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SOGN Hovedejerlavet, Olsker

49,3 ha.

Privat.

Kendelse af 27.1.1976 •

At bevare områdets naturtilstand.

Fredning af ejendo::nmen, således at ændringer 1 den
bestående tilstand ikke må finde sted.
Ejendo~enskal stedse drives som landbrugsejendom •

Frednings:r:ævnet, Da:marks :r;aturfredningsforen~ og
ejeren.
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•

F.r1976 den 21. januar afsagde fredningsnCJvnet for Born-
holms amts fredningskreds sålydende

_.... a_:

KSND1'1;LSE

i sag nr. 7/1973. Fredning af Gl. Skov-

gaard,m2tr. nr. 8 ~, 3 l
og 8 ~ Olsker sogn.



•
.'

Efter begC3rlne; al 29. nKlj l:/f.~, frQ. U:::mrlarLsHaturfrednings-

forening er der rej st co;~ 0::1 frc(lllL'l,: af c,j cr:dr)nr.lenGl. S}:ovga2.rd,

matr. nr. 8 ~, 8 l og 8 n Olsker so~n, hvis samled~ areal udgør

49,2536 ha, og som ejes af Jørc;en Stccn-Christen;;en.

Fredningspås"tanden går .i det v0::sentllge ud pÅ., at ejendom- .

men skal bevares l sin nuværende tilstand.

Efter at sagen har været forelagt fredningsplanudvalget for

Bornholms amt, der har anbefalet fredningen, bl.a. under hensyn til

ejcndoillrl1ensbeliggenhed i nDrhe0.en af kerne områderne i fredningsin-

teressezone I, er rejsn~ngen af fredniuGssasen betendtgjort i Stats-

~idende og de to lokale d2~blade cen 5. decemb8~ 1973.
Under et af fredni~bsn~vnet Gfholdt ms~e den 19.decemhe~

1973 protesterede l~llinge-Gudhjerrl kommvnemod en i fredningspåstan-·

den indeholdt betingelse om, at der ikke foretoges en væsentlig re-

gulering af den gennem ejendommen gående kommunevej, under henvis-

ning til, e.t der var udarbejdet et pToj:;l;;:t til udvidelse oe regu.-

lering af denne vej.

SaGen b=l.evhereftc.'r udsat til forllandlinE; mel1el.l kommu.ncn..

oe Danmar}~sJ:iaturfrednin:;::;foreninss sant ejendommene eje!' OD vejf3-

:,:,i~.:::;ey~over ejer:doPlElen.

·l.:~'IYlst (Le c nf ];;:oP1PlW1enur]('3'bejcicc.e .forslag til vejreguleril1[; .L'o!'

ircc.ningspla.nudvalget under henvi.sniEg til kultu:,ministoriets be-

;:c.',o.t,:;s:r'elE'':::nr. 26" af l!~. rrlo.j 1:?7;, om o.n1'3g af o:ffC'~1"tlig2veje

uoen for byer og 1Jymc:,':..;;j.:..': 1:;C:0YSGe1sc,h'fol~of'"::r'l' ndvC'lcet ved skri.-.

':'1::c.- af 21. april 1~?~:.Jmeddolt.c, at ffi2.l1 11:1. ..:' .::,[1 det i0rcli~;e;lc1e

~run(~.1.a:s kunne i~c'.:..::ec;ti lJ:in::.. til proj,~l:tl.:t, S()~l (','l' il:~~e var ah tl~-

c LI,' .)le.I,cr m:l ct bri.n.c til ul~f:J:c(,i:~r::.

Vel; et mo(3c(18n lG. r:lo.j J:Y/~) fo::.'r~. 'Lur
.: fl'i..'dni"'l~;;.Jil,cv>let hpr-



nets Go~~elldelse.

Dette forslag er herefter bJ ~;vct til ~:rb.dt 8.l AllLlge-

Gudhjem kOL1fJ1une,Danmarlu, l'JClturfrcclI1in~8fvrening 0(; ej er r:-> n , (ler

lær erkl~ret sig indforst~et illcd, at fredningen 5kcr udon er-

statnillg. i overen[)stemmelsc mo(~c: o n-:;oc'nfor gE.nSi VJ.:'O ireclnj.ng,s-

bestemmelser.

Idet navYtet finder, at det p3g~ldende omr;~.ce, der er stær}~t

'.~ kuperet, og som består af agerjord 'Jmkral1,set med løvslwv, har en

betydelig lendsk8.beliG værG.i, vil det være 8.t .:::'redei overen3stem-

r.1else med Danmarl~s l'Jaturfredningsforenings fredningspås-cand med

den ovenn23vnt~ s;;l1c1_ring som nedenfor' bestemt.

Kendelsen vil V2re at tinglyse servitutstiftende på den

f~8d8de ejendom med prioritet forud for pantegæld og private ser-

vitutter og byro~r.

l' Ii I

-e
e

~jGndomDenGl. Skovgaard, matr. nr. 3 ~, 8 l og 8 g Olske~

,sogn, der er indtegnet pt!. vec~h:3ft'?(le~()rt, )~;12JGzesfølgel1de ser-

vitut;:

B8bYGG~lse s~al ikke være tllladt, bortset fra nødvendige

~Y~Ding~r fo~ landbrugsdriften. nåd~lme skal nog opføres i tilknyt-

ning til allerede o1:sistereDde bcbYsgelse, og udførelse og place-

Opstilling af faste anlaf, boder,skure, transforNerstatio-

;le:.:', dri vhuso og master 1);1 gCir<..1cmsj0rder mil il>".b.'finde s ted.

Ce.fcterie::r op; campingr)lnd::cr 1'1{l il:ke etableres.
omu Hd-:-obenyttes tIl l10nkactninrs af affaJ d.

Arealerne N~lilcke benytt8s til o~llaG ~lf nogPl1 3.r+;.
t j J

Areulernc m&.i.kke bcnyttes/Jlf) tOl'banc:r' , flyve}': qd.;' f'ller lig-



Bjendommen skal GtedsE-;drivciJ som landbrU8St;jcndom, og
dens areal må ikke formindskes 'lcd udGtykning 811er frasalg.

Udenfor de arealer, der nu Cl' tr~bevokset, må beplant-
ning med 10'1- eller nål€tr~er ilj~a finde StL~.

Eksisterende stengærder må ikke fjernes eller gennem-
brydes.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at skoven p~
ejendommen drives forsvarligt forstmæssigt som fredskov, idet
dog nyplantning kun må ske med J.øvtræer.

Fredningen giver ikke offentligheden større adgang til
det fredede, end hvad der følger af gEJldende love.

Udvidelse eller forlægning af den over ejendommen fø-
rende offentlige vej må ikke ske uden fredningsne:;vnets godken-
delse.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amts
fredningskreds, Darunarks Haturfredningsforening samt den til
~nhver tid værende ejer af ejendommen.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen lndan-
kes for overfredninssnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V,af
ejendommens ejer og bruser og de i naturfredningslovens § 22
stk. l nr. 2 - 6 nævnte personer og myndigheder .

.~~
Frede Kjøller
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fredningsnævnet
(or

Bornholms amts (redningskreds
Dommerkontoret i Rønne

eDamgade 4A, 3700 Rønne, tic. (03) 95 Ol 45

•

e
e

•

Sag nr. l38/l984REG. NR. & f) j 7

Den 1 2 OKT. 1984

Hr. H.H.Reinewald
Dalegårdsvej 11
Olsker
3770 Allinge.

GENPARTtL Fredningsstyrelsen
til underretning.
O. h.,t. Deres skr. af MOdtaget' frednrngsstyrelsen'.m.
+ 5 bilag. 1 5 O;(T. iS84

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres landbrugsejendom matr. nr. 8 ~ m.fl. Olsker - Gl. Skovgård -
at udskifte eksisterende tagbelægning af metalplader med sorte B-6
eternitplader samt at forsyne to tagkviste på den nordlige stald-
bygning med sadeltag i stedet for eksisterende fladt tag.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fred-
ningsnævnets kendelse af 27. januar 1976 om fredning af Gl. Skov-
gård med bl.a. fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening
som påtaleberettigede, hvori er bestemt, at bebyggelse ikke er til-
ladt bortset fra nødvendige bygninger for landbrugsdriften, hvis
udførelse og placering kræver godkendelse af de påtaleberettigede.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at man intet
har at indvende mod det ansøgte.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet her-
ved tilladelse til de ansøgte bygningsændringer.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
overfredn1ngsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Køber~avn K, af ~11jøw1niste-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-
Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og A1linge-
Gudhjem kommune"

Lorentzen







FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Hans Henrik Reinewald 
Nørre Bakke 7 
3700 Rønne 
Reinewald@mail.dk 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 31. januar 2018 ansøgt om tilladelse til opdeling af 
ejendommen matr.nr. 8a, m.fl., Hovedejerlavet Olsker, beliggende ”Gl. Skovgaard”, 

Dalegårdsvej 11, 3770 Allinge. Det fremgår af ansøgningen blandt andet: 
 
”… 
Ejendommens dyrkbare jordtilliggende udgør ca. 14,0 hektar hvilket svarer til 33% af 

ejendommens samlede areal på 49,25 hektar. Ejendommens karakter er derfor som følge af 

landbrugets strukturudvikling overgået til rekreativ anvendelse frem for en egentlig 

landbrugsproduktion. 

 

Ejeren af Gl. Skovgård bor ikke længere på ejendommen, som har været i hans besiddelse 

siden 1983. Ejendommen har været sat til salg siden 2010 og er flere gange blevet reduceret i 

udbudspris fra 9.675.000 kr. til nuværende 5.950.000 kr. – stadig uden interesserede købere. 

 

Antallet af potentielle købere til ejendomme i denne prisklasse med bopælspligt samt det 

faktum, at fredningen begrænser ejernes muligheder for at foretage ændringer, gør 

ejendommen næsten usælgelig.  

 

Endvidere er arbejdet og de dertilhørende omkostninger forbundet med vedligeholdelse af 

bygningssættet ikke ubetydelige og svært at opfylde når ejendommen ikke længere bebos. 

 

For at gøre ejendommen mere overkommelig for potentielle købere, vil det derfor være 

hensigtsmæssigt, hvis ejendommens bygningssæt kan adskilles fra jorden, hvormed 

landbrugspligten og dermed bopælskravet vil ophøre. 

[…] 

Fredningens bestemmelser vil fortsat gælde både bygningsparcellen samt jordparcellen og 

medføre at der ikke sker ændringer i den bestående tilstand. 

 

Adskillelsen af bygningssættet med tilhørende haveareal og jorden vil derfor kun ske 

adkomstmæssigt og derfor ikke have indflydelse på områdets naturtilstand som egentlig er 

fredningens hovedformål. 
…” 
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-06-2018  
Den 13. marts 2018 

mailto:Reinewald@mail.dk


 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 27. januar 1976. 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

”… 

 

 



…”  

 
Fredningsnævnet har den 24. august 2011 udtalt, at det ikke ville være i strid med 
fredningsbestemmelserne, at lade ejendommen overgå til ekstensiv drift samt etablere et 
vådområde, hvorfor fredningsnævnet ikke fandt det nødvendigt, at meddele dispensation 
hertil. 
 
Bornholms Regionskommune har hverken anbefalet eller frarådet det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det ansøgte.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
opdeling af ejendommen som ansøgt. Fredningsnævnet lægger vægt på, at fredningens 
hovedformål om, at arealernes betydelige landskabelig værdi skal bevares, ikke vil blive 
tilsidesat, idet fredningens bestemmelser fortsat omfatter samme arealer som ved fredningens 
etablering, uanset opdelingen. 
 
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 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, 

http://www.naevneneshus.dk/


• 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 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/
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

Landinspektør Tue Pelle Christiansen 

Kirkeplads 6 

3770 Allinge 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der den 22. maj 2018 ansøgt om tilladelse til ændret opdeling af 

ejendommen matr. nr. 8a, m.fl., Hovedejerlavet Olsker, beliggende ”Gl. Skovgaard”, 

Dalegårdsvej 11, 3770 Allinge, således at der ved opdelingen kan adskilles op til 10.000 m
2
 

med bygningssæt samt tilhørende haveareal fra ejendommen i stedet for op til 6.500 m
2
, som 

meddelt ved fredningsnævnets dispensation af 13. marts 2018. Det nu ansøgte er nærmere 

beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  

 

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

 

 
 

 

 

Sagens oplysninger 

 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 27. januar 1976. 

Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-13-2018  
Den 25. maj 2018 



”… 

 
…”  

 

Fredningsnævnet har den 13. marts 2018 meddelt dispensation til opdeling af ejendommen 

med en adskillelse af ca. 6.500 m
2
 med bygningssæt og haveareal. 

 

Bornholms Regionskommune har anbefalet det ansøgte. 

 

Miljøstyrelsen har til brug for nævnets afgørelse af 13. marts 2018 vurderet, at en opdeling af 

ejendommen ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

 



Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til en 

opdeling af ejendommen som nu ansøgt, da fredningens hovedformål om, at arealernes 

betydelige landskabelige værdi skal bevares, heller ikke vil blive tilsidesat ved den nu ansøgte 

opdeling, idet fredningsbestemmelserne fortsat omfatter samme arealer som ved fredningens 

etablering, uanset opdelingen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen 

angår, skønnes at være af underordnet betydning i forhold til den omhandlede 

fredningsdeklarations formål, jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om 

forretningsorden for fredningsnævn. 

 

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 

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 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Arkitekt Sean Claxton
tegneRummet
Sander Dichsgade 7, Svaneke
3740 Svaneke

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn .dk
J.nr. FN-BOR-19-2020
Den 1. september 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 15. juli 2020 ansøgt om tilladelse at foretage
ombygninger på ejendommen matr.nr. 8-a, Olsker, beliggende GI. Skovgaard, Dalegårdsvej
11, 3770 Allinge, med henblik på at drive ejendommen som et refligium. Projektet er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

xr.

Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet
matr.nr. 8a, m.fl., Olsker

4

*

af en kendelse af 27. januar 1976 om fredning af Gi. Skovgaard,
Sogn. Fredningsbestemmelseme fastsætter blandt andet:

Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra nødvendige bygninger for
landbrugsdnften. Sådanne skal dog opføres i tilknytning til allerede eksisterende
bebyggelse, og udførelse og placering kræver godkendelse afdepåtaleberettigede.

Opstilling affaste anlæg, boder, skure, transforrnerstationei drivhuse og master på
gårdens jorder må ikkefinde sted.

Cafeterier og campingpladser må ikke etableres.

0

r

I.



Ejendommen skal stedse drives som landbrugsejendom, og dens areal må ikke
formindskes ved udstykning ellerfrasalg.

Fredningsnævnet har senest den 25. maj 2018 meddelt dispensation til opdeling af
ejendommen således, at bygningssættet samt 10.000 m2 adskilles fra den øvrige ejendom.
Uanset opdelingen omfatter fredningsbestemmelserne fortsat samme arealer som ved
fredningens etablering.

Bornholms Regionskommune har oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelses
område (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af oa. 2 km. Det
er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer
og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse
afplantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets
bilag IV.

Fredningsnævnet har den 25. august 2020 foretaget besigtigelse.

Bornholms Regionskommune har vurderet, at de udvendige bygningsændringer er af
begrænset omfang og er tilpasset gårdens arkitektur. Gårdens arkitektoniske udtryk og
sammenhæng med det omgivende landskab vil være bevaret. Dog vil forandringen opleves
noget større i de situationer hvor det er mørkt/skumring og der er lys indenfor i de store
glaspartier. Dette vil opleves mest markant for facaden mod nord som vender ud mod
Dalegårdsvej. Her vil de to store glaspartier i østlængens nordgavl og i nordlængens facade +

de to terrassedøre være iøjnefaldende.

Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet har udtalt sig imod anvendelsen af store
glaspartier i gavle, men har i øvrigt ikke fremsat indsigelser mod projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet som ansøgt i det omfang en dispensation er fornøden.

Nævnet lægger vægt på, at ombygningen ikke indebærer en udvidelse af den eksisterende
bebyggelse på nær et mindre terrasseareal. Nævnet ligger endvidere vægt på, at de projek
terede facade- og tagvinduer understøtter staldlængernes eksisterende udtryk.

For så vidt angår anvendelse af glaspartier i to eksisterende gavle, lægger nævnet vægt på, at
gavlene hidtil har haft sortmalede portkonstmktioner, og at glaspartierne opføres bag disse
portkonstmktioner, der renoveres, hvorfor glaspartieme kan skjules, når et lysindfald er ufor
nøden for bygningernes drift. Fredningsnævnet finder derfor ikke, at fredningsbestemmelser
ne, der ikke indeholder nærmere bestemmelser om bygningernes udtryk, er til hinder for
denne del af projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.



Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, iklce udnyttes før klageffisten
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
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 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- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

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

klagen iklce 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 iklce.

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 afgorelse

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

--



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Arkitekt Sean Claxton 
tegneRummet 
Sander Dichsgade 7, Svaneke 
3740 Svaneke 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 25. januar 2022 ansøgt om tilladelse til at foretage 
ombygninger på ejendommen matr.nr. 8a, Olsker, beliggende Gl. Skovgaard, Dalegårdsvej 
11, 3770 Allinge. Projektet, der omfatter stuehuset samt opførelse af et orangeri/drivhus på 
ca. 27 m2 på gårdspladsen af den firlængede ejendom, er nærmere beskrevet i det materiale, 
der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en kendelse af 27. januar 1976 om fredning af Gl. Skovgaard, 
matr.nr. 8a, m.fl., Olsker Sogn. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

 Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på, at ejendommen skal bevares i sin 

nuværende tilstand. 

… 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-02-2022  
Den 25. maj 2022 



        Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra nødvendige bygninger for 

landbrugsdriften. Sådanne skal dog opføres i tilknytning til allerede eksisterende 

bebyggelse, og udførelse og placering kræver godkendelse af de påtaleberettigede. 

 Opstilling af faste anlæg, boder, skure, transformerstationer, drivhuse og master på 

gårdens jorder må ikke finde sted. 

      Cafeterier og campingpladser må ikke etableres.  
…”  

  
Fredningsnævnet har den 1. september 2020 (FN-BOR-19-2020) meddelt dispensation til 
ombygning af ejendommens udlænger.   
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn vurderet, at den landskabelige påvirk-
ning vil være af begrænset omfang, og at gårdens arkitektoniske udtryk og sammenhæng med 
det omgivende landskab vil være bevaret. Det begrundes med, at de udvendige bygningsæn-
dringer er af begrænset omfang og er tilpasset gårdens arkitektur, at det er kun stuehuset, der 
ombygges, og det ligger væk fra vejen, og at drivhuset bygges inde i gården og vil ikke være 
synligt udefra.  
 
Kommunen har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et interna-
tionalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en af-
stand af ca. 2 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbind-
else med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller 
medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 
  
Miljøstyrelsen har i mail den 23. marts 2022 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af Bornholms 
Regionskommune. 
 
Fredningsnævnet har skriftligt hørt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, der 
ikke har fremsat bemærkninger imod projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet lægger kommunens vurdering om forhold til Natura 2000 og Bilag IV-arter 
til grund. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udførelse af 
projektet. Nævnet lægger vægt på, at ombygningen ikke indebærer en udvidelse af det eksi-
sterende stuehus, samt at projektet understøtter stuehusets eksisterende udtryk. Nævnet lægger 
endvidere vægt på, at orangeriet/drivhuset bygges inde på gårdspladsen af den firlængede 
ejendom og derfor ikke vil være synligt udefra.  
 
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 
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.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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 


	Forside
	Fredningsnævnet 27-01-1976
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1984

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2011
	Dispensationer 2018

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020




