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og opholde sig på samt bade
på matr.nr. 121EE..

adgang til at
fra den frie
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OVERFHEDNrNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1973, den 12. december, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2166/72 angående høfdeanlæg på ejendommen matr.nr.
121 BQ Poulsker sogn i Nexø kommune.

r den af fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
den 31/7 1972 afsagte kendelse hedder det:

"Ved deklaration lyst 2. februar 1931 pålagdes der den til
enhver tid værende ejer af ejendommen matr.nr. 121 BQ Poulsker sogn,
der da som en parcel af arvefæstelodden matr.nr. 121 ah Poulsker
tilhørte gårdejer Kristian Jensen Juul, Kroggård, Poul sker , servitut-
m~ssig forpligtelse til at "give offentligheden fri og uhindret ad-
gang til at færdes og opholde sig på samt bade fra den frie .strand
på nævnte ejendom. "

Påtaleberettiget med hensyn til overholdelse af deklaratio-
nens bestemmelser var ifølge dens lydende "såvel fredningsnævnet
for Bornholms amtsrådskreds som Poulsker sogneråd".

Matr.nr. 121 gn udgjorde ved deklarationens oprettelse en
landbrugsejendom sammen med daværerIde ma tr.nr. 121 ah, 23 Q, 24 g
og 24 E Poulsker og blev tinglyst og .noteret på den samlede ejendom.

Ved en deklaration lyst 7. november 1933 pålagdes der ejerne
af en parcel, matr.nr. 121 ~, hørende til landbrugsejendommen ltBro-
gaard" blandt andet en tilsvarende servitut om fri og uhindret ad-
gang for offentligheden til at færdes og opholde sig på den frie
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strandbred på 121 gg, hvilken strandbred mod sydvest grænsede til
strandbredden på matr.nr. 121 gQ.

Efter senere skete udstykninger og parcelsalg til sommer-
husbebyggelse påhviler nævnte servitutter nu strandbredderne til
østersøen på samtlige de udstykkede parceller (beliggende i et om-
råde mellem Snogebæk og Dueodde).

Der påhviler ejendommene strandbyggelinie, hvorom ting-
lysning er sket den 6. november 1940. Den 23. august 1962 blev
der bl.a. på matr.nr. 121 gQ af fredningsplanudvalget for Bornholms
amt lyst fredningsplande~ation i henhold til § 35 i lovbekendt-
gøreIse 16. juni 1961, og også på de af ovennævnte deklarationer
dækkede parceller m.fl. i næsten hele området mellem Snogebæk og
Dueodde.

I fredningsplandeklarationen hedder det (standardteksten):
"Indtil fredning af de pågældende arealer er gennemført

eller endeligt opgivet, hvorom bekendtgørelse ligeledes indrykkes
i Statstidende, må tilstanden på de under planen inddragne områder
ikke uden fredningsplanudvalgets tilladelse forandres, men de på-

gældende arealer må udelukkende udnyttes på samme måde som hidtil.
Navnlig må der i det omhandlede tidsr~ ikke uden udvalgets tilla-
delse på arealerne opføres bygninger af nogen art eller anbringes
master, boder eller andre indretninge~ eller foretages beplantnin-
ger, der kan ødelægge eller forringe de pågældende områders betyd-
ning for almenheden.1I

Ved skøde lyst 19. april 1963 erhvervedes matr.nr. 121 gg
af den nuværende ejer, civilingeniør Kay Langvad, København. På
ejendommen, hvis areal nu er 2 ha 1330 m2, er (lovligt) opført et
grundmuret sommerhus cå. 125 m landværts den lave klitskrænt, som

"
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danner grænsen til strandbredden. Strandbredden mod østersøen har
en længde af ca. 110 meter.

I årene 1964-66 opførte civilingeniør Langvad uden forudgåen-
de anmeldelse til eller indhentet tilladelse fra fredningsplanudval-
get på strandbredden til matr.nr. 121 ~ et høfdea~g, omfattende
tre 25-30 meter lange (regnet fra klitkanten) h~fder (enkelte pæle-
rækker) med ca. 32 meters mellemrum og i str~d~anten forsynet med
stenfyldte "hoveder". Imellem høfd~rne, tv:o~spå klitkanten, udfør-
tes nogle 5-10 meter lange "sandfangere" af grenfletværk, ligesom
der langs med den stejle klitkant lagdes grene for at fange og fast-
holde sand og derved søge klitkanten stabiliseret. Høfderne på tværs
af strandbredden var ikke højere, end at det var muligt for fodgæn-
gere at træde over dem.

I 1966 blev fredningsplanudvalget bl.a. af det daværende Poul-
sker sogneråd gjort opmærksom på høfdeanlægget.

Efter besigtigelse og indhentelse af forskellige oplysninger
meddelte udvalget ved skrivelse af 24. juli 1967 civilingeniør Lang-
vad, at udvalget måtte kræve det pågældende anlæg fjernet i henhold
til naturfredningslovens § 35, stk. l. Udvalget fremhævede i samme
skrivelse, at det i sin planlægning vedrørende kystområderne havde
lagt den største vægt på at bevare strandbredden fri for indretnin-
ger, der på nogen måde kunne hæmme det frie udsyn langs stranden
eller være til hindring for almenhedens færdsel og ophold her.

Ved skrivelse af 17. august 1967 indbragte nu civilingeniør
Langvad ved sin advokat Preben Bornstei~ udvalgets afgørelse for
fredningsankenævnet. På foranledning af det~e fandt forhandlinger
sted med henblik på en undersøgelse af mulighederne for en overens-
komst~~ssig løsning af sagen. Disse bestræbelser førte imidlertid
ikke til noget resultat.
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Efter at udvalget i forståelse med ejeren havde indhentet
flere erklæringer, bl.a. fra Naturfredningsrådet og ministeriet for
offentlige arbejder (vandbygningsvæsenet), modtog ejeren ved skri-
velse af l. oktober 1970 meddelelse om, at udvalget m~tte fastholde
sit standpunkt.

Da nu f~edningsankenævnet ved naturfre1n;n~sloven af 1969
Var ophævet, har udvalget efter anmodning af ejs~en ved skrivelse
af 26. oktober 1970 rejst denne sag for ~erv=~ende fredningsnævn med
begæring om afgørelse i henhold til naturfre~~ingslovens § 19, jfr .
§§ 38 og 45, stk. l, med påstand om fjernelse af høfdeanlægget •

Efter forberedende korrespondance og behørigt bekendtgørelse
og indvarsling efter reglerne i naturfredningslovens §§ 13-14 afhold-
tes møde i nævnet nær ved ejendommen den 16. april 1971, hvor bl.a.
ejeren og hans advokat samt repræsentanter for Neksø kommune, i hvil-
ken ejedommen efter kommunesammenlægningen nu er beliggende, og Born-
holms amtskommune og fredningsplanudvalget var til stede.

Ejeren nedlagde påstand om, at det foran besy~evne høfdean-
læg må anses for lovligt og opretholdes, og at der yderligere må op-

føres større og mere effektive anlæg, subsidiært erstatning.
Udvalget fastholdt sin påstand om fjernelse af høfdeanlægget

og påstod forbud mod høfdeanlæg i fremtiden, og Neksø kommune slutte-
de sig til denne påstand.

Det bemærkes, at det ved besigtigelse konstateredes, at det
allerede opførte kystbeskyttelsesanlæg i ~eget væsentlig grad var be-
skadiget af havet.

Iøvrigt udsattes sagen efter ~~o~i~g af ejeren til eventuel
opgørelse af erstatningskrav og for at give ~tsko~unen lejlighed
til at afgive udtalelse om, hvorvidt h3fdeanlæg berøres af by- og land
zoneloven, idet det oplystes, at ejendoffi2ener beliggende i landzone.

Ved skrivelse af 19. august 1971 til nævnet anmodede ejerens
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advokat (Bornstein) om yderligere udsættelse for at fremlægge pro-
jekt til et nyt, mere effektivt høfdeanlæg , hvilket nævnet herefter
afventede.

Ved skrivelse af 24. marts 1972 fra advokaten fremkom om-
meldte projekt, som ved skrivelse af 27. S.ID. af nævnet forelagdes
amtskommunen til udtalelse. Amtsko~unen svare~e vej skrivelse af
2. juni 1972 ved henvisning til en f~a boli~i~~s~eriet indhentet
skrivelse af lo. maj 1972 gående ud ~i, ~~ ~e= e=~er ministeriets
opfattelse ikke kræves byggetilladelse i ~e-'~old til byggeloven
til det heromhandlede arbejde og derfor ne~ler ikke dispensation i
henhold til zonelovens § 7, jfr. cirkulære af 27. december 1969 om
by- og landzoneloven punkt 32, 2. afsnit.

Det bemærkes, at nævnet herefter går ud fra, at høfdeanlæg
i sig selv ikke falder ind under by- og landzonelovens område.

Ved skrivelse af 5. juni 1972 forelagde nævnet projektet
for fredningsplanudvalget, som i skrivelse af 28.s.m. svarede, at
det fastholdt sit standpunkt.

Nævnet afholdt nu efter indvarsling af de i mødet den 16.
april 1971 repræsenterede atter møde på ejendommen sammen med ejeren
og hans advokat og repræsentanter for fredningsplanudvalg og Neksø
kommune.

Under besigtigelse ved denne lejlighed på strandbredden kon-
stateredes, at anlægget fra 1966 var ødelagt af havet, således at
kun nogle defekte rester af det var bevaret. Endvidere konstateredes,
at der siden besigtigelsen i april 1971 bortset fra et enkelt lille
område var nedbrudt et par meter af den lave klitskrænt over strand-
bredden.

Det nævnte nye projekt, som er niarbej~et af civilingeniør
Per Roed Jacobsen, blev fremle~t og ge~~e~gaet nå mødet. Efter be-
skrivelsen, som henviser til fremlagte planer, omfatter projektet
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retablering af de tre nu nedbrudte høfder og bygning af en fjerde
kort høfde. Det hedder videre i beskrivelsen:

"rIøfderneudføres som tætte pæleværker !::oe:!overkant ca.
20 cm over strand.ens 1tsommerprofilll.

Høfde 2 og 3 afsluttes i strandkanter-=e~ en stenkastning
på filtervzv. Det må forventes, at denne s~~ e=terfyldes l å 2
ga..'1ge.

~~le høfder føres ca. 2 m i~Q i ~J2~:=~~ken.
Endvidere udføres et parallelv-==~ :~stående af et støttet

faskingærde langs hele klitfoden i 4-6~m 2.2standfra denne (af
æstetiske grunde findes det ønskeligt at. variere denne afstana).

Den foreslåede konstruktion repræsenterer et absolut minimum,
og der må påregnes en del vedligeholdelse (faskinernes levetid er
ca. 2 å 3 år).

Imidlertid er konstruktionen billig og kan umiddelbar~ for-
stærkes ved supplerende nedramning af pæle og etablering af en
stenkastning. Forsøgsvis kan de på plan l med 2 mærkede stræknin-
ger undlades i første fase.

Overkant af parallelværket bør min. være i kote + 2.
Endelig kan det vise sig nødvendigt at udføre faskingærdet

med 5 faskiner.

Specielt om faskiner.
Faskiner udføres af gran eller fyrregrene, der sammenpresses

i et savbuklignende apparat til ca. 3 m lange pølser med en diame-
ter på ca. 25 C~, der omvikles med galva~iseret tråd.

Faskir-erne presses derefter ~ei =2l1e~ de i forvejen ned-
rammede pæle og overbindes med galv~~2sre~ tråd.

Faskinerne er ret resistente, iog ~~ isgang forårsage nogen
skade. Holdbarheden strækker sig fra 2-3 år, hvorefter værkerne må

etableres ved sammenpresning af de ga~le faskiner og supplering med
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nye."
Efter en fyldig redegørelse for kystens beliggenned og

kara~ter, meteorologiske forhold, bølgebevæ€else~ s~t geologiske
forhold på stedet konkluderes i beskrivelsen:

ilDer er ud. fra kystbeslr.ittelseskriter:'e= god grund til at
sikre den p~gældende kyststrækni~g.

Der er vurderet ud fra de geo~ogi~~e =~=~old rimelig grund
til ~t ~~tage, at man ned succes k~ ~Y2~3~~e.

--e
•

Da den omhandlede kyststrækni:-5 l~g€er pa'en materialvan-
dringskyst, må evt. høfdearbejder være af ~egrænset omfang, lige-
som man må indstille sig på en effektiv gennemført kystsikring ad
åre vil få læsideerosinseffekter til følge.

Kysterosionen er en stormbølgeerosion af strand og klit,
spec. under højvand& NE storm og deraf kraftig SW gående material-
vandring.

Det anbefales derfor, at en kystsikring både vil komme til
at omfatte et parallelværk samt bygning/retablering af høfder. u

Civilingeniør Langvad har i en på mødet vedstået erklæring
af.22. februar 1972 principielt tiltrådt projektet, men har forbe-
holdt sig at udføre "høfdehoveder" til sikring af høfdeenderne mod
havet og bemærket, at han kan tænke sig at beklæde siderne i paral-
lelværkerne (der er projekteret ca. 80 cm høje) med planker i ste-
det for faskiner. Han har iøvrigt på m~det afgivet tilsagn om at
drage omsorg for, at det projekterede ~nlæg forsynes med ramper,
således at der b~de kan køres og gåes over høfderne på tværs af
stranjbredden.

På møde":: f.3.stholdt iøvrigt - .. ...,--.- o

'-'- _ 'f :::.--=. =- ... tiltrædelse af
Neksø kommtL~e sin påsta~d.

Ejeren nedlagde følgende endeli26 " -.;:~s tand. :

Der gives civilingeniør Kay La~g7ai tilladelse til at op-
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føre høfde~~læg ud for eje~do~en mat~.p~. 121 gQ Poulsker i henhold
til det af civilingeniør Per Roed Jacobsen udarbejdede proje~t med
de korrektioner, der indeholdes i civilingeniør L~~gvads beæær~~in-
ger til projektet. Subsidiært pås~~s erstatni~g i ~enhold til natur-
fredni~gslovens § 21, jfr. § 45.

Til begrQ~delse af påst~~d5~ ~~r ejere~ ~~~lig anført:
Hverken det udførte eller de~ projek~ere~e ~!)æg er eller

vil væ~e ulovligt. Det kan ikke anses 3~r~~e~=e =od bestemmelserne
i deklarationen lyst 2. februar 1931, ~ie~ ~enhedens frie ret til
færdsel, ophold og badning i realitete~, ~~ anlægget gøres passa-
belt, ikke hindres, men tværtimod ved anlæggenes strandbeskyttende
virkning sikres. Deklarationsbestemmelsen må forstås i overensstem-
~else med reglerne i ældre naturfredningslovs § 23, stkr 5" og gælden--
de lovs § 54, stk. 5, hvorefter høfder med passagemuligheder tilla-
des.- De pågældende anlæg er ej heller omfattet af fredningsplanen,
jfr. ældre lovs § 35 (gældende for det oprindelige anlæg) og gældende
lovs § 37, jfr. § 46 (høfder er ikke indretninger, der kan ødelægge
eller forringe de pågældende områders betydning for almenheden). -
Under alle omstændigheder må udførelsen af anlæggene have hjemmel i
nødretsgrundsætningen, idet det er notorisk, at land område t (med klit,
lyng og træer) i tidens løb er blevet nedbrudt og stadig nedbrydes,
og derfor i høj grad trænger til sikring.

Endelig er høfdeanlæggene ikke s~æmmende, men sikrer et natur-
skønt strand- og landområde, hvorimoi en betragtning af de tilstødende
strandområder, særlig i retning mod Snogebxk, viser, hvor ødelæggende
og s~æmmende (væltede træer, udskylle~ Eateri~le og lign.) havets
virkning her ha~ været.

Fra udval€ets og Keksø kO~llQ~e2 :~1 =s~ fastholdt, at det
eksisterende høIdeanlæg er ulovligt 20= s~~~~e~,:esavel mod strani-
fredningsse~yitutten lyst 2. februar 193~ 20I =od fredningsplanservi-
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tutten og bes~e~~elserne i ældre nat~fredningslovs § 35, og gjort
gældende, at ger~~emførelse af det forelagte projett eller andre lig-
nende projeh~er e=ter nat~=l'ejnin~slove~ kræve~ Lævnets tilladelse,

områdets nat~lige, lands~abelige 7srd~, hvo~ei =an særlig har
henvis~ t~l ~e nedenfor gengivne ~i~~lelse~ a= ~a~arIredningsrådet.

I e~ i sagen foreliggende . - .e~~=:..=..€ 22. maj 1969 fra mi-
nister~et for offentlige arbejder ('~~:~~~53væsenet) hedder det

e
e
•

bl.a. at "det pågældende høfdeanlæg :L:0.:-=e.::..~::"igyder nogen beskyttel-
~e af kysten, omend virkningen ikke er særlig stor. Man ville ikke
finde det rigtigt, at der foretages en egentlig forlængelse af høfde-
gruppen, .hvorimod man i givet fald ud fra et kystsikringsmæssigt
synsp~~kt ikke ville have noget at indvende imod, at der på nord- og
syd-siden af det bestående anlæg anlægges et par høfder med mindre
længde for at opnå en aftrapning, der kan mildne virkningen under
højvande."
ItDet er formentlig rigtigt •••••••• at høfderne kan virke som en
art læhegn under sandflugt langs stranden og således kan samle en
del sand, ligesom man heller ikke skal bestride, at dette_ sand kan

••
trækkes ud i havet under pålandsstorm. Det må imidLertid antages,
at kysten også uden de pågældende høfder ville miste en vis sandmæng-
de under pålandsstorm, og en del af høfdernes kystbevarende virkning
består netop deri, at de i perioder samler sand."

I erklæringen udtales formening on, at Dueoddeområdet som
~elhed er under opbygning, og at sydest~ysten (bl.a. heromhandlede
stræ~~ing) genne=s~i~lig modtager S~ ~el =~re ~ateriale fra sydvest-
kysten, end de~ a:giver til denne, =~_~~e~ ~~ ~en ikke på langt sigt
s~ulle være udsat for nedbrydning. ~e~ ~~~~e=, a~ de eventuelle
periodiske tilbagerykninger, der kan :c~e~J~~e ve~ begge kyste~, ikke

vil være af større omfang, og at det v~l Cy7e~e3 af senere aflejrin-
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gere
~eQni~gsv~senet ~ar ~ skrivelse af 8. nove~ber 1965 til

iwod ~~=ie~l~5 ~ed overkzrsels~ul~gnei, 0~ ~~ ~e~ "ikke findes lov-
hjeozel for ~y~jelig~ol~else af s~~~~ie~ ~~~ 2~~~~g af Redningsvæ-
senets passage."

:;s.~urfredningsrådet har i _...:!' /I
:::.- -. september 1968

--
ti

•
udtal~, at ud fra ra~ets geologiske e~s=~; e~ de oprindelige små
høfder næppe af væsen~lig værdi med ce~2Y~ ~il bevaring af klitterne,
og at vind og strøm altid vil skifte i åre~es løb. Mere generelt
hedder det:
Itl) Det er fredningsplanudvalgets udtrykkelige opgave at sikre be-

folkningen fri adgang til en så tiltrækkende, åben strand som
her; det må ikke kunne vanskeliggøres eller skæmmes af private
anlæg.

2) Sikring af kyster, hvor der finder alvorlig - og på længere sigt
truende - nedbrydning af landet sted, er et offent~igt anliggen-
de, ikke et privat.

- -3) Køber en mand sommerhusgrund på en kyst som denne r- må han på

forhånd vide, eller gøre sig bekendt med, at der helt normalt
kan ske ændringer af strandens opbygning. Han må derfor sikre
sig grund i tilstrækkelig dybde og lægge sit hus derefter (det
synes også at være sket her, og det er ikke oplyst, at huset
er truet). Han kan ikke bagefter vente godkendelse af private
anlæg til a~ sikre klitten langs str~den.

_S~;9 cg brede strands til-

Det er 2Di~:e~
vind, der just gør str~nden til e~ :-:-':;7:;;'2e.Stranden "d.ørll,

hvis den spække s rned anlæg af den l:er c::::--::~dledeart.
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4t 5) Det er bl.a. ~redningslovens hensig~ at holde de~ne natur levende
t "ll~ gav~ og glæcie for a l::::enfleden .li

tilladelse e~ opf~~t i s~rid med bes~6==else~~e ~ ~eLlarationen
lyst 2. fe:~~r 1931, ivilke også i ~~5e~ a= ~~~~7:~elig undtagelse
=~ anta€6S a~ omfatte høfdeanlæg, de~s =c~~~ ~e~ ~i anses påbegyndt
:g ger~e==zrt i strid cei reglerne i s~~== ~=~~=redningslovs § 35 og--•
~e~ i henhold hertil den 23. august 1962 ~~~€:yste fredningsplan.
~~ielig skønnes ejendommen ikke at have være~ udsat for en sådan
~~uende værdiforringelse, f.eks. fare for ødelæggelse af bygninger
eller bebyggelig grund, at høfdeanlægget uanset de nævnte frednings-
bestemmelser har kunnet etableres med hjemmel i nødretsgrundsætningen.

Hvad angår det projekterede høfdeanlæg og eventuelle projek-
ter i fremtiden findes de under hensyn til fredningsdeklarationen
lyst 2. februar 1931 og de nugældende regler i naturfredningsloven om
fredningsplan og private anlæg ikke lovligt at kunne etableres uden
~~vnets efter iagttagelse af den i naturfredningsloven foreskrevne
:remgangsmåde givne tilladelse, jfr. også herved det foran anførte
om uanvendeligheden af nødretsgrunds~tningen under de-nuværende for-
::'211d.~. I henhold til de foran gengivne anstillede betragtninger, som
i det væsentlige kan tiltrædes, og al~e~hedens interesse i ugeneret
~enyttelse af strandbredden findes der i~ke at burde gives tilladelse
:~l udførelse af det foreliggende proje~~ ~il kystbeskyttelsesanlæg.

Fremtidi€6 j.J2tceskyttelsesa~~~~ i27~ig~ på ejendommens strand-
:red må ikke ud=z=es uien nævnets i :~~r=~~s:e==slse med naturfred-
~~ngslcvgivninge~s regler givne tili~~e:~e.

Som følge a= det foran statuere:e := -_ ~igxldende foranstalt-

ninGers retsstridighed beste~~8S, a,t ejs~e~ ~~~ ~a~e Då egen bekostning
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-. at fjerne res~erne af det eksiste~ende høfdeanlsg inden l. maj 1973,
• . ., . .l . t t4l følge."ligeso~ ejerens pastand o~ e~statnl~g lK~e Vl_ K~~Le age s ~

~ ?o~..:.lsKer SO~~ eksisterende kyst-
_ .. .:O..,.....,...::::~- .... -_ .._-- 6~erens (p.t. civil-
- - .:.=~ ~. =.2.,- =-973.

ejendommens strand-
bred ikke etableres ~ie~ ~~.~ets tillz~e:~2.

Der tillægges ikke ejere~ 6~statn~~€ ~ s==-e~~ng af foranstående
bestemmelser.

Denne kendelse tinglyes a= ~vnet SOffi ~=~e:se på ejendommen, idet
om servitutter og byrder he:G7i:=estil ejendc=.::.e:::lsblad i tingbogen.tI

Kendelsen er ind bragt for Overfredningsr::;s-.-:'.et af e j eren ved advo-
kat P. Bornstein med påstand om kendelsens c?i9velse, idet ejeren ikke
kan anerkende, at høfdeanlæg som det tidlige~e opførte eller nu projek-
terede er i strid med den refererede fredn~~~sieklaration eller de hen-
~oldsvis før eller efter den l/lo 1969 6slie~=e naturfredningslove.

Overfredningslli~vnet har den 30/10 1~73 ~f~~lit besigtigelse under
deltagelse af ejeren og dennes advo~~~ S~~ ~e~rssentanter for fred-

~.. ningsplanudvalget for Bornholms amt, :~2~~~€S~~vnet for Bornholms amts
fredningskreds, Nexø kommune samt vS~::Jg~~~~s7Ssenet. Man beså kyst-
strækningen, som er på godt 10,) =, =6: :-6:::-:6:-::"_-=a: det i 1960' erne
etablerede, nu i det v:esentl~:=;e r _----... -:::,. ., :: ....

......... __ ...."'r.~- .....- ......- ---- ....... -- -'-- .... -- høfdeanlæg, ligesom

:;=--:-:=-.6S, at det tidligere

-. ministeriet for c:'fentlige arbe jc.er til ~ i:.s::-l. o-,:-s::, søterritoriet ikke

havde været n~ivendig. Også det nu p~ojs~~s~eie e~l~5 skulle udføres

"
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sig i det væ-

s~t de: s~~l~€e spørg3~ål, hvorvi1~ ~~~ ~~: ~~:s~~~kringsanlæg kræves
~~~12~2:~e~ ne~hold til kystfredni~€s::7== ~ ~~=udformning, som denne

---e
292 af 23/5 1973, :"l-- - ::7ens § l, stk. 2, hvor-

sf-:e~ ::erpå strandbred::er !TI.V. kun må "g='9.7::3, bores, pumpes, suges
elle~ foretages nogen form for terrænændring efter tilladelse fra mi-
~isteren for offentlige arbejder" (nu miljøministeren).

I denne anledning skalOverfredningsnævnet bemærke følgende~
l) Den omhandlede deklaration, der alene omhandler færdsels-
opholds- og baderet, findes ikke at omfatte fysiske ændringer på area-
let, der ikke hindrer offentlighedens nævnte rettigheder, hvilket ikke
er tilfældet hverken med det tidligere foretagne eller nu projekterede
anlæg, jfr. herved naturfredningsloven § 54, stk.- 5, hvorefter § 54,

3tk. l - nu lovens hovedregel om offentlighedens ret til færdsel til
et fods og kortvarigt ophold og badning - ikke er til hinder for anbrin-

~else af bl.a. høfder, når der holdes passage åben bagom, over eller
~e~em de pågældende anlæg.

2) Naturfredningslovens bestemmelser o~ private anlæg, jfr. § 45
~ lovbekendtgørelse nr. 445 af l/lo 1972, fiade~ ikke anvendelse alle-
~eie af den grund, at anvendelsen af jj 44-45 forudsætter udstedelse
~: e~ særlig beke~1~gø~else, hvorved e= go~~e~ielsesordning etableres
:Jr de p~gældends ~~:~;sarbejder. ~~ 5~:S~ 2e~s~~tgørelse er ikke ud-
s:sdt vedrørenie ~~2t3ikringsa~1~g.

T ~O,,",,' l ~ +; i 0 ~7 ; n .0''::)1 ~O1""~='_ ...._'-'J,..L~O __ ...4. v_-=- o.J./ _ ... ..LUo-.,.-u ......._....__
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fredningsplanservitutten forbud mod, at tilstanden på de pågældende
områder forandres ude~ fredningsplanudvalge~s tilladelse. Efter Over-
fredningsnævnets opfattelse giver denne o~ilyd ikke fornøden sikkerhed
for at fastslå, at anlæg af h~fde~ - i ive~~ fald som de her omhandlede -
omfattes af fredningsplanservitu~ten, hvo~red bl.a. bemærkes, at høfde-
anlæggene netop tilsigter at bevare kysts~ 8s kystskTænten, omend dette
sker ved anlæg, der vil præge kyste~s fre~~~zie~, 2fr. det af Naturfred-
ningsrådet foran anførte.

Tilsvarende må efter Overfredni~~s~~ets opfattelse gælde
fredningsplanservitutten soæ ~dformet før l/lo 1969, jfr. § 35, l i lov-
bekendtgørelse nr. 194 af 16/6 1961.

4) Hvad endelig angår forholdet til La~urfredningslovens § 46,
stk. l, hvorefter der på stranden ikke må placeres bygninger, skure,
campingvogne og lignende, opstilles master, foretages ændringer i terræ-
net eller henlægges affald og lignende, bemærkes ligeledes, at ordlyden
ikke findes at give fornøden sikkerhed for at fastslå, at bestemmelsen
omfatter forbud mod høfdeanlæg som det i sagen omhandlede, således at
tilladelse alene skulle kunne gives efter § 46, stk. 6, hvor ganske sær-
lige forhold foreligger.

5) Uanset det anførte er der selvsagt Lulighed for at hindre
høfdeanlæg ge~~em fredning i henhold til loveLs Lap. III, mod erstatning
efter § 21, såfremt en sådan fredningsse~vi~~~ ~~ antages at medføre
forringelse af ejendommens værdi, hvorve~ ts=z~~es, at fredning efter
kap. III også ville være den ene3~e u~vej ~ll a~ ~indre høfdeanlæg efter
naturfredningsloven, såfrect der til ar~3ggs: ~~=7eies tilladelse efter
§ 37, jfr. foran uncer 3.

Efter Overfredningsnæ~~e~s c~:a~~~:ss 7~~le det imidlertid,
måske bortset fra ganske specielle situa0io~s~, 7=~e mindre rimeligt,
om spørgsmålet om opførelse af høfdeanlæg skklle vsre afhængigt af kon-
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tt kret rejste fredningsssger, hvorfor der ikke findes tilstrækkelig

• 1

anledning ~il a~ søge det foreliggende projekt til ~yt høfdeanlæg
hindret ~ ,.ge~nem IrecnlDgssag.

6) Med foranstående er i~~e ta€e~ s~ill~n€ ~~l, hvorvidt det
foreliggende projekt må anses for mere eller ~inire hensigtsmæssigt,
jfr. herunder det af vandbygnings7Zse~e~2 re?rzse~tant om sådanne an-
lægs eventuelle betydning for natoe~e~~~==e es Lysten som helhed anfør-
te, men alene til relationen til den ?~ e.~s:::',;:.==e::l hvilende frednings-
deklaration samt de før og efter l/lo 1359 €s:ie~ie naturfredningslove.
Overfredningsnævnet ~~r der:or besluttet e:~er c:sigelsen af nærværende
kendelse at oversende sagen 0i1 wiljøminis~er~e~ til eventuel videre
foranstaltning, jfr. herved J 1, stk. 2 i 187 c= kystfredning.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Bornholms amtsfredningskreds den

31/7 1972 afsagte kendelse ophæves.

Udskrifte~s rigtighed
bekræftes.•

kh.
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REG.NR.Matr.nr. 121 g,Q
,.-._ Poul sker sogn.
•~..\ ..

I ~

,

Anmelder:

. , " I, " ,

li" "r::: ""l<l'-\l-iLJ;16

1 4 AUG. ,g'n, U D S K R I F T
A F

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Bornholms amts fred-
ningskreds.

--0000000--
År 1972 den 31. juli afsagde på dommerkontoret i Rønne den

fungerende nævnsformand dommer F. Asmund i henhold til votering i mø-
/' .de den 2o. .iJ.. m. l sag:

69/66 sålydende
K :E N D E L S E:

Ved deklaration lyst 2. februar 1931 pålagdes der den til en-
hver tid værende ejer af ejendommen matr.nr. 121 g,Q Poulsker sogn,
der da som en parcel af arvefæstelodden matr.nr. 121 ah Poulsker til-
hørte gårdejer Kristian Jensen Juul, Kroggård, Poulsker, servitutmæs-
sig forpligtelse til at "give offentligheden fri og uhindret adgang
til at færdes og opholde sig på samt bade fra den frie strand på næyn-
te ejendom. "

Påtaleberettiget med hensyn til overholdelse af deklarationens
bestemmelser var ifølge dens lydende "såvel fredningsnævnet for Born-
holms amtsrådskreds som Poul sker sogneråd".

Matr.nr. 121 ~ udgjorde ved deklarationens oprettelse en land-
~rugsejendOm sammen med daværende matr.nr. 121 ah, 23 d, 24 a og 24 c
Poulsker og blev tinglyst og noteret på den samlede ejendom.

Ved en deklaration lyst 7. november 1933 pålagdes der ejerne
af en parcel, matr.nr. 121 g,Q, hørende til landbrugsejendommen "Bro-
gaard" blandt andet en tilsvarende servitut om fri og uhindret adgang
for offentligheden til at færdes og opholde sig på den frie strandbred
på 121 ~, hvilken strandbred mod sydvest grænsede til strandbredden
på matr.nr. 121 ~.

Efter senere skete udstykninger og parcelsalg til sommerhusbe-
byggelse påhviler nævnte servitutter nu strandbredderne til østersøen
på samtlige de udstykkede parceller (belirgende i et område mellem
Snogebæk og Dueodde).

())~. 7vlforo/7'2J
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Der påbviler ejendommene strandbyggeline, bvorom tinglys-
ning er sket den 6. november 1940. Den 23. august 1962 blev der
bl.a. på matr.nr. 121 ~ af fredningsplanudvalget for Bornbolms
amt lyst fredningsplandeklaration i benhold til § 35 i lovbekendt-
gørelse 16. juni 1961, og også på de af ovennævnte deklarationer
dækkede parceller m.fl. i næsten bele området mellem Snogebæk og

/
Dueodde.

I fredningsplandeklarationen bedder det (standardteksten):
"Indtil fredning af de pågældende arealer er gennemført

eller endeligt opgivet, hvorom bekendtgørelse ligeledes indryk-
kes i Statstidende, må tilstanden på de under planen inddragne om-
råder ikke uden fredningsplanudvalgets tilladelse forandres, men
de pågældende arealer må udelukkende udnyttes på samme måde som
hidtil. Navnlig må der i det omhandlede tidsrum ikke uden udval-
gets tilladelse på arealerne opføres bygninger af nogen art eller
anbringes master, boder eller andre indretninger eller foretages
beplantninger, der kan ødelægge eller forringe de pågældende om-
råders betydning for almenheden."

Ved skøde lyst 19. april 1963 erhvervedes matr.nr. 121 EE
af den nuværende ejer, civilingeniør Kay Langvad, Købenbavn. På
ejendommen, bvis areal nu er 2 ha 1330 m2, er (lovligt) opført et
grundmuret sommerhus ca. 125 m landværts den lave klitskrænt, som
danner grænsen til strandbredden. Strandbredden mod østersøen har
en længde af ca. 110 meter.

I årene 1964-66 opførte civilingeniør Langvad uden forud-
gående anmeldelse til eller indbentet tilladelse fra frednings-
planudvalget på strandbredden til matr.nr. 121 gQ et bøfdeanlæg,
omfattende tre 25-30 meter lange (regnet fra klitkanten) høfder
(enkelte pælerækker) med ca. 32 meters mellemrum og i strandkanten
forsynet med stenfyldte "boveder". Imellem bøfderne, tværs på klit-
kanten, udførtes nogle 5-10 meter lange "sandfangere" af grenflet-
værk, ligesom der langs med den stejle klitkant lagdes grene for
at fange og fastbolde sand og derved søge klitkanten stabiliseret.
Høfderne på tværs af strandbredden var ikke højere, end at det var
muligt for fodgængere at træde over dem.

I 1966 blev fredningsplanudvalget bl.a. af det daværende
Poulsker sogneråd gjort opmærksom på bøfdeanlægget.

Efter besigtigelse og indbentelse af forskellige oplysnin-
ger meddelte udvalget ved skrivelse af 24. juli 1967 civilingeniør
Langvad, at udvalget måtte kræve det pågældende anlæg fjernet i
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henhold til naturfredningslovens § 35, stk. l. Udvalget fremhævede
i samme skrivelse, at det i sin planlægning vedrørende kystområ-
derne havde lagt den største vægt på at bevare strandbredden fri for
indretninger, der på nogen måde kunne hæmme det frie udsyn langs stran-
den eller være til hindring for almenhedens færdsel og ophold her.

Ved skrivelse af 17. august 1967 indbragte nu civilingeniør
Langvad ved sin advokat Preben Bornstein udvalgets afgørelse for fred-
ningsankenævnet. På foranledning af dette fandt forhandlinger sted med
henblik på en undersøgelse af mulighederne for en overenskomstmæssig
løsning af sagen. Disse bestræbelser førte imidlertid ikke til noget
resultat.

Efter at udvalget i forståelse med ejeren havde indhentet flere
erklæringer, bl.a. fra naturfredningsrådet og ministeriet for offent-
lige arbejder (vandbygningsv.æsenet)Jmodtog ejeren ved skrivelse af
l. oktober 1970 meddelelse om, at udvalget måtte fastholde sit stand-
punkt.

Da nu fredningsankenævnet ved naturfredningsloven af 1969 var
ophævet, har udvalget efter anmodning af ejeren ved skrivelse af 26.
oktober 1970 rejst denne sag for herværende fredningsnævn med begæring
om afgørelse i henhold til naturfredningslovens § 19, jfr. §§ 38 og 45,
stk. l, med påstand om fjernelse af høfdeanlægget.

Efter forberedende korrespondance og behørigt bekendtgørelse og
indvarsling efter reglerne i naturfredningslovens §§ 13-14 afholdtes
møde i nævnet nær ved ejendommen den 16. april 1971, hvor bl.a. ejeren
og hans advokat samt repræsentanter for Neksø kommune, i hvilken ejen-
dommen efter kommunesammenlægningen nu er beliggende, og Bornholms
amtskommune og fredningsplanudvalet .var til stede.

Ejeren nedlagde påstand om, at det foran beskrevne høfdeanlæg
må anses for lovligt og opretholdes, og at der yderligere må opføres
større og mere effektive anlæg, subsidiært erstatning.

Udvalget fastholdt sin påstand om fjernelse af høfdeanlægget og
påstod forbud mod høfdea~læg i fremtiden, og Neksø kommune sluttede sig
til denne påstand.

Det bemærkes, at det ved besigtigelse konstateredes, at det alle-
rede opførte kystbeskyttelsesanlæg i meget væsentlig grad var beskadi-
get af havet.

løvrigt udsattes sagen efter anmodning af ejeren til eventuel
opgørelse af erstatningskrav og for at give amtskommunen lejlighed til
at afgive udtalelse om, hvorvidt høfdeanlæg berøres af by- og landzone-
loven, idet det oplystes, at ejendommen er beliggende i landzone.
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Ved skrivelse af 19. august 1971 til nævnet anmodede eje-
rens advokat (Bornstein) om yderligere udsættelse for at fremlæg-
ge projekt til et nyt, mere effektivt høfdeanlæg, hvilket nævnet
herefter afventede.

Ved skrivelse af 24. matts 1972 fra advokaten fremkom om-
meldte projekt, som ved skrivelse af 27. s.m. af nævnet forelag-
des amtskommunen til udtalelse. Amtskommunen svarede ved skrivelse
af 2. juni 1972 ved henvisning til en fra boligministeriet ind-
hentet skrivelse af lo. maj 1972 gående ud på, at der efter mini-
steriets opfattelse ikke kræves byggetilladelse i henhold til byg-
geloven til det heromhandlede arbejde og derfor heller ikke dis-
pensation i henhold til zonelovens § 7, jfr. cirkulære af 27. de-
cember 1969 om by- og landzoneloven punkt 32, 2. afsnit.

Det bemærkes, at nævnet herefter går ud fra, at høfdeanlæg
i sig selv ikke falder ind under by- og landzonelovens område.

Ved skrivelse af 5. juni 1972 forelagde nævnet projektet
for fredningsplanudvalget, som i skrivelse af 28. s.m. svarede,
at det fastholdt sjt standpunkt.

Nævnet afholdt nu efter indvarsling af de i mødet den"16.
april 1971 repræsenterede atter møde på ejendommen sammen med
ejeren og hans advokat og repræsentanter for fredningsplanudvalg
og Neksø lommune.

Under besigtigelse ved denne lejlighed på strandbredden
konstateredes, at anlægget fra 1966 var ødelagt af havet, således
at kun nogle defekte rester af det var bevaret. Endvidere konsta-
teredes, at der siden besigtigelsen i april 1971 bortset fra et
enkelt lille område var nedbrudt et par meter af den lave klit-
skrænt over strandbredden.

Det nævnte nye projekt, som er udarbejdet af civilingeniør
Per Roed Jacobsen, blev fremlagt og gennemgået på mødet. Efter
beskrivelsen, som henviser til fremlagte planer, omfatter projek-
tet retablering af de tre nu nedbrudte høfder og bygning af en
fjerde kort høfde. Det hedder videre i beskrivelsen:

"Høfderne udføres som tætte pæleværker med overkant ca.
20 cm over strandens "sommerprofil".

Høfde 2 og 3 afsluttes i strandkanten med en stenkastning
på filtervæv. Det må forventes, at denne skal efterfyldes l a 2
gange.

Alle høfder føres ca. 2 m ind i kystbrinken.
Endvidere udføres et parallelværk bestående af et støttet

faskingærde langs hele klitfoden i 4-6 m afstand fra denne (af
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æstetiske grunde findes det ønskeligt at variere denne afstand).
Den foreslåede konstruktion repræsenterer et absolut minimum

og der må påregnes en del vedligeholdelse (faskinernes levetid er ca.
2 a 3 år).

Imidlertid er konstruktionen billig og kan umiddelbart forstær-
kes ved supplerende nedramning af pæle og etablering af en stenkast-
ning. Forsøgsvis kan de på plan l med 2 mærkede strækninger undlades
i første fase.

Overkant af parallelværket bør min. være i kote + 2.
Endelig kan det vise sig nødvendigt at udføre faskingærdet med

5 faskiner.
§pecielt om faskiner

Faskiner udføres af gran eller fyrregrene, der sammenpresses
i et savbuklignende apparat til ca. 3 m lange pølser med en diameter
på ca. 25 cm, der omvikles med galvaniseret tråd.

Faskinerne presses derefter ned mellem de i forvejen nedrammede
pæle og overbindes med galvaniseret tråd.

Faskinerne er ret resistente, dog kan isgang forårsage nogen
skade. Holdbarheden strækker sig fra 2-3 år, hvorefter værkerne må
etableres ved sammehpresning af de gamle faskiner og supplering med
nye. II

Efter en fyldig redegørelse for kystens beliggenhed og karakter,
meteorologiske forhold, bølgebevægelser samt geologiske forhold på
stedet konkluderes i beskrivelsen:

IIlDerer ud fra kystbeskyttelseskriterier god grund til at sikre
den pågældende kyststrækning.

Der er vurderet ud fra de geologiske forhold rimelig grund til
at antage, at man med succes kan kystsikre.

Da den omhandlede kyststrækning ligger på en materialvandrings-
kyst, må evt. høfdearbejder vare af begrænset omfang, ligesom man må
indstille sig på en effektiv gennemført kystsikring ad åre vil få læ-
sideerosionseffekter til følge.

Kysterosionen er en stormbølgeerosion af strand og klit, spec.
under højvande, NE storm og deraf kraftig SW gående materialvandring.

Det anbefales derfor, at en kystsikring både vil komme til at
omfatte et parallelværk samt bygning/retablering af høfder."

Civilingeniør Langvad har i en på mødet vedstået erklæring af
22. februar 1972 principielt tiltrådt projektet, men har forbeholdt
sig at udføre "høfdehoveder" til sikring af høfdeenderne mod havet og
bemærket, at han kan tænke sig at beklæde siderne i parallelværkerne
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(der er projekteret ca. 80 cm høje) med planker i stedet for fa-
skiner. Han har iøvrigt på mødet afgivet tilsagn om at drage om-
sorg for, at det projekterede anlæg forsynes med ramper, således
at der både kan køres og gåes over høfderne på tværs af strand-
bredden.

På mødet fastholdt iøvrigt udvalget med tiltrædelse af
Neksø kommune sin påstand.

Ejeren nedlagde følgende endelige påstand:
TIer gives civilingeniør Kay Langvad tilladelse til at op-

føre høfdeanlæg udfor ejendommen matr.nr. 121 BE Poulsker i hen-
hold til det af civilingeniør Per Roed ~acobsen udarbejdede pro-
jekt med de korrektioner, der indeholdes i civilingeniør Langvads
bemærkninger til projektet. Subsidiært påstås erstatning i hen-
hold til naturfredningslovens § 21, jfr. § 45.

Til begrundelse af påstanden har ejeren navnlig anført:
Hverken det udførte eller det projekterede anlæg er ellEr

vil være ulovligt. Det kan ikke anses stridende mod bestemmelser-
ne i deklarationen lyst 2. februar 1931, idet almenhedens frie
ret til færdsel, ophold og badning i realiteten, når anlægget
gøres passabelt, ikke hindres, men tværtimod ved anlæggenes strand-
beskyttende virkning sikres. TIeklarationsbestemmelsen må forstås
i overensstemmelse med reglerne i ældre naturfredningslovs § 23,
stk. 5 og gældende lovs § 54, stk. 4, hvorefter høfder med pas-
sagemuligheder tillades. - De pågældende anlæg er ej heller om-
fattet af fredningsplanen jfr. ældre lovs § 35 (gældende for det
oprindelige anlæg) og gældende lovs § 37, jfr. § 46 (høfder er
ikke indretninger, der kan ødelægge eller forringe de pågældende
områders betydning for almenheden). - Under alle omstændigheder
må udførelsen af anlæggene have hjemmel i nødretsgrundsætningen,
rudet det er notorisk, at landområdet (med klit, lyng og træer) i
tidens løb er blevet nedbrudt og stadig nedbrydes, og derfor i
høj grad trænger til sikring.

Endelig er høfdeanlæggene ikke skæmmende, men sikrer et
naturskønt strand- og landområde, hvorimod en betragtning af de
tilstødende strand områder, særlig i retning mod Snogebæk, viser,
hvor ødelæggende og skæmmende (væltede træer, udskyllet materia-
le og lign.)havets virkning her har været.

Fra udvalgets og Neksø kommunes side har man fastholdt,
at det eksisterende høfdeanlæg er ulovligt som stridende såvel
mod strandfredningsservitutten lyst 2. februar 1931 som mod fred-
ningsplanservitutten og bestemmelserne i ældre naturfrednings-
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lovs § 35, og gjort gældende, at gennemførelse af det forelagte pro-
jekt eller andre lignende projekter efter naturfredningsloven kræver
nævnets tilladelse/men ikke bør tillades, idet sådanne indretninger
forringer strandområdets naturlige, landskabelige værdi, hvorved man
særlig har henvist til de nedenfor gengivne udtalelser af naturfred-
ningsrådet.

I en i sagen foreliggende erklæring af 22. maj 1969 fra mini-
steriet for offentlige arbejder (vandbygningsvæsenet) hedder det
bl.a. at
"det pågældende høfdeanlæg formentlig yder nogen beskyttelse af kysten,
omend virkningen ikke er særlig stor. Man ville ikke finde det rigtigt,
at der foretages en egentlig forlængelse af høfdegruppen, hvorimod
man i givet fald ud fra et kystsikringsmæssigt synspunkt ikke ville
have noget at indvende imod, at der på nord- og syd-siden af det be-
stående anlæg anlægges et par høfder med mindre længde for at opnå en
aftrapning, der kan mildne virkningen under højvande."
"Det er Lormentlig rigtigt ....• at høfderne kan virke som en art læ-
hegn under sandflugt langs stranden og således kan samle en del sand,
ligesom man heller ikke skal bestride, at dette sand kan trækkes ud i
havet under pålandsstorme Det må imidlertid antages, at kysten også
uden de pågældende høfder ville miste en vis sandmængde under pålands-
storm, og en del af høfdernes kystbevarende virkning består netop deri,
at de i perioder samler sand."

I erklæringen udtales formening om, at Dueoddeområdet som helhed
er under opbygning, og at sydøstkysten (bl.a. heromhandlede strækning)
gennemsnitlig modtager en del mere materiale fra sydvestkysten, end
den afgiver til denne, således at den ikke på langt sigt skulle være
udsat for nedbrydning. Det antages, at de eventuelle periodiske tilba-
gerykninger, der kan forekomme ved begge kyster, ikke vil være af stør-
re omfang, og at det vilopvejes af senere aflejringer.

Redningsvæsenet har i skrivelse af 8. november 1965 til civil-
ingeniør Langvad givet udtryk for, at man intet har at erindre imod
høfdeanlæg med overkørselsmulighed, og at der "ikke findes lovhjemmel
for ryddeligholdeIse af stranden til sikring af Redningsvæsenets passa- I

ge."
Naturfredningsrådet har i erklæring af 4. september 1968 udtalt,

at ud fra rådets geologiske erfaring er de oprindelige små høfder næppe
af væsentlig værdi med hensyn til bevaring af klitterne, og at vind og
strøm altid vil skifte i årenes løb. Mere generelt hedder det:
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"l) Det er fredningsplanudvalgets udtrykkelige opgave at sikre befolk-
ningen fri adgang til en så tiltrækkende, åben strand som
her; det må ikke kunne vanskeliggøres eller skæmmes af priva-
te anlæg.

2) Sikring af kyster, hvor der finder alvorlig - og på længere
sigt truende - nedbrydning af landet sted, er et offentligt
anliggende, ikke et privat.

3) Køber en mand sommerhusgrund på en kyst som denne, må han på
forhånd vide, eller gøre sig bekendt med, at der helt nor-
malt kan ske ændringer af strandens opbygning. Han må derfor
sikre- sig grund i tilstrækkelig dybde og lægge sit hus der-
efter (det synes også at være sket her, og det er ikke oplyst,
at huset er truet). Han kan ikke bagefter vente godkendelse
af private anlæg til at sikre klitten langs stranden.

4) Det må endelig fremhæves, at denne lange og brede strands
tiltrækning for besøgende netop beror på havets bestandige
uro. Det er spillet mellem naturens kræfter, havets bølger,
strøm og vind, der just gør stranden til en oplevelse.
Stranden"dør", hvis den spækkes med anlæg af den her omhand-
lede art.

5) Det er bl.a. fredningslovens hensigt at holde denne natur le-
vende til gavn og glæde for almenheden."

Nævnet finder efter alt foreliggende, at det i 1966 af eje-
ren etablerede høfdeanlæg er ulovligt, dels fordi det uden nævnets
tilladelse er opført i strid med bestemmelserne i deklarationen
lyst 2. februar 1931, hvilke også i mangel af udtrykkelig undta-
gelse må antages at omfatte høfdeanlæg, dels fordi det må anses
påbegyndt og gennemført i strid med reglerne i ældre tinglysnings-
lovs § 35 og den i henhold pertil den 23. august 1962 tinglyste
fredningsplan. Endelig skønnes ejendommen ikke at have været udsat
for en sådan truende værdiforringelse, f. eks. fare for ødelæg-
gelse af bygninger eller bebyggelig grund, at h'øfdeanlægget uan-
set de nævnte fredningsbestemmelser har kunnet etableres med hjem-
mel i nødretsgrundsætninger.

Hvad angår det projekterede høfdeanlæg og eventuelle pro-
jekter i fremtiden findes de under hensyn til fredningsdeklara-
tionen lyst 2. februar 1931 og de nugældende regler i naturfred-
ningsloven om fredningsplan og private anlæg ikke lovligt at kunne
etableres uden nævnets efter iagttagelse af den i naturfrednings-
loven foreskrevne fremgangsmåde givne tilladelse, jfr. også her-
ved det foran anførte om uanvendeligheden af nødretsgrundsætningen
under de nuværende forhold.
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I henhold til de foran gengivne anstillede betragtninger, som
i det væsentlige kan tiltrædes, og almenhedens interesse i ugeneret
benyttelse af strandbredden findes der ikke at burde gives tilladelse
til udførelse af det foreliggende projekt til kystbeskyttelsesanlæg.

Fremtidige kystbeskyttelsesanlæg iøvrigt på ejendommens strand-
bred må ikke udføres uden nævnets i overensstemmelse med naturfrednings-
lovgivningens regler givne tilladelse.

Som følge af det foran statuerede om de pågældende foranstalt-
ningers retsstridighed bestemmes, at ejeren vil have på egen bekostning
at fjerne resterne af det eksisterende høfdeanlæg inden l. maj 1973,
ligesom ejerens påstand om erstatning ikke vil kunne tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:
Det på ejendommen matr.nr. 121 ~ Poulsker sogn eksisterende

kystbeskyttelsesanlæg (resterne heraf) bør fjernes på ejerens (p.t.
civilingeniør Kay Langvad) bekostning inden den l. maj 1973.

Det i sagen omhandlede projekterede kystbeskyttelsesanlæg må ikke
udføres NRg~~R~, og fremtidig må kystbeskyttelsesanlæg på ejendommens
strandbred ikke etableres uden nævnets tilladelse.

Der tillægges ikke ejeren erstatning i anledning af foranstående
bestemmelser.

Denne kendelse tinglyses af nævnet som hæftelse på ejendommen,
idet om servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

F. A s m u n d.
-000- -000-

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds,
den 31/7 1972.
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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. i. (vedr.

fast Ejendom).
~

Mlr. Nr., Ejerlav, Sogn: 121 af Poul-
(I København Kvarter)

eJler(idesønderjydskeLands- sker Sogn.
dele) Bd. og BI. 1 Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

S. Sørensen
Sagfører, cand. fur.

)fexø.

Stempel: 2 Kr. 00 øre.

D E K L A R A T ION •

Underskrevne Gaardejer Kriotian Jensen Juul af Kroggaard
ah

i Pou1sker, der er Ejer af den fra Arvefæste10dden Uatr. Nr. 121
ved Landbrugsministeriets Skrivel~e af 22' Oktober 1930 udstykkede

~ ~Parcel, der under Matr. Nr. 121 af Poulsker i::lop;ner skyldoat :feT
Hartkorn, forpligter herved mig og efterfølcendeEjere af nævnte Par-
ce1 til at give Offentligheden fri og unindret Adgang til at færdes
og ppholde sig paa samt bade fra den frie Strand paa hævnte Matr. Nr.

aE121
Paataleberettiget med Hensyn til Overholdelsen af denne

Deklarations Bestemmelser er saavel Frednin~onævnet for Borwlolrns
Amtsraadskreds som Poulsker 8ogneraad.-

&EPaa Parcellen ~atr. Nr. 121 hæfter ingen Pantegæld; med
Hensyn til øvrige Hæftelser henvises til dens Blad ilingbogen.

ah d a
Parcellen udgør & Forening med Eatr. l;r.121-, 23-, 24- og

c
2~- af Poul sker Sogn et Landbrug Kl. LII., og Deklarationen bedes
tinglyst og noteret pua den samlede Ejendom, idet der angaaend~her-
paa hvilende PanteGæld og øvrige Hæftelser henvises til vedko~nende
Blade i Tingbogen.

P.t. Nexø, den 26' Januar 1931.

Kristian Juul.
Til Vitterlighed om Underskriftens ,Lgthed, Dateringens Rig-

tighed og Underskriverens Myndighed:
S. Sørensen. J. Luugeoen.

Sagfører. cand.jur.
Nexø. Nexø.
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Justitsministeriets Oenpartkalkerlærred. Til Kort. Akt: Skab Nr.
(Udfylde. Bf Dommerkonteret)
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