 3

lb. nr. 4 a

og 4 :B

Ib nro 5

lb. nr ..6

Ib nr ..7

la nr. 8

Skønsluæssig erstatning:::..forhold -:;ilstørr:::lseaf det
fredede areal med omkostninger til advok~t og and8n 5~~-

kyndj,g assistance ..
Fropri~tær P.~le!L-Y~_l~~sgård:
Erstatning ca. 20.000 kr. for tab og ulempe ved det foran

omhandlede stianlæg, herunder forringelse af jagtudbytte,
med tillæg af en skønsmæssig erstatning for almindelig
rådighedsindskrænkning.
300000 kr. for tabt dyrkningsmulighed af 8 ha. og 100000

kr., for forringet udbytte til ca. 009 ha9' alt i Vallens-
gårds moseo
Hertil kommer omkostninger til advokat og sagkyndige,

2o.000 kr. for tab t afvandingsrauliglled samt et skønsmæssigt
beløb for r~di6hedsindskrænkninger.
Omkostninger til advokat og landbrugskyndig bistand.

200000 kr. for forringelse af ja[t og fiskeri og rådigheds-

ind..3kr33nkninger.

~.ooo kr. for tabt afvanuines~uljghed og rådighedsindskrænk.
ninger. Omk03tninger til advokat og sagkyndig bistand.

SkønSfllff'Ssigers t;~tni::lgf ar .rådighed sindskrænkniI.LeS8ro
Avl~bruger-- .... Jørt2'ensel';':-----
,sOln ad 7.
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lo nr. 9 Avlsbruger Ejnar Pedersen:
Som ad 7.

lb nr. lo Avlsbruger J.K~Fihl:
30m ad 7.

lb nr. 11 Gårdejer Dani~~ KnudsenL-~~rgå~~:
31.000 kro for tabt dyrkningsQdbytte af 5 ha. moseareal
og 5.600 kr. for forringelse af dyrkningsroulighed af 0,9
ha Dg SkønSJllii:ssigerstatn ing for r1digh 6d.sind.skrænkliinger.
Omkastninger til advokat og sagkyndig bistand.

lb.nr.12 Gårdejer Egom Jensen,Baunegård:
Som ad 7

lb nr. l;) GårdeiE2.E.,_JohsoDam PeterseD.L Ba~~Egård: (sur:, ad 1)
lb nr. 14 Av130ruger Vald~~~:r::_::[~l~_;llncllo(pen. E·d "1)

Iævnet fastsætter 0rst~tnin[~rne 3~ledes:

Skønsma:.ssigt for .:ter.iciighedsindskrænkninger
som blivtr en fJlbe af fredningsordningen 7.500 kr.

Skønsmæssige for å. e r§:.dighedsinå..3krænkninger
500 kro

ao.' 1'0 nr 7 IU"llen"'" r~l'___ o __ • ,.) ~ ~:-. __ .~~:'_2.L~

se a:-.... ~ :::.gt: 250000 kr.

SOLl ifJ1ze fre6ninesor:lr.L:.::, n Bk<:l henli.:;€"ei
flat'H'tiL. tzmci (se korttt), kLlil"e oi-=,J.y:ch-es og
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årligt (300 Lro pro ha.)o
Ersta.trlingen for tabt dyrknings::lu].ighed af 8 ha ~
mose findes hereft~r passen~e at xunne ansættes
til 300000 ~I' __

?rcdnin~sordningens forb~d illO~ detaildr~ning i en
30 til zone vest for VallenSf~å:.:u.s':1088 d s.;k k er ca.

009 hao Forbuddet vil ef t r :8 ~a5kyndiges bereg-

ning ~edfJre et udbyttetab ~~ Eoo kr. ~rli~
(900 ::1'. pro ha.)
st0n~mæssi;t ans~ttes 8rst~tningen herfor til

5 •ooo lu.

60.000 kr.

ad lb nr. 4 (3j~~~~~<2.~!l

afvandi::] ~spI'ojelct-:tilleJ'''.3I'8l' :lt et J.ir~:nin2's-

e
e
e

ri~8 ~nslas tabet ~ctLo hervLJ til ca. 1500 kr.
'~~l' (7'- 'r. . b'- ).,;.I ]_..... ./ O :_r O .l..~ i. O ... c.l. "

c-:.r'st,t tr:tL~: 15.000



- 28 -

ad lb. nr. 5 (Landschoff og lEsens bo)

SkøLsmæssigt for rådighedsindskrænkninger

D~t bem~rkes, at fredningen - i modsætning

til afvandingen - ikke skønnes at ville for-

riLge udbyttet af jagt og fiskeri, på denne

tt vanskeligt tilgængelige moselod.

ad lh nr. 6 (Dyrstensholm)

e
e
e

Fredningsordningen~ reducering af afvandings-

projektet medfør~r, at et areal på ca. l ha.

Vc3t for ~o~en ikke kan afvande5, men må for-

blive græsningsjord af ringere kvalitet.

Ifølge foreliggende landbrugskyndig erklæring

anslås nettotabet herved til 750 kr. ~rlig.

Sk0nsmæssigt ansættes erstatningen for tabt

afvandings~ulighed herefter til 5.000 kr.

iøvrigt i'or rådighedsinds~cr:Enkninger til

4.000 kr.

ad le. nr. 7 (MoseluLd)

3kønsmæssj~t for rådigh~dsi~dskrænkninger

ad :~. nr. 8 (~osehøj)

3kønsmæssigt for r~diihedsindskrænkninger

ad ~o. nr. 9 (Sjnar Petersen)

Sk0n,-:::1-:Ssigtfor rådighedsindskramkninger

ad la. nr. l~ (J.;,:.Fihl)

Skønsmæssigt for rådighedsindskrænkninger

a~ lb. nr. 11 (Kærgård)

Efter ~et ved landbrugssagkyndiges erklæringer

2.500 kr.

9.coo kr.

4.000 kr.

3.000 kr.

:1..000kr.

2 u_o kr.
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oplyste vil mindst 5 ha. af ejerens moseareal,
som ifølge fredningsordningen nu skal henligge
uopdyrket, kunne opdyrkes med korn efter detail-
5ræning. Nettogevinsten anslås til årlig 2.500

kr. (500 kr. pr. ha.).
Erstatningen for tabt dyrkningsudbytte af je 5 ha •
findes passende at ~unne ansættes til 25.000 kr.
Fre~nin~sordningens forbud mod detailafvanding i
en 30 m zone vest for den uopd,:,:rkedemose dæk;(er
ca. o,~ ha. Forbudet vil efter sag~yndibes bereg-

ning medføre et udbyttetab på 450 kr. ~rlig (900
kr. pr. ha.).
Skønsmæssig ansættes erstatningen herfor
til 3000 kr.
?or rådighedsindskrænkninger ansættes erstatningen
skønsmæssigt til 5.000 kr.
Samlet erstatning 33.000 kr.

ad -;,";~ nr~.J:.LLEaunegårds mosefarcelI er)
Skønsmæssigt for rådighedsindskrænkninger 1000 kr •

aa lb. nr. 13 (Ddg~rgård)
SkønSilJc:::ss~Lgtfor rådigheds:ndskrænkninger 1.000 kr.

ad It. nr. 14 (Lundsminde)
Skøllsmæssigt for rådighedsindskrænkning'~r 2.000 kr.

De oven for anførte erstatningsbeløb, som er fastsdt u.nd8r pas-
sende hensyn til de pågældendes sagso ..kostnin!.:,:,'r, vj l i overensstem-
me13e med naturfrednin~slovens § 17 være at udbetale til de nævnte
erstatningsberettigede ejere, idet vedko~aende panthav~res pantesik-

kerhed ikke skønnes forringet ved frabingen, tillige med rente 10%
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årlig efter omstændighederne fra der. l.januar 1970 at regne til

betaling sl;:e:-,og udrede ~ .f:ca l. aI;ri1 197 o (KOllliiJUl1Clll"e';CI'wE:n:::ikraft-
tra·ds':"'se)[hCO 3/4 af stclttlkassen og 1/4 af :Gornhc1m8 a:r.tefond.

De-~-.nE;kendelse vil i medfør af nat~rfI't:6.njr:~slov 1S37 ~ 19 væl-e

at forelægge overfredninzsr~vnet, og kendel~€n vil være at tinglyse

som hæftelse Vå de ejendomme, fredningen ar.går.
Ft?l tåle-ret ten ef t er kendelsen ti 11~<.::gesfred Y1:! IJ<s;::;n&>Vr1etfor

EorntoJms aæts fredningskreds.

T h i b e s t e m m e s :
Ejendommene matr. nr. 193 ao, 7 f, 318,174 c, 7g, 7h,

174 a, 174 b, 174 c, J 74 11 , 193 bk, 7 k, 174 e, 7 c, '7 i , 7 a og 9 D,

af Vestermarie sogn, ce: l n, 1 c, l p, l '1., 1 r- I s, l t, l u, l z,,
l æ, ] ø, l aa, 1 bb, l be, 235, l a, l x, l bo, l a'1, l ar, l as,
l mrr., l ab, 97 c, l c, l ak og l ax af J.ker sogn undergives fredning.

Erstatning udtetales til de neden for ar.:~~te ejere ilie~de an-
~j vnc bel2lb:
lb, r.r. 2 a Direktør o. :2. -:lt!ller
lb. ~r • 2 b A/S Almindingen Savværk
lb~ nr. 3 Proprietær P.A.MUller, Vallensge r-d,

1kirkeby
lb. nr. 4 a Av] sbruger Elvin Jensen, SkovLol t.,

og 4 b Vestermari e

7.500 kr.
50o kr.

600000 kr.

15.000 kr.
lb o nr. 5 ~arcus La~dschoff og Hans I~sens bo

Vestermarie 2.:co kr.
lb. nr. 6 Avlebruger Pauli ~'iunk!Løller,

Dy.cstt-'ns!lolm,Vestermarie 9.c·oo kr.
lb. nr. 7 Avlsbruger Aage Jørgen SøreLsen,



lb.nr.8

lb.nr.9

Moselund,Vestermarie
Avlsbruger Aksel Aage Jørgensen
Mosehøj,Vestermarie
Avlsbruger Ejnar Pedersen,
Vestermarie

4.000 kr.

3.000 kr,

1.000 kr.
lb.nr. lo Avlsbruger Jens Mathias Pihl

lb.nr.ll

lb.nr.12

lb.nr.13

lb.nr.14

Talt
e
•e

Mosevang,Vestermarie 2.000 kr.

Gårdejer Daniel Knud sen ,
Kærgård, Vestermarie
Gårdejer Egon Jensen,
Baunegård,Åker

33.000 kr.

1.000 kr.

Gårdejer Johs.Dam Petersen,
Bagergård,Åker
Avlsbruger Vald.Jul.Munch,

1.000 kr.

Lundsminde,Vestermarie 2.000 kr.

141.500 kr.

De enkelte beløb forrentes med lo % årlig fra den l•
januar 1970 til betaling sker og udredes fra den l.april 1970
med 3/4 af statskassen og 1/4 af Bornholms amtsfond.

Anke tiloverfredningsnævnet må ske inden 4 uger efter
reglerne i naturfredningslovens "19,stk.l og 2.

Poul Jørgensen Jens Eriksen Johs.Marcher

F.Asmund.

Udskriftens rigtighed bekr.æftes
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

~r--:
F A

J(/b(0- ......A• smund. "1
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l. Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
§ 19, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1969
samt anket af Danmarks Naturfredningsforening, fredningsplan-
udvalget for ~ornholms amt og lodsejerne v/landsretssagfører
K. Skovgård-Sørensen.

Naturfredningsforeningens påstand går ud på gennem-
førelse af fredningen som oprindelig foreslået af foreningen,
medens fredningsplanudvalget navnlig har ønsket større ad-
gangsmuligheder for offentligheden og iøvrigt har udtalt,
at d~t finder de tilkendte erstatninger for høje. Landsrets-
sagfører K. Skovgård-Sørensen har påstået større erstatning
til lb.nr. 5 samt omkostninger til dækning af afvandingsin-
teressenternes udgifter under sagen og iøvrigt stadfæstelse.

Overfredningsnævnet har den l. oktober 1970 afholdt
besigtigelse og forhandlet med repræsentanter for de ankende
samt for Naturfredningsrådet, Danmarks Geologiske Undersøgel-
se, fredningsnævnet, Aakirkeby kommune, Bornholms amtsråd,
landbrugsministeriets afvandingsudvalg, Det Danske Hedesel-
skab og Bornholms skovdistrikt.

Repræsentanterne for Naturfredningsforeningen, Natur-
fredningsrådet og Danmarks Geologiske Undersøgelse fremhævede
navnlig den naturvidenskabelige betydning af at bevare Val-
lensgård og Kærgård moser vest og sydvest for Egeholm intakt
og ligeledes området nordvest for Egeholm mellem denne loka-
litet og åen, da dette område, der stort set er bevaret in-
takt, er af særlig betydning for forskningen af dybtliggende
mose- og dyndforekomster fra istiden. Selv kortvarig udtør-
ring og afvanding vil umuliggøre forskning af de årtusindgam-
le aflejringer, der findes her.

Fra afvandingsinteressenternes side påpegedes inter-
essen i afvanding navnlig af hensyn til de arealer, der er i

e
e
e
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landbrugsmæssig drift, men fortsat vil blive forringet, hvis
afvandingen ikke forbedres.

Fra afvandingsudvalgets side anførtes, at afvandin-
gen antagelig kunne financieres efter overgangsregleme i
§ 14, stk. 2, i lov nr. 126 af 25. marts 1970. Dette er siden
blevet bekræftet.

e
e
e

2. Overfredningsnævnet finder, at der vel bør tages
hensyn til de påpegede naturvidenskabelige interesser, men
at dette efter det under besigtigelsen og senere under for-
handlinger med Naturfredningsrådet, Danmarks Geologiske Under-
søgeIse, af- ".J.ndingsudvalgetog Hedeselskabet oplyste kan ske
uden opgivelse af afvandingssagen, blot der i denne sker vis-
se begrænsninger og ændringer, navnlig således at der udtages
ca. 6,6 ha af afvandingssagen (-arealetnordvest for Egeholm) .

Man finder det unødvendigt at udvide adgangsmulighe-
deme for offentligheden, ligesom man finder, at der ad stien
gennem Ekkodalen kun bør være offentlig adgang fra nordenden
og indtil "Jægerhuset", hvor der er opgang til "Almindingen".

Endelig har man fundet det mest praktisk allerede
under den foreliggende sag at træffe afgørelse om de økono-
miske konsekvenser ved afvandingsarealets begrænsning og æn-
dring, hvilke spørgsmål ved fredningsnævnets kendelse var
udsat til senere behandling. Om disse spørgsmål er modtaget
indstilling fra Hedeselskabet og afvandingsudvalget.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stad-
fæste fredningsnævnets kendelse med følgende ændringer:

3. Fredningens omfang.

Af hensyn til stedfæstelsen af fredningsgrænsen i
marken har Overfredningsnævnet foretaget en regulering af
fredningens øst- og sydgrænse, således at denne nu forløber
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efter rette linier, som i givet fald lader sig afsætte i mar-
ken i forhold til matrikelskel efter de påskrevne mål. Fred-
ningsgrænsen er vist med dette forløb på det til kendelsen
vedhæftede kort. Herved udvides det fredede areal af ejendom-
men matr.nr. 174 ~, Vestermarie, med 0,4 ha, medens regule-
ringen ikke iøvrigt medfører ændring af betydning i de frede-
de arealers størrelse.

Det er endvidere konstateret, at følgende matrikel-
numre, der ifølge fredningsnævnets kendelse figurerer som
fredede, ikke er omfattet af fredningen: l ak, l ~, Aaker
sogn, tilhørende A/S Almindingen Savværk, og matr.nr. 193 bk,
Vestermarie, tilhørende avlsbruger Aa. J. Sørensen~

Endvidere skal matr.nr. 7 ~, Vestermarie, foran side
30, rettelig være 7 1, Vestermarie. Endelig er matr.nr. l bc,
Aaker sogn, omfattet af fredningen.

e
e
e

4. Fredningsbestemmelsernes indhold:

a. Et areal af matr.nr. l ~, Aaker sogn, beliggende nord
og vest for Egeholm, stort ca. 6,6 ha, tilhørende lb.nr. 3,
proprietær P. A. Muller, der ifølge fredningsnævnets kendelse
var indbefattet under afvandingsprojektet, udgår af dette, og
for dette areal gælder således særbestemmelserne for arealer
under afvandingsprojektet ikke. En digesikring af nødvendig-
hed for afvandingsprojektet ved dets nordlige grænse kan
foretages i overensstemmelse med afvandingsforslaget eller
nordligere, dog ikke ud over grænsen for det areal, der er ud-
taget af projektet (vist på kortet med påskrift: "Eventuelt
dige".)

Som nævnt i kendelsen må detailafvanding på matr.
nr. l a ikke finde sted på et 30 m bredt areal umiddelbart
øst for de uopdyrkede mosearealer.
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b. Overfredningsnævnet har iøvrigt stadfæstet bestem-
melserne om fredningens indhold med enkelte ændringer. Ken-
delsens side 20 til side 22 (B) får herefter følgende ordlyd:

Området må ikke yderligere bebygges, og der må ikke
opsættes boder, skure, master, hegn, reklamer eller andre ud-
sigtshæmmende eller skæmmende genstande (bortset fra de to
på kortet angivne pumpestationer på matr.nr. l ~, Aaker, og
matr.nr. 7 ~, Vestermarie, som sløres ved beplantning) •

Nødvendige landbrugsbygninger må dog opføres i til-
slut~ing til eller i umiddelbar nærhed af bestående landbrugs-
bygninger, for så vidt de ikke i væsentlig grad afviger fra
bestående bygninger i henseende til udseende og højde.

Bortset fra, hvad der følger af afvandingsprojek-
tet, må afvanding, ændring og regulering af vandløb og sænk-
ning af vandstand ikke finde sted. Eksisterende drænledninger
indenfor området kan opretholdes og fornys (uden udvidelse).

Opstemning og oppumpning af vand fra området må ikke
finde sted udover det ved afvandingsprojektet tilladte, og
den af ejerne af lb.nr. 2 (matr.nr. l ~, Aaker) og lb.nr. 11
(matr.nr. 7 ~, Vestermarie) praktiserede, der er i overens-
stemmelse med § 3, stk. 3 i vandløbsloven (landbrugsministe-
riets bekendtgørelse af 6. marts 1970).

Dambrug må ikke anlægges.
Nye spildevandsanlæg må ikke indrettes i området.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller

opfyldning eller lignende, bortset fra de foranstaltninger,
som knytter sig til det tilladte afvandingsprojekt.

Tørve-, kalk- og grusgravning er ikke tilladt.
De arealer, som på vedhæftede kort er markeret som

uopdyrkede arealer, må ikke opdyrkes eller beplantes, men skal
bibeholdes i naturtilstand.

e
e
e
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Foranstaltninger efter naturfredningslovens § 62
kan søges gennemført, og naturfredningsnævnet kan foranledi-
ge, at en bestemt ønsket naturtilstand opretholdes. På de
udyrkede arealer må planter ikke opgraves eller plukkes uden
fredningsnævnets samtykke.

I den del af Ekkodalen, der på kortet er betegnet
som uopdyrket område og udgøres af den smalle østlige strim-
mel af det fredede område samt arealet i dalens forlængelse
mod sydvest indtil punkt A samt på det af afvandingsprojek-
tet udtagne areal ca. 6,6 ha af matr.nr. l ~, Aaker sogn, er
græsbrug tilladt i samme omfang som hidtil.

De eksisterende skovarealer skal bibeholdes. Forst-
mæssig pleje og udnyttelse af skoven skal være tilladt. For
så vidt angår den på arealet værende fredskov kan omdannel-
se til nåleskov kun finde sted under iagttagelse af reglerne
i skovlovens § 6. Anmeldelse om en påtænkt ændring af den
art skal foretages af ejeren, såvel til skovtilsynet som til
fredningsnævnet, som da optager forhandling med tilsyn og
ejer.e

e
e

De dyrkede arealer må anvendes til landbrug af en-
hver art og må tilplantes, ligesom der må opstilles kreatur-
hegn.

Henkastning og anbringelse af affald og forurenende
materiale~ortset fra gødning og midler mod skadedyr og
ukrudt på landbrugsarealerne)og etablering af bilophugnings-
pladser er ikke tilladt.

Camping og teltning uden nævnets samtykke eller an-
læg af camping- eller sportspladser er ikke tilladt.

Der tilvejebringe!"!ikke ES l".l.CU.L-b.lwlelso1" unover den
eksisterende fra Ekkodalshuset mod vest, der ophører ved
"JægerhusetIl, hvor det etablerede trappeanlæg fører ind i



- 37 -

statsskoven Almindingen og herfra videre ad den af stats-
skovvæsenet projekterede sti til "Springbakkehus". Ved
"Ekkodalshuset" er og ved "Springbakkehus" vil blive anlagt
offentlig parkeringsplads. Bornholms skovdistrikt er villigt
til at anlægge stien på statsskovområdet.

De helt udyrkede og skovbevoksede arealer, hvortil
der fører offentlig vej eller sti, skal i tiden fra kl. 7
til solnedgang være åbne for almenheden for færdsel til fods
samt for kortvarigt ophold på eget ansvar. De pågældende må
ikke tænde ild eller ryge. Et par gange om året kan ejeren
af nævnte arealer på jagtdage ved særskilt opslag eller be-
kendtgørelse forbyde publikum adgang til arealerne.

I skov må færdsel og ophold kun finde sted på eksi-
sterende veje og stier.

5. Erstatning til de af fredningssagen omfattede lodsejere,
herunder omkostninger.

a. Overfredningsnævnet er med fredningsplanudvalget

e
e
e

enigt i at finde det af fredningsnævnet anvendte niveau for
elandbrugsmæssigt tab for højt. For så vidt angår lb.nr.

3, 4, 6 og 11 er erstatningen fastsat ved taksation, for så
vidt angår 4, 6 og 11 i overensstemmelse med Overfrednings-
nævnets tilbud; lb.nr. 3 har ved taksation fået tilkendt
80.000 kr., medens Overfredningsnævnets tilbud lød på 70.000
kr. Med øvrige ejere opnåedes forlig.

Beløbene er anført i konklusionen.

b. Overfredningsnævnet har besluttet at tilkende
6.150 kr. i omkostninger særlig i anledning af afvandings-
spørgsmålene, heraf 2.150 kr. til landbrugsfaglig bistand.
Endvidere er tilkendt lb.nr. 3, proprietær P. A. Muller,
1.000 kr. Andre påstande om omkostninger har ikke kunnet imø-
dekommes.
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Omkostningsbeløbene forrentes ikke.

6. Fordyrelse for de i afvandingssagen interesserede lods-
ejere i anledning af, at en del af de fredede arealer er
udgået af afvandingssagen.

Overfredningsnævnet kan tiltræde de af Det Danske
Hedeselskabs Grundforbedringsvirksomhed foretagne beregnin-
ger, hvorefter fordyrelsen for de i afvandingssagen interes-
serede lodsejere andrager 21.850 kr. og de kapitaliserede
vedligeholdelses- og driftsudgifter vedrørende pum~estatio-
nerne til 25.000 kr. og aar tilkendt de nævnte beløb.

Disse beløb, ialt 46.850 kr., forrentes med lo %
p.a. fra den 20. april 1971, og indbetales efter aftale med
afvåndings-'~dvalgGt til landbrugsministeriet, l. afdeling,

2-12
3. kontor (j.nr. 3125/), hvorfra sidstnævnte beløb 25.000 kr.
+ renter udbetales senere til administration af et offent-
ligt pumpelag, når dette er oprettet i henhold til land-
brugsministeriets bekendtgørelse af 6. marts 1970 kap. IX, b.

Et kort nr. 6-101 udvisende det fredede areal m.m.,
der udgør ca. 160 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds den 23. marts 1970 afsagte kendelse stadfæstes med de
nævnte ændringer, hvorefter følgende ejendomme er omfattet
af fredningen:

Matr.nr. 193 ~' 7 f, del af 318, 7 ~' 7 ~,174 ~'
174 b, 174 ~' 174 h, 7 k, del af 174 c, 7 l, del af 7 i, del- - af --
af 7 a og del af 9 ~' alle/Vestermarie sogn, og l ~' l ~'
l ~' l S, l !' l~, l t, l ~' l ~' l ~' l !' l ~' l bb, l~,
l ~' 235, del af l~, l!, l bd, l~, l ~' l ~' l~,
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l ab, 97 ~, del af l ~, alle af Aaker sogn.

"-I. I erstatning er udbetalt:..-
Lb .-nr. matr.nr. Beløb kr.
2 a. l e,

AaKer sogn
l a m. fl.
srnst.

3.

4-. l x, l be
lod.
snist~
193 ao
Vestermarie

5.

6. ~18
srnst.

7. 7 g m. fl.·srnst.
~

8. 7 k smst.
=-

e 9. 174-e
smst:-

e lo. 7 i, 7 l,
srnst.e, ll. 7 a
smst.

12. l ~' rn.fl.
Aa er sogn

13. l ab. 9"7 csrnst..
14-. 9 bVestermarie

navn og adresse.
Direktør O.B.Muller,
Almindingen Savværk A/S
Proprietær P.A.Barfoed
Muller, "Vallensgård".
Avlsbruger Elvin Jensen

Gårdejerne Markus Land-
sehoff og Hans Andr.
1psens bo
vl1rs. Skovgaard-Sø-
rensen, Nexø.
Avlsbruger Pouli Munk
Møller, Dyrstensholm
Gårdejer Aage Jørgen
Sørensen, Moselund
Hr. Aksel Andreas Jør-
gensen, Mosehøj
Avlsbruger Ejner Pe-
dersen, Vestermarie
Avlsbruger Jens Ma-
thias Pihl, Mosevang.
Gårdejer Daniel Knud-
sen, "Kærgård"
Gårdejer Egon Jensen,
"Baunegård"
Gårdejer Johannes Dam
Petersen
Avlsbruger Valdemar Jul.
Munch, Lundsminde

laIt

7.500,00

80.000,00

10.000,00

2.500,00

6.000,00

4-.000,00

3.000,00

1.300,00

2.000,00

23.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

14-3.300,00-------------------
med lo ~ p.a. fra den l. januar 1970
til udbetalingen.
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(~ II. Omkostninger.
'.)

l. I anledning af afvandingsspørgsmålene er udbetalt
til lapdsretssagfører K. Skovgård-Sørensen ••.•.. 6.150,00 kr.

2. Til lb.nr. 3, proprietær P.A.B.
Muller til advokatbistand er udbetalt ••••••••.•. 1.000,00 "
ialt 7.150,00 kr., der ikke forrentes.

III. Til dækning af merudgifter i forbindelse med afvandings---
sagen, ialt 46.850,00 kr. + renter lo % p.a. fra den 20. april
1971 indtil udbetalingsdagen udbetales til landbrugsministeriet~

Jl,vorfra/25.000 kr. + renter som ovenfor udbetales senere til administra-
tionen af det offentlige pumpelag, når dette er oprettet i hen-
hold til landbrugsministeriets bekendtgørelse af 6. marts 1970
kap. IX. b.

Af samtlige beløb udreder staten 3/4 og Bornholms amts-
fond 1/4.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04623.01

Dispensationer i perioden: 22-08-1997 - 22-12-2006



Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145· Fax. 56950245

Birger Lindquist
Skørrebrovejen 19
3720 Aakirkeby.

Den 2 .2 AUG. 1997
J.nr. 23/1997

~ENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag

Rt:u.Nft Yb.2- 3.0 I .

.. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres.p
ejendom matr. nr. 174-e Vestermarie , beliggende Skørre15rovejen
19, at etablere et vådområde (4-500 m2 stor sø). Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 21. maj i973 om fredning af arealer omkring Læs-
ådalen.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. l meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

_Nævnets 'afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale 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 19. august 1997, hvor afgørel-
MiljØ- o~ Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr, SN 1996 - /.z l/Ih - c C'O (, Bil.
Akt. nr. 'J ( ,



sen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kom-
mune.

~~
F. Se •



FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A

3700 Rønne
Fax 5695 0245

Landinspektør Ivar Jørgensen
Nansensgade 5
3740 Svaneke.

Åbent 9.00 - 15.00

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Fr ed ni ngsr eg i st er et
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag
Den 28. oktober 1998

Sag nr. 41/1998

Deres J.nr. 98013

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at genskabe en del af den
tidligere sø "Udkæret" , som ligger på landbrugsejendommen Birkely, nord for et
vandløb, som en lavvandet sø på omtrent 5-6 ha.

Søen agtes etableret på en del af matr. nr.ene 146-e, 193-bp, 225-a, 266 og 267
Vestermarie. Herudover forudsætter projektet sammenlægning af en del af land-
brugsejendommene Skovholt, Gulhave, Kærhøj og Smørengegård, ligesom en del
af Skovholt og Kærgården vil blive afhændet til sammenlægning med henholdsvis
Srnørengegård og Myrebygård.

Matr. nr. 193-ao Vestermarie og l-x. 1-bd og 1-bc Aaker er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 21. maj 1973 vedrørende fredning af arealer omkring
Læsåen. Arealerne er en del af Vallensgård Mose, og fredningskendelsen fastsæt-
ter, at op stemning og udpumpning af vand fra området ikke må finde sted udover
det i et på kendelsestidspunktet foreliggende afvandingsprojekt tilladte.

Fredningsnævnet har den 12. oktober 1998 foretaget besigtigelse, hvorunder det
oplystes, at ingen lodsejere og myndigheder havde noget at bemærke imod projek-
tet. Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende meddelt sin anbefaling af
projektet.

Nævnet finder, at projektet forudsætter en dispensation fra Læså-fredningen, idet
det ikke ganske kan udelukkes, at vandgennemstrømningen i Læsåen påvirkes - om
end minimalt - af projektet.

Som følge af det anførte og det under besigtigelsen oplyste og iagttagne. meddeler
fredningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte naturgenopret -
ningsprojekt.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturkla-
genævnet af offentlige myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening og lokale



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, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening, Aakirkeby kommune, Bornholms Statsskov-
distrikt, Benny og Lisbeth Lloyd Jensen, Henning Christoffersen, Conrad Ras-
mussen, Charles Regnarsson og Ejler Kofoed.

F. Schønnemann

•



FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 FCøbenhavn0

Hovedmodtager
Bornholms Statsskovdist-
rikt
v/skovrider Søren Friese
Rømersdal
Ekkodalsvej 2
3720 Åkirkeby

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPSI1482/Sagsbeh. BOR
J.m. 06.11.01.01.2006-53.6
Deresj.m.

Modtftl't'
Skov- OKNaturlltYfOll1t\

27 DEC. 2006
22. december 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 55-0 og 45-a Aaker at udtage kalksten fra det fredede brud ved
Skelbro. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materi-
ale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 10. september 1979 om fredning af arealer ved Risebæk, der
blandt andet fastsætter:
"
Fredningen tilsigter at sikre områdets videnskabelige værdier mod ødelæggelse eller beska-
deligelse "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. Under besigtigelsen blev det
drøftet, at afhentning af materiel i stedet sker fra Limensgade-bruddet.

Dette område er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. maj
1973 vedr. fredning af arealer ved Læsådalen, der blandt andet fastsætter:

"... Terrainformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning eller lignende bortset
fra de foranstaltninger, som knytter sig til det tilladte afvandingsprojekt. Tørve- kalk- og
grusgravning er ikke tilladt.

"

Ansøgeren tilkendegav, at ansøgningen om afhentning af kalksten herefter
kan angå såvel det fredede brud ved Skelbro som Limensgade-bruddet.

Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Regionskommune har
anbefalet, at afhentning af kalksten såvidt muligt sker i Limensgade-brud-
det, eventuelt ved udsprængning, frem for det fredede brud ved Skelbro.

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til afhentning af kalksten i Limensgade-bruddet på ejendom-
men matr. nr. 196-d Aaker, herunder ved udsprængning efter nærmere af-
tale og ansøgning fra Bornholms Regionskommune og lodsejer- ~ ~C;:, _ ) L1- ooloq I



ne.Fredningsnævnethar herved lagt vægtpå, at der alene er tale om en be-
grænset og helt enkeltstående indvinding af kalksten til brug for restaure-
ringen af Hammershus ruiner ved brug af så vidt muligt oprindelige mate-
rialer. Fredningsnævnethar endvidere lagt vægt på, at indvindingen herun-
der en eventuel udsprængning af kalksten fra Limensgade-bruddet vil bi-
drage til en fremhævelse af af den helt særlige geologi i området.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 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 udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnels behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnetvil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening ..

Henrik EngelI Rhod

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
















FREDNINOSNÆVNET FOR BORNHOLM

Naturstyrelsen
Ekkodalsvejen
3720 Aakirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornholm fredningsnaevn .dk
www.fredningsnaevn . dk
J.nr. FN-BOR-07-2020
og
FN-BO R-08-2020

Den 4. maj 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 17. februar 2020 ansøgt om tilladelse til i forbindelse
med et naturgenopretningsprojekt kaldet “Ekkodalens Moser”, at foretage en regulering og
belægning afstiforbindelser, herunder etablering af en plankebro, i Ekkodalen samt etablering
af en ny trampesti ved Egeholmen. Begge områder er en del afmatr.nr. 255 Aaker.

Endvidere er der overfor fredningsnævnet den 5. marts 2020 ansøgt om tilladelse til i
forbindelse med samme naturgenopretningsprojekt at foretage naturgenopretning af området
Vallenskær. der er en del afmatr.nr. 255 Aaker.

Begge projekter er nærmere beskrevet i det materiale, der er indgivet til fredningsnævnet.

Ejendommen fremgår af dette kortudsnit:



Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. maj 1973 om fredning af
arealer omkring Læsådalen (Læsåfredningen). Fredningen blev etableret som led i
gennemførelsen af et større afrandingsprojekt i området. Fredningsbestemmelseme fastsætter
blandt andet:

Området må ikke yderligere bebygges, og der må ikke opsættes boder, skure, master,
hegn, reklamer eller andre udsigishæmmende eller skænunende genstande (bortset fra
de to på kortet angivne pumpestationer på maO’. nr. I a, Aaker, og mdr, nr. 7a,
Vestem-marie, som slares ved beplantning).

Bortsetfra, hvad der følger afafrandingsprojektet, må afranding, ændring og
-egu1ering afvandløb og sænh7zing afi’andstand ikke finde sted. Eskisterende
drænledninger indenfor området kan opretholdes ogJönivs (uden udvidelse).
Opstemning og oppumpning afvand fra området må ikkefinde sted udover det ved
afi’andingsprojektet tilladre, og den afejerne aflb.nr. 2 (matr.nr. ic, ilake;) og lb.nr. 11
(mnatr. nr. 7a, Vestermarie) praktiserede, der er i ove,-ensstemmelse med § 3 i
vandlobsioven andbrugsministeriers bekendtgorelse af 6. marts 1970).

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfrldning eller lignende, bortset
fra de foranstaltninger, som knytter sig til det tilladte afrandingsprojekt.

Der tilvejebt-inges ikke stiforbindelser udøve,’ den eksisterendefra Ekkodalsh uset mnod
vest, der ophører ved “Jægerhuset “, hvor det etablerede trappeanlægfarer ind i
statsskoven Almindingen og herfra videre ad den afstatsskovvæsenet projekterede sti til

‘Springbakkehus “. Ved “Ekkodalsh uset” er og ved “Springbakkehus” vil blive anlagt
offentlig parkeringsplads. Bo,’nholms skovdistrikt er villigt til at anlægge stien på
statsskovområdet.

Natura 2000 forhold:
Bornholms Regionskommune har om Natura 2000-forholdene nærmere anført, at stiforløbet i
Ekkodalen og den nye sti til Egeholmen er beliggende i Natura 2000-område 242
Almindingen, Ølene og Paradisbakkeme.

Stien i Ekkodalen etableres som ny belægning og plankebro på en eksisterende trampesti. Der
er ikke kortlagt hverken habitatnaturtyper eller levesteder der, hvor stien er. Der er en
eksisterende sti og dermed færdsel på stien. Der er mere end 600 m til Vallensgårds mose,
som er nærmeste kortlagte potentielle levested for arter på udpegningsgmndlaget. Etablering
af belægning og plankebro på stien vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning
af Natura 2000-området.

Stien til Egeholmen placeres imellem to arealer kortlagt som habitatnaturtypen elle- og
askeskov og på en kort strækning langs kanten af et areal kortlagt som habitatnaturtypen bog
på mor. Stien vurderes ikke at påvirke de kortlagte habitatnawrtvper. Der er kortlagt
potentielle ynglelokaliteter for fliglearterne plette ron’agtel og rørhøg i Vallensgårds mose
sydvest for stien. Påvirkning fra etablering og brug af stien er vurderet i Miljøstyrelsens
miljøkonsekvensrapport for projektet, hvor det konkluderes, at den nye sti til Egeholm er



placeret gennem skov og buskads i en afstand større end 300 meter fra fuglenes yngle- og
levesteder, så den vil bevirke til en ubetydelig forstyrrelse af fuglene på
udpegningsgrundlaget. Bornholms Regionskommune vurderer på denne baggrund, at
etablering af stien ikke vil medføre en væsentlig påvirkning afNatura 2000-området.

For så vidt angår Natura 2000-forholdene vedrørende Vallenskær-området har Bornholms
Regionskommune anført, at dele af området er beliggende i eller grænser op til Natura 2000-
område nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkeme, som indeholder habitatområde H 162
og fliglebeskyttelsesområde F80.

Projektets aktiviteter sker helt overvejende uden for Natura 2000-området. Ved projektet sker
der kun en ubetydelig påvirkning af hydrologien i Vallensgård Mose. Etableringen af et
vådområde og ophør med intensiv drift på de tilgrænsende arealer vil reducere
næringstilførslen til Natura 2000-området. Arealet med tidvis våd eng, næringsrige søer og
kransnålalgesoer vil udvides uden for habitatområdet (mod øst og syd), ligesom også arealet
med potentielle levesteder for arter og fugle på udpegningsgrundlaget her vil øges. Projektets
tiltag vil således kunne bidrage til at sikre en udvidelse af arealet med habitatnaturtypen tidvis
våd eng samt en forbedring afbevaringstilstanden for de eksisterende naturtyper og deres
karakteristiske arter.

Ingen af de fem arter på udpegningsgmndlaget for habitatområdet (bred vandkalv, lys
skivevandkalv, stor vandsalamander, Bechsteins flagermus og damfiagermus) er registreret
inden for projektområdet i perioden 20 14-2019, og det vurderes at projektet vil være uden
væsentlig betydning for deres potentielle levesteder i habitatområdet.

Blandt fuglearteme på udpegningsgrundlaget er syv af de ni arter observeret i om-rådet i
perioden 2014-2019, mens én er registeret før 2014. Rød glente, rørhøg, trane og rødrygget
tornskade er registreret som ynglefugle, mens engsnane er registreret som syngende. Inden
for projektområdet er der kortlagt levesteder for plettet rørvagtel og rørhøg.

Etablering af nye vådområder og ekstensiveringen af driften i Vallenskær vil skabe variation i
landskabet i form af søer, vade og fugtige arealer, hvilket vil betyde et større fødegrundlag og
flere ynglehabitater for fugle i fuglebeskyttelsesområdet. Det vurderes derfor, at projektet vil
påvirke fuglelivet i Natura 2000-området positivt. Herunder vil arter som rørhøg og trane ret
hurtigt efter etableringen af et nyt vådområde kunne anvende Vallenskær til fødesøgning,
mens arter som plettet rørvagtel og engsnane formentlig med tiden vil kunne bruge
vådområdet som fouragerings- og yngleområde. -

Bornholms Regionskommune vurderer på den baggrund, at projektet vil have en mindre-
moderat positiv effekt på naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Vedrørende Bilag IV-arter:
Miljøstyrelsen har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet “Ekkodalens Moser”.
Det fremgår af rapporten blandt andet, at følgende Bilag IV-arter træffes i eller nær
projektområdet: Markfirben, stor vandsalamander, løvfrø, springfrø, grøn mosaikguldsmed,
bred vandkaiv, lys skivevandkalv samt en række arter af flagermus, hvis der findes egnede
habitater. Det fremgår endvidere, at der i projektområdet er observationer afløvfrø i fire
vandhuller. Områderne ligger i Kærgård Mose og i kanten afThorevandet. I Thorevandet er
også registreret Stor vandsalamander, og i Ekkodalen er en række flagermusarter registreret.



Det konkluderes i miljøkonsekvensrapporten, at stiprojektet ikke vil påvirke eksisterende
levesteder eller bestande for bilag IV-arter væsentligt.

Det er også Bornholms Regionskommunes vurdering, at de ansøgte stiforløb ikke vil påvirke
mulige levesteder for Bilag IV-arter, idet de ikke berører vandhuller, og idet de ikke vurderes
at påvirke forhold af betydning for flagermus. Bornholms Regionskommune vurderer på den
baggrund, at de ansøgte stier ikke kan ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for
Bilag IV-arter.

Det konkluderes i miljøkonsekvensrapporten endvidere, at naturgenopretningen i Vallenskær
området vil skabe nye potentielle levesteder for Bilag IV-padder samt forbedrede
fourageringsmuligheder for flagermus, og at det derfor vil have en væsentlig positiv effekt på
bilag IV-arter. Projektet vil derudover ikke påvirke eksisterende levesteder eller bestande for
bilag IV-arter væsentligt.

Bornholms Regionskommune vurderer på baggrund afmiljøkonsekvensrapporten, at det
ansøgte ikke kan ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for Bilag 1V-arter, men
tværtimod vil medføre en positiv påvirkning af levestederne til gavn for Bilag IV-arterne.

Fredningsnævnet har den 22. april 2020 foretaget besigtigelse.

Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet har
anbefalet projekteme. Kommunen har anført blandt andet, at den ansøgte nye trampesti ved
Egeholmen ikke vurderes at kræve dispensation fra fredningsbestemmelseme for så vidt angår
selve traceet, da der ikke foretages terrænændringer, og da der i forvejen i en længere årrække
har været slået en sti hen til Egeholmen.

Miljøstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke har bemærkninger til kommunens vurdering af
ansøgningernes påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller påvirkning af
Bilag IV-arter

Frcdningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. I i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
begge projekter, hvorved bemærkes, at en dispensation til etablering aftraceet for trampestien
til Egeholmen er ufomoden, da der er konstateret en mangeådg eksisterende slået sti, hvor
trampestien skal forløbe.

Fredningsnævnet lægger ved sin afgørelse vægt på, at projekteme samlet og overordnet er
udtryk for en naturgenopretning, der i det væsentlige vil føre området tilbage til før
afrandingsprojektet i området, som blandt andet fredningskendelsen skulle regulere, og at
projekteme vil bidrage til at fremme både områdets naturværdier og rekreative værdier.
Fredningsnævnet lægger endvidere vægt på, at tenænarbejderne i forbindelse med
opgradedngen afstiforløbene er beskedne og velindpasset i omgivelserne, ligesom
terrænarbejdeme i forbindelse med naturgenopretningen afVallenskær-området ikke rækker
længere end naturgenopretningen kræver.

Nævnets afgørelse er enstemmig.



Dispensationen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger
endvidere afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri
sten til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den I. januar hvert år efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen afklagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø-tg Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.



Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
I) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Hennk jge1f-Rhod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Naturstyrelsen
Ekkodalsvej en
3720 Aakirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 66 83 03

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn . dk
J.nr. FN-BOR-13-2020
Den 15. juni 2020

Fredningsnævnet har den 29. maj 2020 fra Bornholms Regionskommune modtaget en
ansøgning af 18. maj 2020 fra Naturstyrelsen om dispensation til at forlægge et eksisterende
stiforløb gennem Ekkodalen, del afmatr.nr. 255, Aaker, således, at der etableres et nyt
stiforløb langs dalens kant mod sydøst. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er
sendt til fredningsnævnet.
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Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. maj 1973 om fredning af
arealer omkring Læsådalen (Læsåfredningen). Fredningsbestemmelseme fastsætter
blandt andet:

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:
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Sagens oplysninger



Terrænformeme må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning eller lignende, bortset
fra de foranstaltninger, som knytter sig til det tilladte afvandingsprojekt.

Der tilvejebringes ikke stiforbindelser udover den eksisterende fra Ekkodalshuset mod
vest, der ophører ved “Jægerhuset “, hvor det etablerede trappeanlæg fører ind i
statsskoven Almindingen og herfra videre ad den af statsskovvæsenet projekterede sti til
‘Springbakkehus “. Ved “Ekkodalshuset” er og ved “Springbakkehus” vil blive anlagt
offentlig parkeringsplads. Bonholms skovdistrikt er villigt til at anlægge stien på
statsskovområdet.

Fredningsnævnet har den 4. maj 2020 (FN-BOR-07-2020 og FN-BOR-08-2020) meddelt
dispensation til blandt andet en regulering og opgradering af det eksisterende stiforløb
gennem Ekkodalen.

Vedrørende Natura 2000 og Bilag IV-arter:
Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig
påvirkning af et Natura 2000-område eller påvirke mulige levesteder for Bilag IV-arter.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet projektet og anført blandt andet “. at den
foreslåede ændring afstiforløbet i Ekkodalen er en rigtig god ide. Dels afhensyn til
vandrefalkene, som i år har vist interesse for deres gamle yngleplads fra artens tidligere
historie på Bornholm. [..j Omlægningen ci!stien giver også mulighedfor at genslynge
åforlabet, hvilket vilforbedre hvdrologien i området samt skabe bedre natur.

Frilufisrådet har anbefalet projektet og anført blandt andet “.. vifinder denne nye linieføring
værende en forbedring i forhold til det oprindelige sti-projekt [...]. Det vil være enfordelfor
såvelfliglelivet - herunder eventuelle VandreJålke - som Jbr engplante-vegetationen, at der
ikke anlægges en sti med spang osv, midt i engen langs med Læså. Samtidig vil å-forlobet
gives bedre muligheder for at opnå et mere naturligt forløb. Da adgangen til stien op i
Almindingen ved Fuglesangsrenden fortsat bevares, vil et ændret stiJbrløb i skovkanten mod
sydøst totalt give en bedre oplevelse afEkkodalens klipper - samt naturen på stedet i det hele
taget.”. . -

Miljøstyrelsen har i forbindelse med nævnets behandling af sagerne, hvori nævnet traf
afgørelse den 4. maj 2020 (FN-BOR-07-2020 og FN-BOR-08-2020) oplyst, at man ikke har
bemærkninger til kommunens vurdering af påvirkningen afNatura 2000-områdets
udpegningsgmndlag eller påvirkning af Bilag IV-arter.

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse i denne sag.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. I i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af det nu forelagte projekt. Nævnet lægger herved navnlig vægt på, at en forlægning
af stien som ansøgt vil bidrage til at fremme både dalens naturværdier og rekreative værdier.

Nævnets afgørelse er enstemmig.



Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageffisten udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri
sten til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbesky4telseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og I .800 kr. for virksomheder og
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den I.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen afklagegebyTet på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
I) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fär helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.



Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
I) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgorelsesudkast i partshødng.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

c

Henrik.Engell Rhod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Naturstyrelsen Bornholm 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 1. september 2021 ansøgt om tilladelse at anlægge 
spang/gangbro på trampestien ved Egeholmen ved Ekkodalen på ejendommen matr.nr. 255, 
Aaker. Projektet skal forbedre den eksisterende stiforbindelse ved Egeholmen, da 
stiforbindelsen går gennem et område, der er meget vådt om vinteren.  
 
Ejendommen og projektets placering er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. maj 1973 om fredning af 
arealer omkring Læsådalen (Læsåfredningen). Fredningen blev etableret som led i 
gennemførelsen af et større afvandingsprojekt i området. Fredningsbestemmelserne fastsætter 
blandt andet:  
 
”… 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-21-2021  
Den 20. oktober 2021 



Området må ikke yderligere bebygges, og der må ikke opsættes boder, skure, master, 

hegn, reklamer eller andre udsigtshæmmende eller skæmmende genstande (bortset fra 

de to på kortet angivne pumpestationer på matr.nr. 1 a, Aaker, og matr.nr. 7a, 

Vestermarie, som sløres ved beplantning). 

… 

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning eller lignende, bortset 

fra de foranstaltninger, som knytter sig til det tilladte afvandingsprojekt. 

… 

Der tilvejebringes ikke stiforbindelser udover den eksisterende fra Ekkodalshuset mod 

vest, der ophører ved ”Jægerhuset”, hvor det etablerede trappeanlæg fører ind i 

statsskoven Almindingen og herfra videre ad den af statsskovvæsenet projekterede sti til 

”Springbakkehus”. Ved ”Ekkodalshuset” er og ved ”Springbakkehus” vil blive anlagt 

offentlig parkeringsplads. Bornholms skovdistrikt er villigt til at anlægge stien på 

statsskovområdet.   
…”  
 
Fredningsnævnet har den 4. maj 2020 meddelt dispensation til naturgenopretningsprojektet – 
”Ekkodalens moser” - og har i forbindelse med afgørelsen udtalt, at en dispensation til 
etablering af traceet for trampestien til Egeholmen er ufornøden, da der er konstateret en 
mangeårig eksisterende slået sti, hvor trampestien skal forløbe. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at spangene vil blive ca. 50-75 cm brede og bestå af to brædder 
ved siden af hinanden placeret på tværstivere i træ, idet tværstivere lægges direkte på jorden.  
 
Bornholms Regionskommune har udtalt, at det ansøgte indebærer et mere omfattende 
anlægsarbejde end omhandlet i nævnets afgørelse af 4. maj 2020, og som også visuelt vil 
ændre områdets udtryk, hvorfor det er kommunens vurdering, at projektet kræver dispensati-
on. Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke er i modstrid med fredningens formål. 
 
Regionskommunen har om Natura 2000 forhold m.m. udtalt, at området er beliggende i 
Natura 2000-område 242 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Gangbroen ved 
Egeholmen placeres mellem to arealer kortlagt som habitatnaturtypen elle- og askeskov og på 
en kort strækning langs kanten af et areal kortlagt som habitatnaturtypen bøg på mor. Den 
vurderes ikke at påvirke de kortlagte habitatnaturtyper. Der er kortlagt potentielle 
ynglelokaliteter for fuglearterne plettet rørvagtel og rørhøg i Vallensgårds mose sydvest for 
stien. Gangbroen etableres på en eksisterende sti, der bliver nemmere at færdes på og derfor 
måske også mere besøgt. Påvirkning fra brugen af stien er vurderet i Miljøstyrelsens 
miljøkonsekvensrapport for projektet (det samlede naturgenopretningprojekt), hvor det 
konkluderes, at stien til Egeholm er placeret gennem skov og buskads i en afstand større end 
300 meter fra fuglenes yngle- og levesteder, så den vil bevirke en ubetydelig forstyrrelse af 
fuglene på udpegningsgrundlaget. Bornholms Regionskommune vurderer på denne baggrund, 
at etablering af gangbroen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området.  
 
Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke mulige 
levesteder for Bilag IV-arter, idet det ikke berører vandhuller, og da det ikke vurderes at 
påvirke forhold af betydning for flagermus. Bornholms Regionskommune vurderer på den 
baggrund, at det ansøgte ikke kan ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for 
Bilag IV-arter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod projektet. 



 
Miljøstyrelsen har den 5. oktober 2021 udtalt, at sagen synes fuldt oplyst. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
etablering af spang på trampestien ved Egeholmen som beskrevet i ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet lægger ved sin afgørelse vægt på, at projektet vil bidrage til at fremme 
områdets rekreative værdier uden at belaste naturværdierne. Fredningsnævnet lægger herved 
navnlig vægt på, at projektet vil fremstå beskedent i sit udtryk og dermed velindpasset i 
omgivelserne.   
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

http://www.naevneneshus.dk/


organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 

http://www.naevneneshus.dk/
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