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Ar 1977, den l. september

, afsagde

overfredningsnæv-

ne t føl gen de
kendelse
i sag

nr. 2308/76

(strækningen

om fredning

af Læsådalen

Skørrebro

og østersøen).

mellem

Fredningsnævnet

for Bornholms

sagde den 15. juni 1976 kendelse
Læsådalen,

som ligger mellem

amts

i Akir~eby

fredningskreds

om fredning

Skørrebro

kommune

af-

af den del af

og østersøen,

ialt ca.

95 ha.
Kendelsen
af ejendommen

er indanket

matr.nr.

at den tilkendte

nævnet

i det fredede

amtskommune

forbud mod

område.

været

indanket

og Akirkeby

indretning

Amtskommunen

anken, efter at overfredningsnævnet

for overfrednings-

kommune

og kommunen

har tilbagekaldt

har tilkendegivet,

foregår eller vil foregå

fra ejendomme

eller lovliggørelse
etablering

af vandklosetter

om dette medfører

ankefristens
keringsplads,

udløb

anmodet

hvortil

at for-

til åen, der

for det fredede

om-

ikke for forbedring

spildevandsanlæg

inden for det fredede

en flytning

Ejeren af ejendommen

inden

i åen, og heller

af eksisterende

for så vidt

af nye spildevandsanlæg

for spildevandstilledning

udløb

om,

til 300 kr.

budet ikke er til hinder

råde til eksisterende

af ejeren

sogn, med påstand

på 150 kr. forhøjes

har endvidere

af Bornholms

angår kendelsens

8 i, Vestermarie

erstatning

Kendelsen

for overfredningsnævnet

, herunder

område, selv

fra udledningsstedet.
matr.nr.

61 a, Aker sogn, har efter

om, at den ved kendelsen udlagte par2
510 m af ejendor.men afstås til Akirkeby

2.

•
kommune,

flyttes

til en beliggenhed

på kendelseskortet

umiddelbart

viste beliggenhed.

fredningsplanudvalget

har anbefalet

vest for den

Fredningsnævnet

og

anmodningen.

Overfre dn ingsnævne t har here fte r beslu tte t a t stadfæste fredningsnævnets
ningen

til ejeren

kendelse

af ejendommen

efter omstændighederne
pladsen

med de ændringer,

på ejendommen

matr.nr.

forhøjes

til

8

1:,

kr.,

300

at erstat-

Vestermarie

sogn,

og at parkerings-

61 a, Aker sogn, flyttes som

matr.nr.

ansøgt.
Ejeren
anmodet

af ejendommen

om dispensation

lere en mølledam
planudvalget

matr.nr.

fra fredningsservitutten

på ejendommen.

og Danmarks

Naturfredningsforening

mod det ansøgte.

i skrivelse

af 14. juli 1977 meddelt

at det forelagte

men kan gennemføres
lige del af dammen

projekt

og uden

med ovennævnte

e

den ansøgte

til retablering

fældning

mellem

for Bornholms
kendelse

af mølledami den syd-

Skørrebro

amts

og østersøen)

ændringer.
rigtighed

e-c.~.re..-...
~'- a
-r./J

frednings-

om fredning

bekræftes.

/

/,,?f~

B irthe An de rsen

kh.

dispensation,

af træer.

Udskriftens

e

har herefter

b e s t e m m e s:

kreds den 15. juni 1976 afsagte
(strækningen

har intet haft

Overfredningsnævnet

Den af fredningsnævnet
dalen

frednings-

med anlæg af en 4 m bred bræmme

H e r e f te r

e

til at retab-

Fredningsnævnet,

at indvende
således

41 ~, Aker sogn, har

af Læså-

stadfæstes

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR~ (p J Y (j
1~-7b

•

År 1976 den 15. juni afsagde fredningsnævnet for
Bornholms amts fredningskreds følgende
KENDELSE
i sag nr. 100/1965.

Fredning af arealer omkring
Læsådalen (strækningen mellem Skørrebro og østersøen).

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Side:
l

Fredningssagens

rejsning.

5

Fredningens geografiske afgrænsning.

13

Fredningens indhold.

lL~

Fredningsnævnets

afgørelse vedrørende

fredningens geografiske afgrænsning og
indhold.

16

Fredningsnævnets
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konklusion, bl.a.
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21

•

Ankevejledning •

og arealafståelse.

- 1-·

Ved skrivelse af 13. august 1965 rejste Danmarks Naturfredningsforening

fredningssag angående vandløbet "Læså" fra

og med dets kildeområde

i "Bastemose" i Almindingen

til dets ud-

løb i østersøen, samt åens bredarealer og strandområdet omkring
udløbet. Sagen omfattede endvidere de sammenhængende moseområder
"Vallensgård mose" og"Kærgårds mose" umiddelbart sydøst for Almindingen.
Rejsningen af fredningssage~

blev bekendtgjort

i Stats-

tidende for den 18. april 1966 og den 19. september 1966.
Af hensyn til spørgsmålet om gennemførelse af et afvandingsprojekt

for Vallensgård

og Kærgård moser og til det på-

gældende områdes særlige karakter optog nævnet den del af sagen,
der vedrører ejendommene ovenfor Skørrebro, til særskilt kendelse.
Ved kendelse af 23. marts 1970, der med visse ændringer blev stadfæstet ved overfredningsnævnets

kendelse af 21. maj 1973, blev

dette område fredet. I forbindelse hermed godkendtes afvandingsprojektet, herunder en del af projektet, som vedrører nogle neden-

•e

e

for Skørrebro beliggende ejendomme •
Fredningsnævnet

har herefter fortsat behandlingen af sa-

gen for så vidt angår de arealer, der er beliggende mellem Skørrebro og østersøen.
Fredningspåstanden

går i det væsentlige ud på, at der ik-

ke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der gives offentligheden adgang til gående færdsel langs visse strækninger af
åen.
Som begrundelse for sagens rejsning har Danmarks Naturfredningsforening

i rejsningsskrivelsen

bl.a. anført følgende:

"Fra sit udspring ovenfor Ekkodalen til udløbet i øster-

I'

søen hører Læsåen og tilhørende arealer til en af de mest kendte

- 2 ....

klassiske lokaliteter i Danmarks natur. Gennem åens erosion er
skabt et snit gennem jordlagene, der på ganske enestående måde
viser den geologiske udvikling for perioder, der i det øvrige
Danmark ligger dybt begravet i undergrunden,

og åløbet, der til-

lige gennemskærer et stærkt tektonisk præget område, er både forsknings- og undervisningsmæssigt

en af vort lands vigtigste geologis-

ke lokaliteter, hvortil kommer, at der til åens bevarelse knytter
sig betydelige botaniske, zoologiske og kulturgeografiske
ser. Området er et særdeles søgt ekskursionsobjekt

••

interes-

for højere læ-

reanstalter, seminarier og andre skoler, som årligt i betydeligt
omfang besøger stedet."
Rejsningen af fredningssagen
turfredningsrådet

er blevet anbefalet af Na-

samt af en række videnskabelige

institutioner

og af direktoratet for folkeskolen og seminarierne og direktoratet for gYmnasieskolerne.

Med hensyn til den nedre del af Læsåda-

len er navnlig fremhævet den geologiske interesse i området, idet
åen har frembragt et snit gennem geologiske formationer fra præ-

e

•e

kambrium til kridttiden, der er enestående i det egentlige Danmark.
Det er oplyst, at særlig området mellem Kalbygård og Vasegård er
genstand for geologiske studier og ekskursioner.
Fredningsplanudvalget

for Bornholms amt har ligeledes ud-

talt sig til støtte for fredningen.
Fredningssagen
ke Rigsantikvarens

omfatter bl.a. 9 stensatte broer, om hvil-

fortidsmindeforvaltning

bl.a. har anført følgen-

de i en skrivelse af 28. januar 1975 til Danmarks Naturfredningsforening:
IlDisse stensatte broer føjer på grund af deres alder og
Gærpræg et meget betydningsfuldt

kulturhistorisk

træk til de vær-

dier, som Læsåen iøvrigt rummer. De fleste af broerne har helt be-

- 3 -.
varet deres gamle fremtræden,

enkelte er dog noget ændret ved

ombygning, uden at deres særpræg herved er gået tabt. Broerne,
der må antages opført i midten af forrige århundrede som afløsere af ældre træbroer, er med en enkelt undtagelse

(amtsbroen

ved Vasagården) knyttet til gårdene, som ligger ved Læsåen og
har marker på begge sider af denne.
stensatte broer har tidligere været ret almindelige
i vort land, men er næsten overalt blevet ofre for trafikken.
Ingen steder er så mange bevaret som ved Læsåen. Årsagen her-

•

til må ses i, at de her kun skulle betjene gårdens begrænsede
private markkørsel. Fortidsmindeforvaltningen
kulturhistorisk

må mene, at disse

interessante fortidsminder må sikres mod sløjf-

ning eller ombygning og finder, at dette bedst sker i forbindelse med den verserende fredningssag vedrørende Læsåen. Man vil derfor foreslå, at den af naturfredningsforeningen
ningspåstand

suppleres ved indføjelse af følgende afsnit:

---"Fredningspåstanden

•
••

indbragte fred-

omfatter tillige nedennævnte

stensatte broer,der alle er sat med opstablede sten i siderne
som støtte for overliggende

flade stenheller. Nedennævnte

5 bro-

er, der alle er intakte, må ikke på nogen måde ændres eller ombygges:
Broen ved Ll. Kalbygård bestående af to stensatte gennemløb. Broen indgår i en markvej tilhørende Ll. Kalbygård.
2 broer ved Vejrmøllegård.

Den ene, som fører over sel-

ve åen, har to stensatte gennemløb, den anden, som fører
over den gamle møllerende, har klL.y)'
et stensat gennemløb.
Begge broer indgår i en markvej, som tilhører Vejrmøllegård.

-4Broen ved Aspesgård med et stensat gennemløb. Den ene
af stenbjælkerne over gennemløbet har indhugget årstallet 1863. Broen indgår i en markvej,som tilhører
Aspesgård.
Broen ved Spidlegård,som har to stensatte gennemløb.
Broen indgår i tilkørselsvejen til Spidlegård fra landevejen og ligger kun få meter fra den fredlyste ruin
af Set. Jørgens kapel (reg.nr. ?334:64).
Endvidere omfatter fredningspåstanden

•

de nedennævnte

4 broer, som i hovedsagen har bevaret deres oprindelige præg, men
er noget ændret ved senere ombygning. Disse broer må kun ændres efter forudgående aftale med de til fredningen påtaleberettigede:
Broen ved Vasagården, der har tre stensatte gennemløb.
Broens østlige facade ligger gemt i vejbanen, som er udvidet mod øst. Broen indgår i den offentlige landevej.
Broen ved Ll. Munkegård, der har to stensatte gennemløb,
hvoraf det vestlige på den sydligste af de overliggende

•
••

stenbjælker har årstallet 1860 indhugget. Gennemløbene
er delvis ommuret i ny tid. Broen indgår i en markvej
tilhørende Ll. Munkegård.
Broen ved Brogård, som har to stensatte gennemløb med
bet~ndække. Broen indgår i en markvej, der tilhører Brogård.
Broen ved Frostegård, der har et stensat gennemløb,hvis
dække delvis består af beton. Broen indgår i en vej, som
tilhører Frostegård.
Af kulturhistorisk

interesse,med en værdi som kan side-

stilles med broernes,er sporene efter Læsåens mange mølleanlæg. De
større gårde ved åen bar næsten alle haft deres egen vandmølle. 1dag er de alle nedlagt. Kun to steder er bevaret rester af selve

- 5 møllen, idet der står ruiner af de træbyggede møllehjul ved Ll.
Munkegård og St. Munkegård. Rester af mølleanlæggene
ret på alle steder, hvor der har ligget vandmøller
i form af mølledæmninger,
af mølleanlæggene

er dog beva-

(13 steder ialt)

møllerender og møllebassiner.

Disse spor

er formentlig indbefattet i fredningspåstandens

formulering: "Terrænformer må ikke ændres ved afgravning

eller op-

fyldning.""

Fredningens geografiske afgrænsning.
Der er under sagens behandling foretaget ændringer af fred-

•

ningsgrænserne

af Danmarks Naturfredningsforening

udvalget med foreningens

og af frem1ingsplan-

samtykke, bl.a. for at grænserne lettere kan

stedfæstes i marken. I forbindelse hermed er ejendommene matr. nr.

39 g og 41 X Aaker sogn udgået af sagen. Denne omfatter herefter et
areal på ialt ca. 95 ha.
De ejendomme, som sagen vedrører, er angivet i den nedenfor gengivne lodsejerfortegnelse,der

er udarbejdet af fredningsplan-

udvalget i juni 1974 og revideret i oktober 1975, marts, april og maj

1976 som følge af grænseændringer m.v. For de enkelte ejendomme er an-

e

•e

givet størrelsen af de arealer, der ved sagens rejsning var omfattet
af bestemmelserne

i den dagældende naturfredningslovs

strandbyggelinie,

§

2 om fortidsmindebyggelinie,

byggelinie og:§ 25 stk. 4 om landevejsbyggelinie,

§

§ 25 stk. l om

25 stk. 20m

skov-

samt hvilke arealer

der var undergivet fredskovpligt.
Såfremt et areal er omfattet af flere af de ovennæ\~te bestemmelser,

er

det pågældende areal anført under den kolonne, der

har lavest nummer.
Matr.nr.ene

i parentes

er ikke omfattet af fredningspå-

standen, men hører med til ejendommene.
D2 med D betegnede arealer er dyrkede, medens de med U betegnede arf!aler er udyrl\.edeeller havearealer •

;.\1·1 er betegnelsen for Aalcirkeby mal"kjorder og VM :for Vesi:ermarie sogn. Hvor intet er anført er arealerne i Aaker sogn.

I

Lb.

Lodsejer

Matr.

nr.

l

Edgar Fischer,
Turistvej 11-13, Snoge
bæk, 3730 Neksø

38a

192508

2

gd.;. Anders P. Ipsen
Agard, Bodernevej 2,
3720 .Åkir~eby

89

237686_

(41q)

Gdr. Peter Kragb Cordua, Kuregård,
Sdr. Landevej 38,
3720 Åkirkeby

3

4

:1

Ejendommens
areal ialt

nr.

Gdr~ Hans Ricbard

Koefoed, St. Munkegård
Sdr. Landevej 52,
3720 Åki:.:-keby

Gdr. Mogens Runge
Svendsen, Brogård
Sdr. L~devej
19
3720 Åkirkeby

5

6

8000

4550('-:"

for arealerne
Fredskov

indenfor

fredningsgrense

OmL af
§ 25,
stk. 2

O!:lf.af
§ 25,
stk. 4

Ej omfatte,;
af forannævnte
forhold

-

-

-

2000 D
2700 U

-

-

6700 D
1300 U

-

-

9300 U

-

31500

200 D
6800 U

32300

7200 D

-

-

30200

5500 D
4300 U

-

-

43200

28300 U

3000

8000 U

-

-

7400

2500 D
59000 U

-

-.

I

8022

42a

316168

(42°)

179277

(40a)
41a

213282
292970

!:~j
41°

28369
21423
;4764
7289

39a

!Ri;j

28000 U

74500

40000

-

-

477697

71500

-

61581
108379

11000

-

-

69000

-

100 U

-

-

110'5;:>

39k
42
43d)
56a

Bestyrer Mogens Lund
Ll. Munkegård
Limens~den
130 ,
3720
irkeby

Heraf om- Detailredegørelse
fattet af
fredn.på- Omf. af Omt. af
§ 2
standen
§ 25,
stk. l

18015
33930
446326

.

.

,

•e

7

Gdr.

Olaf Matb. Selst
Dam, Limensgård,
Limens~aden 105,
3720 Akirkeby

57a

363074

13600

8

Gdr. Preben Valdemar
·Kofoed Nielsen,
Ll. Bukkegård,
Limens~den
100,
3720
irkeby

58a
58f

392524-

21700

r

8300

5300 U

-

600 D
600 U
100 U

7500

-

-

3850

900 D
12100 U
1052 U

I

5002

5002

-

-

9

Knud Anders Bohn
Westh, Skovsbolm,
Limens~aden 125,
3720 Akirkeby

196d
~56e~
54n
b
p;;8 ÅM
361) ÅH

136909
17327
6777
95821
39071

29100

-

12600 U

9600

6900 U

-

-

10

Gdr. Viggo Kofoed
St. Bukkegård,
Limens~aden 155,
3720 Akirkeby

59a
(361b)N1

450863
30460

12200

-

5250 U

6950

-

-

-

11

Gdr. Johs. Brammi~
Værmelandsgård,
Limens~aden 160,
3720 Akirkeby

-

-

-

10500 U

-

-

Harald C. B.Aggerholm
Soldatergård,
Dueg~irdsvej en 2
3720 Åkirkeby

12

(6~)
60

226371
8515

1200

-

-

1200

52a

711239

23100

-

-

12600

I

I

•

I

I

I

I

I

_.,,~-----------------_.

·'

(
Lb.

Lodsejer

Matr.

nr.

nr.

13

14

Gdr. Vilrner Kofoed
Da':!,Vasegård,
Vasegårdsvejen 4,
3720 Åkirkeby

(ad)
51

24003
3060aO

Gdr. Børge Bangsgård
Hansen, Ll. Kalbygård
Kalbyvejen 30
3720 Åkirkeby

61h
92a

61°
92d
(93~)
94
94a

-

2069
149411
21990
18617

2069
26800

-

8176
19744
22065
33334

8176
1400

168324

Fredskov

indenfor

Omt. a!
§ 25,

stk. 2

-

8176
1400

-

3700

22000

-

-

18500

3500 D

-

-

15700 U

-

-

--

--

-

-

-

3700

-

Gdr. Jørgen
Stender, Aspesgård,
Bodel~gsvejen
2
3720 Åkirkeby

62a
62°

247328
23145
26435
720

6400
6600

--

-

-

6400
6600

63a
63e

16664
19449

10500
6000

--

-

10500
5000

1000 U

l

I
I

"''''

l

.

- -

Gdr. Ke.:r:i. Aage Lundberg, ~JGllebtrd,
~c2.~J.evej 29,
Ves~err/arie
;'720 i2.arkeby
leif Cordua
Kalbyve.jen 10,
3720 .f.kirkeby

GdI'. P~der Pedersen
,, 1:ul1cgiird, Rønnevej
,
'Jest~r:1.Hrie
3720 iJdrÆby

l

23

i

-

I

l
--,----

21

-

-

-

18

20

-

- -

Gd:.'.Jons. rlarchcr
T-villingssård
-iester~c.rievej 80
3720 Akirkby

-

-

16000 D
3500 U

-

-

-

--

-

11300 D

-

-

-

-

2200 D
1300 U

-

-

-

33500

12500 D
7900 U

64a

409750

19600

-

-

15000

79 VM

133863

40300

-

-

20800

73~Vil
80aVN
(11 )

46212
1970
193681

1500
200

--

-

1500
200

-

-

17700

VM
oc;a

l

96

239697
26825
4901

29000

I RGnnevej 17,
i ;'';'20 llkirkeby

C§h)
f

i

7Savr1

99172

9600

-

78dV}j

14750

1500

-

Gdr. Sver-1 Olsen

I Savsl::::orergåxd

__

I
I

3000 D
1600 U

53900

-

-

I

I -

325477

25

-

-

13avr·l

I

24

-

-

50200

I
I

--

--

-

-

- --

--

5600 D

-

L

-

2069
21200

65900

I

-

-

499218

-

-

-

-

61a

eve Hermann Krebs
Hes\;erlodden 1
2820 Gentofte

Ej omfattet
af forannævnte
forhold

12200 U

Gdr. Kaj Fr. Jensen
V6jI'm~11egård,
Bodel~gsvejen
l
3720 Åkirkeby

,

Omf. a!
§ 25,
stk. 4

40100

17

~~~f5

frednip~~g~~r-s

8500 U

Gdr. Leif Svendsen
St. Kalbygård
Kalbyvejen 28
3720 Åkirkeby

I

e

60800

for arealerne

16

19

e

Heraf on- Detailredegørelse
fattet af
fredn.på- Om!. a! OmL a!
standen
§ 25,
§ 2
stk. l

~~~~5

Avlsbr. Arne Poul
Olsen, Aldersro,
Kalbyvejen 32,
3720 Åkirkeby

15

Ejendommens
areal ialt

50

50

L

25

,,-

"'0
I

Gdr. Albert r:ortensen
!~~~~~G2rd,
Rennevej 21
·Vt~s~8rr.:arie,
3720 ..l'-';:irkeby
Ir.G:n.rc.
Kofoed
;-uid1egård
Rcnncvej 32
)720 J';',irkeby

I

--

I

l

-

6100

-

1500

-

-

-

-

-

I

o...
b

61281
19685

(96d)

11781
(76:>)~1
126773
~77ar
l
77b -m
8100

---

150

I

.... -~

-

-

I

~.~ _._---

..

150 U

-~---

-

.....

-""-'-,

.~--------~~-~
I

Lb.,' Lodsejer

!JIatr.

nr.

nr.

Ejendommens
areal ial t

I
I

27

l

28

Ingvard Kofoed
Bpidlegård
Rønnevej 32
3720 Åkirkeby

Avlsbr. Aage Møller
Skovsvang
I Almindingsvej
19
3720 Åkirkeby

I

Heraf om- Detailredegørelse
~or arealerne indenfor fredningsgrænse
~attet afl--::--:---.:-T:----:---:::--,-=--:-----,----r--:--=--r::-:---fredn.på.- Omi. af Omi. af
Fredskov
Omf. af Omf. a~ Ej OLlstanden
§ 25,
§ 2
fattet
§ 25,
§ 25,
stk. l
af forstk. 2
stk. 4
an.'lævnte
forhold

402417

48300

14600

12538
69953

11700
5400

3100

33700 U

8600 U
4400

D

1000 U
30615
29650

,

Dl

29 : Gdr. Jørgen Due
I
Kofoed, Frostegård
i Aloindingsvej 25
3720 Åkirkeby

190607

35500

23401
1970

1970

1970 U

30 i Holger r-:uneh
Almindingsvej
33
3720 Åkirkeby

16667
9984
19736
102249
153697

1700

1700 TI

I

I

5000 U

11000 '.J

6300
13200 D,

3605

200 D
600 U

81448

12000 D
2400 U

I

I

L-JI
I

1200

1200

1850

1850

1720

100

I

1200 U

i

I

-

I

•e

flC"~

nell

Arbm. Helge Anker
r:ofoed, Åløkke
Almindingsvej
23
3720 Åkirkeby

tlfrl

I

"1 u

!

i
I

"qll

r
96s
°6

Reinholdt Lenz
Rønnevej 34
3720 Åkirkeby

IIdU

78f

VM

~

655~

I

6
65fg
65

12lf9
415
1467
- -- - - - -

1750
600
840
3980

Savskærer Paul Edvard
Andersen
Almindingsvej
21
3720 Åkirkeby
Arbm. Anton Panek
Bodelyngsvejen
4
3720 Akirkeby
Set. Georgsgildet
Ing. O. Holst
SejersveJ 6
3700 Rønne

vi

--

r-----:1358 :

j

I

100 U

= --l

200
415
1467

1467 U ~~

1750
600
840
3980
2520
1300

11032

700

1090

10'30

--_---

I

1650 U
600 U
840 U
I

2000 U
1200 U

-

-

i !

I

-

3430 U

520 U
100 U

-

__

I

IL
I l'

-

I -

I~~-~r
- I'~~?
I

700 U

I

-

I

i

•
I

"

Lb.
nr.

Lodsejer

ur"

Ing. Søren Sørensen
Borsm. Nielsensvej 7
:5'700Rønne

l

Ejendommens Heraf om- Detailredegørelse for arealerne indenfor fredningsg~~52
areal ialt fattet af
fredn.på- On!. af
Fredskov 0I:Jf. af
Om!. af Ej omOmf. af
fattet
standen
§ 2
§ 25.
§ 25.
§ 25.
af forstk. 4
stk. 2
stk. l
annævnte
forhold

l1atr.
nr.

42f

I
I sen, Dambn1;:t{en
Aage Chr. Peder-! 42i
lli,.3:asle

1207

1207

-

1105

1105

240 U

.~§n'~s. a. l',ugCh ~enser+
Qvær&:sveJ ,Lobbæk. I
3713.
"y" Gdr. Knud A. Munch
st. Loftsgård.
C36h)
Bodern~vej 3
3720 Akirkeby

327197
254714

2750

450 D
800 U

!'ztl

3~

1140

1140

37eg
38

r~t~

16 0
4 O

5313.

4362

1500

29402

"x"

Bygm.

Fhv. restauratør
J. p, Schou
Strandvejen ?
3700 Rønne

Hotelejer John,
Hannibal Jensen
Hotel Boderne
Bodernevej 8
3720 .Åkirkeby
"ab" Mogens Lund
Duegårdsvej l
3720 Åkirkeby
"æ"

"aelI

1500 U

540 U

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700

-

-

-

?81

41440

-

-

-

-

-

855 U

-

-

D
D

607 U

-

-

16æ
4

------

1500 U

I
r

243

~03l8402

--

-

-

3

-

Staten ved ministeriet for kulturelle
arbejder

-

600 U

600 U

- -

--

-- -

- -

r

9200

O

-.

D
U

SooD
44390

4854)5
U

-

700 U

95100

J)

2)0307 li

lhS7

--

•e

~-------.-------I

U

2:032

i

"

- 13 -

•

Havneforeningen

Boderne disponerer endvidere over et

areal på ejendommen matr. nr. 38 ~ Aaker sogn.

Fredningens indhold.
Ordlyden af den oprindelige påstand om status quo fredning er under sagens behandling ændret aI Danmarks Naturfrednings-

•

forening med tiltrædelse af fredningsplanudvalget
således at den er i overensstemmelse

for Bornholms amt,

med overfredningsnævnets

ken-

delse vedrørende den øvre del af Læsådalen, dog med visse mindre ændringer, der i hovedsagen skyldes de forskelligartede

forhold. End-

videre er påstanden suppleret med en særlig bestemmelse
af 9 broer i overensstemmelse

om fredning

med et revideret forslag fra Rigsan-

tikvarens fortidsmindeforvaltning

i skrivelse af 30. september 1975.

Danmarks Naturfredningsforening

har ønsket, at der i ste-

det for en bestemmelse i overfredningsnævnets

kendelse om, at fred-

skov alene kan omdannes til nåleskov under iagttagelse af reglerne
i skovlovens § 6, fastsættes følgende,der

•
•e

er i overensstemmelse

med

den oprindelige fredningspåstand:
"Forstmæssig pleje og udnyttelse af de skovbevoksede arealer skal være tilladt. Indplantning af nåletræer og tilplantning
af ikke allerede bevoksede arealer må dog ikke finde sted."
Med hensyn til offentlig færdsel langs åen har Danmarks
Naturfredningsforening

med støtte af fredningsplanudvalget

nedlagt

påstand om, at der gives oIfentligheden adgang til gående færdsel
ad den eksisterende sti mellem Vejrmøllegård

og Vasegård, der er

anlagt efter sagens rejsning, og fra Vasegård til østersøen ad en
endnu ikke etableret sti. I forbindelse hermed ønskes der erhvervet arealer til parkering ved Vejrmøllegård,

Vasegård, Limensgaden

og Brogård.
Endvidere er der fremsat anmodning om fastsættelse af et

- 14 ord8nsreglement for de arealer, der åbnes for offentligheden.
~

"

Hovedparten af ejerne af de af fredningssagen

berørte

ejendomme har protesteret mod en stiforbindelse" fra Vejrmøllegård til østersøen og mod, at det forbydes at plante nåletræer
som foreslået af naturfredningsforeningen.

Samtlige lodsejere

har derimod erklæret sig indforstået med en status quo fredning
uden et sådant forbud mod nåletræsplantning
fentligheden ad stien mellem Vejrmøllegård

og med adgang for ofog Vasegård og ad en

ny sti fra Limensgaden til de geologiske dannelser nordvest herfor på ejendommen Skovsholm. Lodsejerne, bortset fra en enkelt,
har endvidere frafaldet erstatning for fredningsservitutten

un-

der forudsætning af, at fredningen får dette indhold. De ovenfor
i lodsejerfortegnelsen

under løbenr. 2-30 nævnte lodsejere har

dog betinget sig, at det offentlige udreder deres omkostninger
til landsretssagfører

Skovgaard-Sørensen,

præsenteret dem under fredningssagen.

København, der har re-

Omkostningerne

er opgjort

til 29.230 kr.

t

Fredningsnævnets

f')

Fredningens geografiske afgrænsning og indhold.

t '\

afgørelse:

Fredningsnævnet

finder, at de af sagen omfattede area-

.

ler er af en sådan landskabelig værdi og har en sådan videnskabelig interesse, at den ønskede fredning, hvorved arealerne i det
væsentlige

bevares i deres nuværende tilstand, bør gennemføres i

overensstemmelse med fredningspåstanden,

dog med visse mindre ænd-

ringer, der er drøftet på forhandlingsmøderne

i sagen. Nævnet har

dog ikke fundet tilstrækkelig ffilledningtil mod lodsejernes protest
at gennemføre et fuldstændigt forbud mod nåletræsplantning,

~e~ fin-

der, at en bestemmelse, der svarer til den af overfredningsnævnet
trufnE) bestemmeJse ved fredningen af arealerne ovenfor Sk0l""Tebro,
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tt

for hvilke fredningspåstanden

er frafaldet.

Fredningen findes ikke at forringe panthavernes

sikker-

hed i ejendommene, hvorfor ingen del af fredningserstatningen

vil

være at udbetale til dem. Med hensyn til de fra matr. nr. 51 og
61 a Aaker sogn afstå ede arealer skønnes indgrebet ikke at medføre nogen som helst fare for pantesikkerheden,

hvorfor også er-

statningen for arealafståelserne vil være at udbetale ejerne. For
så vidt angår matr. nr. 196 d Aaker so~

må ejeren under hensyn

til det afståede areal s og erstatningens størrelse indhente sam-

,,

i

~

!•~

,

l

tt
l•

I

tykke fra panthaverne til, at erstatningen udbetales til ham.
Kendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommene med prioritet forud for pantegæld og private servitutter og byrder og som adkomst for Aakirkeby kommune for såvidt angår de arealer, der afståes.

T H I

BESTEMMES:

<'

De pa vedhæftede kort angivne arealer af matr. nr. 38 ~,
89, 42 ~, 41
52

~,

~,

39

51, 61 h, 92

§"

39 b, 56

~, 61

.2"

§"

-

-

57 a,58 a,58 f, 196 d, 59 ~, 60 b,
-

92 d, 94 b, 94

§"

61

§"

62 ~, 62

,f,, 63 §"

e 63 ~, 64 ~, 95 ~, 96 f, 96 b, 68 b, 70 d, 65 ~, 97 2", 97 96 ~,
e 42 ,&, 42 h, 96 af, 96 I:, 96 ~, 65 65 ~, 65 f, 65 ~, 65 b, 65 d,
§"

.2"

e

42 f, 61 d, 42 d, 42

i, 37 ~, 37 h, 37 ~, 38~,

53 ~, 243 Aaker sogn

og 13 ~, 79, 78 b, 80 h, 78 ~, 78 d, 8 i, 9 b, 78 f Vestermarie sogn,
fredes ved pålæg af følgende servitut:
"Arealerne må ikke yderligere bebygges, og der må ikke opsættes boder, skure, master, hegn, reklamer eller andre udsigtshæmmende eller skæmmende genstande.
Nødvendige landbrugsbygninger

(drifts- og beboelsesbygning-

er) må dog opføres i tilslutning til eller i. umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger,

for såvidt de ikke i væsentlig grad afvi-

ger fra bestående bygninger i henseende til udseende og højde.

!
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Tilbygninger

til og ombygninger af andre eksisterende

bygninger må ikke påbegyndes,

før tegninger udvisende bebyggel-

sens placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet ~ der'
kan udøve en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur.
Afvanding, ændring og regulering af vandløb og sænkning af vandstand må ikke finde sted.
Opstemning og oppumpning af vand fra området må ikke
finde sted bortset fra, hvad der praktiseres

i henhold til gæl-

dende og hjemlede tilladelser ved Agård, matr. nr. 89 Aaker' sogn,
ved Kuregård, matr. nr. 42 a Aaker sogn, og ved Frostegård Skæreri,
matr. nr. 65 b og d Aaker sogn.
Dambrug må ikke anlægges.
Nye spildevandsanlæg

må ikke indrettes i området.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning

eller op-

fyldning eller lignende.
Tørve-, kalk- og grusgra\ming er ikke tilladt.
De arealer, som på vedhæftede kort er markeret som udyrkede arealer, må ikke opdyrkes eller beplantes, men skal bibeholdes i naturtilstand.
Foranstaltninger

efter naturfredningslovens

§ 62 (til-

syn og pleje) kan søges gennomført, og frednirlgsnævnet kan foranledige, at en bestemt ønsket naturtilstand
De eksisterende

opretholdes.

skovarealer skal bibeholdes. Forstmæssig

pleje og udnyttelse af skoven skal være tilladt. For såvidt angår
den på arealet værende fredskov kan omdannelse til nåleskov kun
finde sted.tmder iagttagelse af reglerne i skovlovens § 6. A~meldelse om en påtænkt ccndring af denne art skal foretagos af ejeren
såvel til skovtiJ_sY:"1ot
som tj.lfr erlrdngsnæv"'1lG
t , som da optager forhandling med tilsyn og ejer.
De dyrkede aroaler må anvendes til landbrug af enhver art

- 19 og må tilplantes, ligesom der må opstilles kreaturhegn.
Henkastning og anbringelse af affald og forurenende
materiale (bortset fra gødning og midler mod skadedyr og ukrudt
på landbrugsarealerne)

og etablering af bilophugningspladser

er

ikke tilladt. En på ejendommen matr. nr. 65 ~ m.fl. Aaker sogn
værende mindre affaldsplads kan dog bibeholdes.
Camping og teltning uden nævnets samtykke og anlæg af
camping- eller sportspladser er ikke tilladt.
Broerne ved Ll.Kalbygård, Aspesgård, Spidlegård, Vasegård, Ll. Munkegård, Frostegård, Brogård og de to broer ved Vejrmøllegård må ikke nedrives eller ændres uden efter forudgående
henvendelse til nævnet og fredningsstyrelsen,

idet denne skal ha-

ve mulighed for at sikre broerne ved rejsning af særlig fredningssag, hvorunder ejeren kan fremsætte eventuelt erstatningskrav.
Rejsning af sagen skal ske inden 30 dage efter modtagelsen

af lods-

ejerens henvendelse, der skal ske i anbefalet brev.
Der gives offentligheden

e
e

e

lem Vejrmøllegård

adgang til færdsel til fods mel-

og Vasegård og mellem Limensgaden og de geologis-

ke dannelser på ejendommen Skovsholm ad de stier, der er angivet på
vedhæftede kort.
Offentlighedens

adgang til færdsel på stierne medfører ik-

ke, at der derved er opnået en videregående

ret til færdsel eller

ophold på de tilgrænsende arealer i henhold til naturfredningsloven.
Påtaleret tillægges fredningsplanudvalget
amt, Danmarks Naturfredningsforening

for Bornholms

og fredningsnævnet

for Born-

holms amts fredningskreds.
Fredningsnævnet

fastsætter et ordensreglement

for de are-

aler, der åbnes for offentligheden.
Skilte med ordensreglementet

opsættes ved fredningsplan-

udvalgets foranstaltning på parkeringspladserne

ved Vejrmøllegård,

- 20 Vasegård og Skovsholm samt på særlige steder ved de ~eologiske dannelser.
Ved siden af foranstående bestemmelser gælder naturfredningslovens almindelige bestemmelser, herunder §§ 46, 47 og
53 vedrørende bebY8gelse og § 54, § 55 og § 56 om offentlighedens adgang."

De på vedhæftede kort angivne parkeringsarealer

på e-

jendommene matr. nr. 51, 61 ~ og 196 d Aaker sogn afståes til
Aakirkeby kommune.
Fredningsplanudvalget
keringsarealerne

skal være berettiget til på par-

at opstille toiletter, borde, bænke og skilte,

og foretage beplantning m.v.
Udgifterne til udstykning af parkeringsarealerne
des på sa~ne måde som fredningserstatningen

udre-

af staten og Born-

holms amtskommune. Indtil parcellerne er særskilt vurderet, udredes skatterne af de hidtidige ejere.

Det på kortet angivne oversigtsareal på ejendommen matr.
nr. 196 d Aaker sogn pålægges følgende servitut:
"Ejeren er pligtig at drage omsorg for, at der på oversigtsarealet hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande
eller forefindes bevoksning af større højde end 75 cm over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte. Denne bestemmelse omfatter ikke sne.
Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende vejbestyrelse."

I erstatning udbetales:
- lb.nr. 9

gårdejer Knud Anders Bohn lvesth,Skovsholm, Limensgaden 125~ 3720

Aakirkeby.............

4.715,00 kr.
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4t- lb.nr.

13

gårdejer Vilmer Kofoed Dam, Vasegård, Vasegårdsvej

- lb.nr. 17

4, 3720 Aakirkeby •••

gårdejer Kaj Frederik Jensen, Vejrmøllegård, Bodelyngsvejen

- lb.nr. 31

984,00 kr.

l, 3720 Aakirkeby

1.045,50 kr.

arbejdsmand Rene L. Ludvigs en , Alykke,
Skørrebrovejen

7, Vestermarie, 3720 Aa150,00 kr.

lcjL~lc~[)JT •••••••••••••••••••••••••••••••

Erstatningen til de under lb.nr. 9, 13 og 17 angivne ejere vil være at udbetale, når kendelsen er tinglyst på de pågældende
ejendomme, og udstykningen

er approberet af landbrugsministeriet,

ttlsamt for såvidt angår lb.nr. 9, når de fornødne samtykkeerklæringer fra panthaverne er forelagt fredningsnævnet.
Der udbetales landsretssagfører

K. Skovgaard-Sørensen,

København, 29.230 kr. i sagsomkostninger.
Erstatningsbeløbene
en årlig rente, der er l

forrente s fra kendeIsens afsigelse med

% højere end den af Danmarks Nationalbank

fastsatte diskonto, der er gældende på dette tidspunkt, medens omkostningsbeløbet

e

ikke forrentes.

Af erstatnings- og omkostningsbeløbene

ttkassen

og

udredes

i af stats-

i af Bornholms amtskommune.
Denne kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen

indan-

I

kes for overfredningsnævnet
fredningslovens

Aksel Petersen

af ejere og brugere samt de i natur-

§ 22 stk. 2 nr. 2-6 nævnte personer og myndigheder.

Mogens Lorentzen

Aksel Jensen

REG. NR. (. J V6

"

o R D E N S R E G L E M E N T

Adgangen

til de fredede

følgende

begrænsninger:

arealer

er undergivet

Færdsel

må kun ske til fods.

Færdsel

og ophold sker på ege~ ansvar.

Færdsel

og ophold må kun finde sted på stierne.

Løse hunde må ikke medtages.
Brug af åben ild er ikke tilladt.
Træer og buske må ikke beskadiges.
Ophold må ikke finde sted inden for 50 meter fra
beboelsesbygninger.
De geologiske
skadiges,

profiler

langs vandløbet

må ikke be-

og der må ikke fjernes materiale

Overtrædelse

af disse bestemmelser

straffes

herfra.
efter

loven.

Fredningsnævllet.

•
KORT>

06140.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00
Dispensationer

i perioden:

15-08-1983 - 23-06-2006

r~r
TV~J-e~r:_

"?-,..~e:t'~

SCr.

Fredningsnævnet
for

Sag nr.

Bornholms arn ts fredoiogskreds
eJDamgade

,
129/1983

Dommerkontoret i Rønne
4A. 3700 Rønne, df. (03}9~ 014~

•

.

~

C

5 AUG. 1983

Morjti1,,"!t I fr"'dnln(1sÆlW~!sen1

~ ~ A.UG. 1983
Hr. Henrik
Sdr.

Landevej

3720

til underretning.
O. h. t. Deres skr. af
J. nn
+ 4 bilag.

156

Aakirkeby.

Deres

Overfor

fredningsnævnet

ejendom

matr.

Det

a

GENPART Uf. N a t ur fr ed n in gs rådet

Jespersen

fremgår

en afstand
nævnets
dalen

må bebygges,

bl.a.

og at der

ikke

andre

og tilbygning
nævnets

til

-

ikke

lade

mod

det

ikke

eller

§

skæmmende

kan

de ganske

46 skal

kan

dog

ske

være

særlige

yderligere
master,

hegn,

genstande.
efter

til stede

grunde,

Om-

frednings-

der efter

for at dispensere

i strandfredningszonen,

efter

Bornholms

kommune

samt

Klagefristen
pågældende

kan

§

naturfredninyslovens

Amaliegade

7, 1256

amtsråd,

Oanmarks

nedennævnte

er 4 uger

nævnet

na-

fra
ikke

til-

58 inebringes

København

K, af Dem,

for

Miljø-

Naturfredningsforening,

Aa-

skovejere.

fra

klageberettigede.

den

Fristen

dag,
kan

afgørelsen
under

er meddelt

særlige

den

omstændighe-

forlænges.
Genpart

af denne

Naturfredningsrådet,
ening,

Aakirkeby

dua og Anders

skrivelse

Bornholms
kommune,

Peter

Ipsen

er sendt
amtsråd,

vurderingsrådet
som

ejere

til fredningsstyrelsen,

Danmarks
samt

af en del

skov.

Lorentzen

•

skure,

af Læså-

ansøgte.

ministeriet,

der

at arealet

bebyggelse

foreligger

overfredningsnævnet,

I

fredning

boder,

for

I Overfrednings-

vedrørende

må opsættes

udsigtshæmmende

bebyggelse

Afgørelsen

kirkeby

1977

inden

af bygningstegninger.

turfredningslovens
forbuddet

er beliggende

m fra kysten.

100

bestemt,

bestående

godkendelse
Da der

og

af l. september

endvidere

eller

ansøgt

at ejendommen

af 300 m fra skov

er det

om tilladelse
til på
2
at opføre en 18 m stor carport.

42 g Aaker

nr.

af sagen,

kendelse

reklamer

er der

'.

Naturfredningsfortil

Peter

af den

Kragh

Cor-

tilgrænsende

Fredningsnævnet

le

for
Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret i Rønne
DImgide 4A. 3700 Rønne. tlf. (03)9~014~

REG. NR. 'I YD
Sig nr.

Den

26/1985.

26 JUNI 1985

Havneforeningen Boderne GENPART tJl. Fredningsstyrelsen
v/hr. Harald Tindborg
til underretning.
D. h•.t. Deres skr. af
Eskildsgade 3
).nrl
3720 Aakirkeby.
.Til fredningsregisteret
+ 4 bilag.
Iii orientering

e·

•e
•

•

~IT!fif(

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
ejendommen matr. nr. 38 a Aaker, som er beliggende ved Boderne
havn, at opføre en ca. 9-m2 stor toiletbygning med ydervægge af
ubehandlet gasbeton og tag med ensidig hældning beklædt med grå
bølgeplader. I forbindelse med toiletbygningen agtes nedgravet en
4000 l tømmetank.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden
for en afstand af 300 m fra skov og 100 m fra kysten, ligesom
der inden for en afstand af 100 m ligger en skanse og en bautasten. Ejendommen er endvidere omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af l. september 1977 om fredning af Læsådalen med fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening som påtaleberettiget, hvorefter yderligere bebyggelse ikke må foretages og skæmmende genstande ikke opsættes, ligesom nye spildevandsanlæg ikke må
indrettes eller terrænændringer foretages.
Fredningsstyrelsens fortidsmindekontor har udtalt ikke at
ville modsætte sig det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt ikke at ville
modsætte sig det ansøgte.
I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l, § 46 stk. 6
jfr. stk. l, § 53 stk. l og § 34 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse
med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at ydervæggene
pudses og males bornholmskrøde, og at taget udføres som sadeltag,
beklædt med sort tagpap.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Aakirkeby kommune, ansøgeren samt nedennævnte skovejere.

Fl'edningsnzvnet
Cor
Bornholm. amts fredningskreds
Dommerkontoret i Ilønne
Damgade 41.. '700 Rønne, tlf. (O')9~014~

Til fredningsregisteret
til orientering

e)

5.,

nr.

123/1985

6/ 'lo

V) -Jr:

:tit

~

Den

2 2 AUG. 1985

LVs ~ ~eG,.
Institut for Historisk Geologi og
Paleontologi
2.O'!8 ....!S) RJJ.
Københavns Universitet GENPART til. Fredningsstyrelsen
til underrelnlng.
øster Voldgade lo
D. h.,t. Deres akr. af

l~"PltA~

l. nr~

2 3 AUG. 1985

•

•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
at indsamle 20-40 kg repræsentative fossilprøver til videnskabeligt brug fra lokaliteterne Limensgade Kalkbrud og Vasagård
ved Læsåen, og øst for Stenodde i Pedersker samt ved Slusegård
og vest for Kellergård ved 0leå.
Indsamlingen agtes foretaget den 2. september 1985 med
deltagelse af 20 forskere fra 14 nationer.
Det fremgår af sagen, at lokaliteterne ved Læsåen er 0__
fattet af overfredningsnævnets kendelse af l. september 1977 o.
fredning af Læsådalen, og lokaliteterne ved 01eåen at overfredningsnevnets kendelse af 21. oktober 1968 oa fredning at Slusegård og lokaliteten øst for Stenodde af overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken. Det er i
kendelserne bl.a. bestemt, at ternmtormerne ikke ml ændres ved
afgravning.
Da det må antages, at de prøver som indsamles ikke er af
et sådant omfang, at der gøres indgreb i de gældende fredningsbestemmelser, har fredningsnævnet intet at indvende mod det ansøgte.
Det forudsættes, at deltagerne selv ansøger grundejerne om
tilladelse til udtagelse af prøver og til at færdes på steder,
hvor der ikke er offentlig adgang.
Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø og
Aakirkeby kommuner.

MilJømlnlsterlef

j

:J. nr. F. 1.30--' lo -Ii o.

'~

Lorentzen

.

REG. NR.

Fredningsnævnet
(../
"

for
Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

Rita

Svendsen

Smallesund
3700

GENPART til.
til undørr.-minQ,
O.h.t.O .....

83 A

Rønne.

Skov-

Sag nr.

90/1987

Den

3 1 AUG.1987

og Naturstyrelsen
Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

ef

J. nr.
+ 3 bilag.

Overfor

•

Deres

at opføre
syd

blå

Det

ansøgt

om tilladelse

nr. 42 h Aaker, beliggende
50 m2 stor; ~vømmebassin,
der

et ca.
med

er der

matr.

for et eksisterende

beklædt

1 SEP. 19~7

fredningsnævnet

ejendom

sommerhus.

Bassinet

Sdr.

Landevej

nedgraves

består

til

af sagen,

kendelse

bl.a.

bortset

at ejendommen

af l. september

er bestemt,

fra

formerne

at yderligere

landbrugsbygninger

ikke
I den

152,

ca.

20 m

af et stålkar

er omfattet

af over fred-

1977 om fredning

af Læsådalen,
#>

hvori

på

plastdug.

fremgår

ningsnævnets

---~----------

bebyggelse

og til-

ikke

-

må finde

og ombygninger,

sted

og at terræn-

må ændres.
anledning

meddeler

fredningsnævnet

§ 34 tilladelse

naturfredningslovens

til

herved

udførelse

i medfør

af det

af

forelagte

projekt.
Efter
såfremt

den

ikke

er udnyttet

Afgørelsen

kan

overfrednignsnævnet,
riet,

§ 64 a bortfalder

naturfredningslovens

Bornholms

efter

naturfredningslovens

meddelelse.
§ 34 indbringes

15, 2970 Hørsholm,

Slotsmarken

amtsråd,

5 år f~a dens

inden

Danmarks

tilladelsen,
for

af Miljøministe-

Naturfredningsforening

og Aakirke-

by kommune.
er 4 uger

Klagefristen
pågældende
løbet

klageberettigede.

af klagefristen.

nyttes,

medmindre

den

Opmærksomheden
se fra andre
sen,

Bornholms

kirkeby

henledes

på,

skrivelse

kan

ikke

er meddelt
udnyttes

tilladelsen

den

før ud-

ikke

ud-

Lorentzen

eventuelt

kræves

tilladel-

af projektet.

er sendt

Danmarks

~kov-

3

kan

at der

til udførelsen

amtskommune,

afgørelsen

af overfredningsnævnet.

kommune.

Miljøministeriet
og Naturstyrelsen
J.nr. F. ;/';5c7}i 7 Bi/.

dag,

iværksat,

opretholdes

af denne

den

En tilladelse

Er klage

myndigheder

Genpart

fra

til

Skov-

og Naturstyrel-

Naturfr~dningsforening

og Aa-

~/'fD

REG. NR.

~

OVERFREDNINGSNÆVNET

Slotsmarken 15

LH/ic

2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Rita Svendsen

Den 15.03.88

Smallesund

J.nr. 2308/76-1/87

83 A

3700 Rønne

Fredningsnævnet
delt tilladelse
tilknytning
Aaker.

for Bornholms

Amts Fredningskreds har den 31. august 1987 medtil, at De må anlægge et 50 m2 stort svømmebassin i umiddelbar

til det eksisterende

sommerhus på Deres ejendom matr.nr. 42 ~

Danmarks Naturfredningsforening

har påklaget Fredningsnævnets

afgørel-

se tilOverfredningsnævnet.

Fredningsnævnets

afgørelse

er efter forudgående

migt i medfør af naturfredningslovens
af l. september

truffet enstem-

§ 34, jfr. Overfredningsnævnets

1977 om fredning af Læsådalen.

fredede arealer ikke yderligere

besigtigelse

bebygges,

kendelse

Efter fredningskendelsen

og terrænformerne

må de

må ikke ændres.

e

e

•

Deres ejendom er beliggende

på et let skrånende

ge del af fredningsområdet.

Det påtænkte svømmebassin

20 m syd for det eksisterende
Ejendommen

er tilplantet

svømmebassinet

sommerhus

Danmarks Naturfredningsforening

derfor være delvis skjult.

har i ankeskrivelsen

sig selv er en tilfredsstillende

begrundelse

sens klare forbud mod yderligere

bebyggelse

anført, at den omstændigtil et sommerhus,

ikke i

for at fravige fredningskendelog terrænændring.

at der i en landskabsfredning

ger i afgørende modstrid med fredningens

Fu 10-1

langs åen, og set fra åen vil

tænkes anlagt i tilknytning

der det meget betænkeligt,

vil blive nedgravet ca.

i en afstand af 20-30 m fra Læsåen .

med fyr og frugttræer

med den ønskede placering

hed, at svømmebassinet

terræn ved Læsåen i den sydli-

bestemmelser.

Foreningen

fin-

tillades terrænændrin-

•

-

2

Bornholms

Amt har anbefalet,

sen til udførelse

dispensation

skal udtale:

§

Naturfredningslovens
fredningsbestemmelse,
Udførelse

34 åbner mulighed

for, at der kan dispenseres

af et svømmebassin

det pågældende

formål, og den terrænændring,

sted vil ikke være i
som anlæg af svømmebassi-

net vil medføre, kan ikke anses for at være i afgørende

enstemmigt

Efter naturfredningslovens

trufne afgørelse
§ 64 a bortfalder

stadfæstes

tilladelsen,

inden 5 år fra datoen for Overfredningsnævnets

I sagens behandling
Afgørelsen

har deltaget

•

e

derfor.

såfremt den ikke er
afgørelse.

samtlige Overfredningsnævnets

er enstemmig.

Med venlig hilsen

e

modstrid med frednings-

forbud mod ændring af terrænformerne.

Fredningsnævnets

udnyttet

fra en

når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens

strid med fredningens
kendelsens

fra fredningskendel-

af det ansøgte svømmebassin.

Over fredningsnævnet

formål.

at der meddeles

~~

sekr.

11 medlemmer.

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

•
•

2 9 JUNI 1988

Dommerkontoret
i Rønne
Damgade 4A. 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

Henrik
Sdr.

Jespersen
Landevej

3720

REG. HR.

Modtaget I

Skov.og Natur$tyrelsen
Sag nr.

o~ 140.000

2 8 JUNI 1988

Den

GE~A.~

36/ l 9 8 8

~51, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n

til unc........rntng,

156

o. h. t. o.... •.•

Aakirkeby.

J. ... --

.-.

+ bilag.

Overfor
Deres

fredningsnævnet

ejendom

-

er der ansøgt

nr. 42 g Aaker

matr.

om tilladelse

at opføre

en ca.

25 m

til på
2

stor

bryggers,
badeværelse
og loftskammer.
2
udløb,
Ejendommen,
der er 1200 m stor og ligger ved Læsåens
2
2
bebygget
med et ca. 70 m stort enfamiliehus,
et 35 m stort
tilbygning

hus med

indeholdende

garage,

Det

fyrrum

fremgår

af sagen,

turfredningslovens

lige

samt

til formål

interesser

strækninger

gelse

at sikre

ejendommen

stort

ud-

udhus.

er omfattet

af na-

om strandbeskyttelseslinie

og

1977,

af l. september

de landskabelige

Læsåen

og naturvidenskabe-

og offentlighedens

adgang

til

visse

af åen.

Tilbygningen

agtes

af udhuset,

således

påvist

og et lo m

af en fredningskendelse

langs

som en bygning.
__

at hele

bestemmelser

skovbyggel~nie,
der har

og redskabsrum,

2

er

under

opført

landværts

beboelsen

at bygningerne

Projektet

er beskrevet

kommer

til

nærmere

den 20.

en af fredningsnævnet

ved

forlæn-

at fremtræde

i ansøgningen

1988

april

og

foretaget

besigtigelse.
Danmarks

'-1

sagen

har

Naturfredningsforening,

erklæret,

I medfør
nævnet
i

herved

Efter

c . såfremt
ø::

intet

tilladelse

til

med den

udførelse

indsendte

mod

er udnyttet

inden

frednings-

det

ansøgte.

§§ 34,

46 og 47 meddeler

af det

forelagte

tegning

projekt

og beskrivelse.

§ 64 a bortfalder

naturfredningslovens

den ikke

rejst

har at indvende

af naturfredningslovens

overensstemmelse

~

at den

der havde

5 år fra dens

tilladelsen,
meddelelse.

... «nat

.~ ~

~

:>",'"
~ ~~bringes

Q)

~

.~ ~~
_&

for Overfredningsnævnet,

forening

Slotsmarken

Bornholms

og Aakirkeby

§ 34 og § 58 ind-

naturfredningslovens

amtsråd,

kommune

samt

15,

Danmarks

nedennævnte

2970

Hørsholm,

Naturfredningsskovejere

•

iL'

~ ~

~

kan efter

af Miljøministeriet,

g"

~.

Afgørelsen

.

0'-

Klagefristen
den pågældende
før udløbet

er 4 uger

fra den dag,

klageberettigede.

af klagefristen.

afgørelsen

En tilladelse

Er klage

indgivet,

kan
kan

er meddelt
ikke

udnyttes

tilladelsen

ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Opmærksomheden
henledes på, at der eventuelt tillige kræves
tilladelse

fra andre myndigheder

Genpart

af denne skrivelse

til udførelsen

af projektet.

er sendt til Skov-

og Natursty-

relsen, Bornholms amtskommune,
Danmarks Naturfredningsforening
og Aakirkeby kommune samt til Viggo ~ofoed og Anders Peter Ipsen
som ejere

•
•
e

I

•

af en del af den tilgrænsende

Lorentzen

skov.

REG. NR. lP / Yo

Fredningsnævnet
ModtagetI
Skov-og Naturstyrelsen
f or
Bornholms amts fredningskreds
O 6 JUNI 1989

.

ti

35/ l 9 B9

Sag nr.

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

Den

- 2 JUNI 1989

.........
Landinspektør

Jørn

Tindborg

GENPART ti, S k o v -

Kannikegård
Rønnevej
3720

o g Na t u r s

tyr el

sen

til underretning,
D. h. to Der.. Ikr. af

l

J. nr.

Aakirkeby.

+ bilag.

•

•

Ved

skrivelse

af 8. marts

i

udtalelse

anledning

og udstykning
m.fl.
nr.

hvorved

94 b m.fl.

til

drift.

har

De anmodet

af en påtænkt

vedrørende

Aaker,

1989

ejendommene

der

matr.

til
nr.

angiven

om en

sammenlægning

matr.

nr. 94 b m.fl. og 51 a
2
en 70074 m stor parcel
fra matr.

overføres

51 ~ m.fl.

Restejendommen

nærmere

fredningsnævnet

fortsat

anvendelse

94 b agtes

afhændet

til
til

landbrugsfritids-

landbrug.
Det

fremgår

den

for

nævnets

af sagen,

en afstand
kendelse

stadfæstet

ved

Kendelsen

I

•

I den

tet

af 15. juni

at indvende

nævnet,

Slotsmarken

Genpart

ingen

skal

afgørelse

til

kan

Bornholms

samt

bestemmelser

det

inden

amtskommune,

in-

er omfattet

af frednings-

fredning

af Læsådalen,

af l. september

herved

forelagte

4 uger

ligger

1977.

om udstykning.

meddele,

at nævnet

in-

projekt.

indbringes

15, 2970 Hørsholm,

skrivelse

af ejendommen

kendelse

fredningsnævnet
mod

del

1976 vedrørende

for Overfrednings-

af de ankeberettigede

i hen-

§ 58.

naturfredningslovens

af denne

skov

Overfredningsnævnets

Nævnets

hold

pågældende

af 300 m fra

indeholder

anledning

har

at den

er sendt

Danmarks

til

Skov-

og Naturstyrelsen,

Naturfredningsforening

og Aakirke-

by kommune.

Gunnar

Clausen

fg.

Miljøministeriet
Sko"

oy Na"..

i.ll. F

60oJG"-/

.

"en

/'

Foto venter

/

/.,5 ?i: -~f

rk'

REG. NR. lo 140.00

Fredningsnævnet
for
BOlholms amts fredningskreds
~
.

Dommerkontoret I Rønne
Damgade 4A· 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Danmarks
Thoravej

Geologiske
8

2400 København

2O/19 94

Sag nr.
Den

26 .08 .94

GENPART til, S kov- og Nat urst yre Isen
til underretning,
ModtagetI
D. h. t. Deres skr. a;31<OYog Naturstyrelsen

Undersøgelser

J.nr.

N.

2 9 AUG. 1994

Overfor fredningsnævnet
er der ansøgt om tilladelse til at afholde en international
geologisk ekskursion langs Læsåen og ved
Skelbro Kalkbrud med tilhørende
mulighed for at indsamle geologiske
..

prøver

til videnskabeligt

brug .

Det fremgår af sagen, at der i perioden 29. august til den 2.
september 1994 skal afholdes en international
geologisk konference på Hotel Rosengården,
og at man i den forbindelse
påtænker
at afholde en ekskursion torsdag den 1. september 1994 særlig
koncentreret
om nævnte kalkbrud og området fra Limensgade til
Vasegård.
Områderne er omfattet af henholdsvis
Overfredningsnævnets
kendelse af 10. september 1979 om fredning af arealer ved Risebæk og
af Fredningsnævnets
kendelse af 15. juni 1976 om fredning af Læs-

..

åen.
For Risebækområdet
gælder blandt andet, at de fredede
skal bevares i den daværende tilstand,
og at området
hed er tilgængeligt
for videnskabelige
undersøgelser.

arealer
i dets hel-

For Læsåen gælder blandt andet, at terrænformer
ikke må ændres,
og at der er offentlig adgang på en mindre strækning ved Limensgade og mellem Vasegård og Vejrmøllegård.
fredningsnævnet
har
endvidere, med hjemmel i kendelsen,
fastsat et ordensreglement
ifølge hvilket geologiske
profiler ikke må beskadiges,
der ikke må fjernes materiale
herfra.

ligesom

Det er overfor Fredningsnævnet
oplyst, at indsamlingen
af prøver
,. vil dreje sig om småprøver omfattende
ialt højst 2-3 kg materiale.

tf

I skrivelse af 15. august 1994 har Bornholms
at dispensere fra ordensreglementet.

Amt anbefalet

nævnet

Fredningsnævnet
har f~~ sit vedkommende intet at indvende imod,
at der afholdes ~æynte geologiske ekskursion langs Læsåen og
ved Skelbro Kalkbrud, og meddeler i medfør af § 50 stk. 1 i lov
om naturbeskyttelse
dispensation
fra det af fredningsnævntet
fastsatte ordensreglement
til i forbindelse med eksk~rsionen at
indsamle prøver til videnskabeligt
brug i det omfang, der er anført ovenfor. Nævnet skal dog ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at ansøgningen
er indgivet på et så sent tidspunkt, at
der ikke givet nævnet tid til en rimelig sagsbehandling.

tt

Opmærksomheden
henledes på, at det af natursbeskyttelseslovens
almindelige bestemmelser
om offentlig adgang til naturen, der
gælder for de områder, hvor der ikke er offtentlig adgang via
kendelserne. Ifølge § 20 i bekendtgørelse
nr. 574 af 25. juni
1992 om offentlighedens
adgang til at færdes og opholde sig i
naturen kræver organiserede
aktiviter med over 30 deltagere tilladelse af ejeren.
Nævnets

tt

afgørelse

er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse
§ 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet
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

Genpart
af denne skrivelse er sendt til SkovBornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening

F. Schønnemann

er meddelt.
og Naturstyrelsen,
og Aakirkeby kommune.

Bornholms Amt

1 :) AUG. i994
f~dtt:Jn; Rønne
Teknisk Forvaltning

Fredningsnævnet
Damgade 4A
3700 RØnne

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123

----------

Deres ref.

Fax 56952142

Vor ref.
8-70-51-8-409-4/94
BR022.jnilht

Dato

'1 5 AUG~199~

I brev af 3-8-1994 fra Danmarks Geologiske Undersøgelser ansøges
om tilladelse til at afholde geologisk ekskursion langs Læsåen
og ved Skelbro Kalkbrud samt til indsamling af prøver til videnskabelig brug.
~
Områderne er omfattet af henholdsvis Overfredningsnævnets
delse af 10.9.1979 (Risebæk) og Fredningsnævnets kendelse
15.6.1976 (Læsåen).

kenaf

For Risebækområdet gælder bl.a. at de fredede arealer skal bevares i nuværende tilstand,og at området i sin helhed er tilgængelig for videnskabelige undersøgelser.
For Læsåen gælder bl.a. at terrænformer ikke må ændres, og at der
er offentlig adgang på en mindre strækning ved Limensgade og
mellem Vasegård og Vejrmøllegård.
Fredningsnævnet har endvidere,
med hjemmel i kendelsen, fastsat et ordensreglement ifølge hvilket geologiske profiler ikke må beskadiges, ligesom der ikke må
fjernes materiale herfra.
ttForvaltningen
skønner at det er tvivlsomt om de landskabsbevarende bestemmelser i kendelserne
omfatter indsamling af mindre
geologiske prøver, derimod vil en indsamling langs Læsåen stride
mod orde~sreglementet,
og derfor kræve dispensation herfra.
Da der ifølge telefonisk oplysning er tale om småprøver, ialt
højst 2-3 kg materiale, kan forvaltningen anbefale nævnet at
dispensere fra ordensreglementet.
Iøvrigt kan det oplyses, at det er naturbeskyttelseslovens
almindelige bestemmelser om offentlighedens
adgang til naturen,
der gælder for de områder hvor der ikke er offentlig adgang via
kendelserne. Ifølge bekendtgørelse
nr 574 om offentlig adgang
kræver organiserede aktiviteter med over 30 deltagere tilladelse
af ejer.

2 9 AUG. 1994
Akt.

nr.

·

.

'Bornholms Amtskommune
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej l
3700 Rønne

DANMARKS GEOLOGISKE
UNDERSØGELSE

3/8

1994

Re:
Ansøgning om tilladelse til at indsamle geologiske
fra Læså i forbindelse med afholdelse af International
geologisk Konference med ekskursion.
Undertegnede
-,--,_ .. _"".: ....L..L..L.HItJl.

'?

-::J

~1lU.t:::

søger om tilladelse
"'!a~::-

T(:" .........

uh.1..i...i..,;,JHt::U.

~ .... -I=;1,....t-

.l.VJ..

"c!

til at afholde
uo'"'l

0.... .........-.i;;;,d1h.J..<::.

clr",1'h,.."
'=1<';;VJoV'=1.l.-",,-,-

prøver

en geologisk

Tl'::>'lr'hr'lr1
~ ... ...,

TT'1=>r1

f"l('f

v _..:.

...

.i. ...

videnskabeligt
brug. Vi er specielt interesserede i området fra
omkring Limensgade nedlagte kalkbrud og videre langs åen mod
sydvest til Vasegård.
Anledningen er, at der afholdes en International geologisk
konference
(på Hotel Rosengården) i perioden 29/8-2/9 1994.
Under denne konference vil der blive præsenteret foredrag og
det er ønskeligt at foretage en medfølgende ekskursion langs
Læså profilet, hvorved det er muligt at fremvise en del af
Bornholms Geologi og med muligheden for at indsamle prøver til
videnskabeligt
brug. Et andet stop vil være ved Skelbro
kalkbrud.
Hvis det er muligt vil ekskursionen finde sted torsdag 1/9
1994.

Svend
Senior

MIlJøministeriet. J.nr. SN

2 9 AUG. 1~~~
Akt. nr.

r- ., ~.,
J

":,1

Danmllrks
Thorllv.j

C.ologlS/u
8

2400 Kob."bllVII

NV

Tlf 31 106600
Fax: 31 196868
Telex: 19999 dllllg.O dk

Ulldusogelse

Fredningsnævnet
for
BornhJlms amts fredningskreds

•

Sag nr.

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A . 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Danmarks
Thoravej
2400

Den

Geologiske
8

København

NV.

10/1995

.Vlootaqet !
3kov- og Naturstyrersen

4 MAJ 1995

-:>

.-~

~

~\

t·!f·~,-

~

lqQf.;
r...... vr.

Undersøgelser
GENPART til,
til underretning,

Skov- og Naturstyrelsen

D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

Overfor fredningsnævnet
er der ansøgt om tilladelse til at afholde en international
geologisk ekskursion langs Læsåen og Øleå med
tilhørende
mulighed for at indsamle geologiske prøver til
videnskabeligt

brug.

Det fremgår

af sagen,

at en international

videnskabelig

delegati-

on vil besøge Bornholm fra den 8. - 10. maj 1995, og at man i den
forbindelse
ønsker at afholde en ekskursion til Læså og Øleå. Den
største
aktivitet vil være en besigtigelse
af profiler uden pr øveindsamling.
Der ønskes dog mulighed for at kunne indsamle indtil 2 kg materiale i prøver på mellem 10 og 100 gram hver.
Området
ved Læsåen er omfattet af fredningsnævnets
kendelse
af
15. juni
1976, medens området ved Øleå er omfattet af en fredningsdeklaration
af 12. oktober 1956, Overfredningsnævnets
kendelse af 21. oktober 1968 og fredningsnævnets
kendelse af 26. august 1970.
For Læsåen gælder blandt andet, at terrænformer ikke må ændres,
og at der er offentlig adgang på en mindre strækning ved Limensgade
og mellem Vasegård og Vejrmøllegård.
Fredningsnævnet
har
endvidere
med hjemmel i kendelsen
fastsat et ordensreglement,
ifølge hvilket geologiske profiler
ikke må fjernes materiale herfra.

ikke må beskadiges,

ligesom

der

For Øleåen gælder, at der er offentlig adgang langs den fredede
del af åen, og at der ikke må ændres ved den bestående tilstand.
:..l_mmisteriet

Skov- c:';'Nnturstyrelsen
.J.nr. SN \ ~ \\
Akt. nr.

:L

/

b - ()O 2.l{

ft

tt

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

F. Schønnemann

:OC:aL1et J
(d\;- ,~q \ S,'J;stvrelser'l

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

'1\

Henrik

Jespersen

Sdr.

Landevej

3720

Aakirkeby.

156

Den

..

...

,

':'..

-

9 FE8. ~~96

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

Overfor
re en

.,

6 0/ 19 9 5

Sag nr.

I)ommerkonloret i Rønne
Damgade 4A . 3700 Rønne
T_'._ 'n 569501 45 . Fax 56 95 02 45

•

.. .

bilag

fredningsnævnet
har De ansøgt om tilladelse til at opfø2
11 m stor tilbygning
til det eksisterende
112 m2
store

helårshus
på
Landevej 156.

på ejendommen

matr.

nr. 42-Aaker,

beliggende

Sdr.

Tilbygnlngen
projekteres
udført ved forlængelse af ejendommens
sydfløj med 1 fag mod vest, det vil sige landværts
beboelsen, og
agtes udført i samme materialer
og med samme udseende
sisterende
bygning
(bindingsværk
med murede tavler

som den ekog tegltag

med 50° rejsning).
Ev_-~o~man,
der l~gger ved Læsåens
fattet
af naturbeskyttelseslovens

..

og

strandbyggelinie,

meddelt
fattet
formål

fra hvilke

udløb, er 1200 m 2 stor og ombestemmelse~ o~ ~Kovbyggelinie
bestemmelser

Bornholms

Amt

har

tilladelse til det ansøgte. E~ndommen
er endvidere
omaf en fredningskenG6~se
af ~
jun2 1976, der har til
at sikre de landskabelige
og naturvi~~nska~~lige
in~ere~

ser
langs Læsåen og offentlighedens
adgang til visse strækninger
af åen.
Ved kendelsen bestemmes,
at arealerne, nar bortses
fra
nødvendige
landbrugsbygr
~er, i'.~e yderligere må bebygges. Tilbygninger
til eksisterende
andre bygninger skal
godkendes
af
fredningsnævnet,
der kan udøve en af hensyn til fredningens
formål nødvendig
Danmarks
ningss~
A

•

-!

taleret,
søgte .

censur.

Naturfredningsforening,
der oprinde~lg har rejst
fred- vedrørende Læsåen og som ved kendelsen
er tillagt påhar erklæret, at den intet har at indvende mod det an-

'.1 ir ,rnJ';:T~~..-;t~i't'!
~ ~/

, .. ,,'

-

,'-

I ;. - ,

,_,fA

=.....

, ;-.'
,- ",Q "
'~.J~y
.......
.u

\1

1.r.;.:.l\'2.\\/6-00

)lfC

tt

I den anledning meddeler fredningsnævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50 stk. 1 tilladelse
til opførelse af den ansøgte
tilbygning

i overensstemmelse

med de indsendte

tegninger

og

be-

skrivelsen.
Nævnets

afgørelse

er enstemmig.

Efter lov om· naturbeskyttelse
såfremt

..

den ikke er udnyttet

§

66 stk. 2 bortfalder

inden

tilladelsen,

3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse
§ 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet
af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.
Klage
Rønne.

indgives

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A, 3700

Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig
indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet
bestemmer andet.
Opmærksomheden
ladelse

..

henledes

på, at der eventuelt

fra andre myndigheder

til udførelsen

kræves til-

af projektet .

Genpart
af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening
og Aak~rkeby kommune.

F. Schønnemann

•

tillige

•

Ai.~ 1995 den 2. januar kl. 13.30 ferstag fredningsnævnet
best~ande
af
formanden
d c ..].-;,e r F. S c h Zi " n : In a n n, 5 v e r. H a r i l d c g A n k e r
fv1 u n k
besigtigelse
p~ ejendommen
matr. nr. 42-g Aaker, beliggende Sdr.
Landevej 156.
Der foretages:
Sag nr. 60/1995

Ansøgning

fra Preben

Jespersen

om tilladelse til at o~f~re en
11 m2 stor tilbygning til hel~rsboligen
p~ 2j:ndomme~ metro
nr. 42-9 Peker, ~~~~~-ende Sdr.
Landevej
Der fremlagdes
holms Amt.

skrivelse

For Bornholms

Amt mødte

For Aakirkeby

kommune

Ejeren Henrik

Jespersen

af 30. november

landinspektør

~~dte

156.

1995 med bilag fra Born-

landinspektør

Jørn Tindborg.

ingen.

og dennes

ægtefælle

Merethe

Jespersen

var

mødt.
Formanden
..

redegjorde

Der foretages

for sagens

bilag.

besigtigelse.

Henrik
Jespersen anviste, hvorledes tilbygningen
O;:~S opført på
sydfløjen
landværts beboelsen,
det vil sige fjernest muligt
fra
Læsåen.
La~jins~ektør Jørn Tindborg bemærkede,
:,s . - - ~"r-lvendinger mod det ansøgte.

at der fra amtets side ik-

Nævnet
drøftede efterfølgende
sagen, og der var u~der
forbehold
af Danmarks
Naturfredningsforenings
indstilling enighed
om at
meddele tilladelse til det ansøgte projekt .

•

..

tt

Sagen
udsat på, at Danmarks
hed til at udtale sig om det
Mødet

F.

gives

lejlig-

hævet.

Schønnematln

-000-

Naturfredningsforening
ansøgte.

-000-

-000-

Bornholms Amt
Mnrtt::lnøt

•

- 1 DEC. 1995

Teknisk Forvaltning

Fredningsnævnet
for Bornholms
amts fredningskreds
Damgade 4A

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf.

5695 2123

Fax 56952142

3700

Rønne
Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124
klartone 215

= .:..:::-es
ref.:

Tilbygnina

på Sdr. Landeyej

Ansøgning
Ansøger:

....
_ ...-._.'
~-'-

ref. ;
8-70-51-4 ~~1-5/94
åk42g.brv/jt

Ve:::

fra Aakirkeby
Henrik

156. Åker.

kommune

Jespersen,

3 O 11~:O\'v. --.,j~~J

af 8. november.

Sdr. Landevej

156, 3730 Aakirkeby

Ejendommen:
Matr. nr.:

42g, Åker

Beliggenhed:

Sdr. Landevej

Areal:

1200 m2

Zonestatu~'

Lan~7.one

.. _ ...

l.lelårsbolig på 112 m2

':':'ebY:j
ge.L se :

~r· ..~.
-'

156, 3720 Aakirkeby

og et udhus på 39 m2

_ ..
.----,..
..

_~

...

Tilladelse

til at opføre

en tilbygning

til helårsbol~gen

på 11 ~.

Naturbeskyttelsesloven:
Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets
godkendelse af bygningstegningerne, jævnfør Fredningsnævnets
kendelse af 15. juni 1976
om fredning af Læsåen.
Amtsrådets

udtalelse:

Amtsrådet har i dag givet tilladelse til det ansøgte efter Planloven og Naturbeskyttelsesloven,
jævnfør vedlagt e kopi af Amtets
brev til kommunen.
Med venlig

hilsen

~~.
r:~;behandler

3ilag:

Kopi af ansøgning med 2 bilag
Ko~i af Amtets brev til kommunen

FrCanil1ij~nt,JvaQt)

.i:,-~iL

o,_',~'_-~ ~....
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c:'. " ..
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..., l I • .::; ~ •• / ./.,
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Henrik

Jespersen,

Sdr Landevej

155, 3720 Aakirkeby,

5597 ~~45

.."'",.....

-

•

.' '1\

...
:r t

Bornholms Amt, teknisk foraltning
østre Ringvej l
3700 Rønne
Dato: 30.10.1995

Hermed ansøges om fornødne tilladelser og dispensationer i
henhold til Naturbeskyttelsesloven
m.v. til en tilbygning til
det eksisterende stuehus på mir ~:-~dom matr.nr. 4~ g, Aaker,
beliggende Sdr. Landevej 155, ~a~irkeby.
Projektet består af en forlængelse med et fag af stuehuset mod
vest. Fag2~s længde er 2 m og tilbygningens samlede areal er 11
m2• Tilbygningen agtes udført i de samme materialer og med
samme udseende som den eksisterende bygning (bindingsværk med
murede tavler og tegltag med 50° rejsning).
Der påtænkes

i

ingen ændringer

de eksisterende

afløbsforhold.

Hovedformålet med tilbygningen er at muliggøre en forbedring
af det eksisterende køkken, der er lille, dårligt fungerende
en daglig kilde til utilfredshed i familien.

og

Køkkenet påtænkes moderniseret og udvidet, således at der dEl~
bliver bedre plads til de egen~lige køkkenfunktioner, dels
bliver mulighed for at indrette en mindre spiseplads. Køkkenet
vil derved l··lnne opfylde et rimeligt krav til en tidssvarende
familiebolig om velfungerende køkkenfaciliteter.
for såvidt angår ansøgningens forhold til Naturbeskyttelseslo~ens bestemmelse om strandbeskyttelseslinie
kan det fremhæves
dels, at der er tale om et særligt tilfælde, da der på Bornholm
kun findes et meget lille antal helårsbeboelser
inden for denne
beskyttelseslinie,
dels at der i de senere års administration
af bestemmelsen er præsedens for at tillade mindre udvidelser
af eksisterende beboelser, når udvidelsen sker for at gøre
beboelsen mere tidssvarende.
Facadetegninger

af udvidelsen

Kopi af ansøgningen

er ':edlagt.

er sendt til

J

Aakirkeby

Kommune.

jf~~;nlig
jtM~/

hilsen

J

.,.
- ,,-,

~ .;.~ar
:.

;
•

T

~

Bornholms Amt

~,....:::.

Teknisk Forvaltning

Aakirkeby kommune
Teknisk Forvaltning
Ravnsgade 5

Ostre Ringvej 1
DK-3700 Ronne
Tlr. 56952123
Fax 56952142

3720

Aakirkeby
Sagsbehandler:
Jøm Tindborg
56952124 klartone 215

Vor ref. :
8-70-51-4-401-6/94
åk42g.brv/jt

Deres ref.:
02.00.00GOO

Tilladelse
Amtsrådet

til tilb;}-':r;1ing
~å Sdr. Landeyej
giver hermed tilladelse

Afgørelsen

Dato:

kan påklages,

3 O NOV. 1995

156.

til byggeriet.

jævnfør vedlagte

klagevejledninger.

Landzonetilladelsen
bliver offentliggjort lørdag
og kan påklage: indtil mandag den 1. januar.

den 2. december

Kommunens tekn~ske forvaltning sendte den 8. november en ansøgning hertil fra Henrik Jespersen, Sdr. Landevej 156, 3720 Aakirkeby.
Henrik Cespersell søg~: tillaaelse cil at bygge til helårsboligen
på sin ejendom Sdr. Landevej 156, matr. nr. 42g, Åker.
Ansøgeren oplyser,
at han ønsker at udvide huset med 2 m mod vest,
- at han vil opføre tilbygningen i bindingsværk med murede tavler
og tegltag med 500 hældning som det eksisterende hus, og
- at tilbygningen har som formål at muliggøre en forbedring af
køkkenet, som er lille og fungerer dårliqt.
Det ansøgte forudsætter en tilladelse fra ~mtsrådet efte~
1) Planloven, da ejendommen ligger i landzone, og
2) Lov om naturbeskyttelse,
da tilbygninge~ ligger i~~~n for
100 m fra stranden og 300 m fra skov, jævnfør lovens §§ 15 og
17.
Amtsrådet har på denne-~aggrund givet tilladelse til det ansøgte,
jævnfør Planlovens § 35 og Naturbeskyttelseslovens
§ 65.
Det ansø~te forudsætter desuden, at Fredningsnævnet godkender
bygningstegningerne,
da ejendommen er omfattet af nævnets kendelse om fre~ning af Læsåen.
Vi har sendt ansøgningen

videre

til Fredningsnævnet.

Vi har sendt en kopi af brevet til ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks Or~it:~;giske
Forening og Friluftsrådet.
Med venlig
-:'las . .: ~.':'agevejledninger
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Bjarne Westerdahl
udvalgsformand
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'P~ul Veise
forvaltningschof
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Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds

•

1.

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Den - 9 MAJ
J.nr. 15/1997

Tlf. 56950145 . Fax. 56950245
Charlotte

og Ib Byder

Sdr. Landevej
3720

GENPART til, Sk o vtil underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

150

Aakirkeby.

og Naturstyrelsen

Rt.b. Nit

+ bilag

Overfor

fredningsnævnet

til opførelse
•

Aaker, beliggende
Det

fremgår

bebygget
med

på ejendommen

Sdr. Landevej

af sagen,

lodret

II

tilladelse

Åbakke ", matr.

nr. 42-f

150.

hvis areal er 1207 m2, er
og et udhus på 10 m2. Udhuset er opført

at

ejendommen,

med et helårshus

i 1991 uden

fo \ '--lo. 00

har De ansøgt om lovliggørende

af et udhus

1997

fredningsnævnets

tilladelse

bræddebeklædning

(l på

og er udført

2), og har

med facader

sadeltag

med

røde

tegl.
Ejendommen,

der ligger nær Læsåens

skyttelseslovens

•

skovbyggelinie.

af 15. juni

sikre

og

de

landskabelige

Læsåen og offentlighedens
Ved kendelsen

beseemmes,

landbrugsbygninger,

placering,

før

er godkendt

~ilsynsmyndigheden
meddelt,

skovbyggelinien
delse

af

af hensyn

ar. amtsrådet
::il udhuset,

til det ansøgte.

0~:()V- [.g

at sådan

NdtursLy:relsen

nr. LI
I

\2.~\

/6-0000

PlI.

yderligere,

eksisterende
viser

l

ikke

udseende

må
og

som kan udøve den cenformål.

på

at

af udhusets
gives .

af 20. marts

dispensere

fredningsnævnet

tilladelse

langs åen .

bygninger

bebyggelsens

indstillet

hvis

langs

fra nødvendige

Amt har i en skrivelse
er

at

og at tilbygnin-

til fredningens

på baggrund

:0' OR";;;nzrgiminif't(ll"iet

,J,nr,Si-J1896-

når bortses

af fredningsnævnet,

Bornholms

har amtet anbefalet,

der

interesser

til visse strækninger

andre

omfattet

1976, der har til formål

at arealerne,

tegninger,

sur, der er nødvendig

1997

adgang

af naturbe-

er endvidere

naturvidenskabelige

ikke må bebygges

til og ombygninger

påbegyndes,

Akt.

Ejendommen

af en fredningskendelse

ger

•

udløb, er omfattet

giver

ringe

fra

tilla-

størrelse

Danmarks

Naturfredningsforening,

der

oprindelig

har rejst fred-

•
ningssagen

ved Læsåen,

har erklæret,

at opførelsen

gen, og da foreningen

af udhuset

samtidig

er tillagt

påtaleret,

klart strider mod frednin-

finder,

at der ikke er tale om en

har foreningen

anbefalet

at udhuset fjernes.

Fredningsnævnet

finder

Danmarks

Naturfredningsforenings

delse

til

placering
mod

at nævnet,

at

opføre

denskabelige

udhuset,

formål:

i medfør

skal

ville

sikre

langs

var
have

blevet

søgt om tilla-

nægtet

dette,

beboelse
de

imidlertid

Nævnets

afgørelse

skarpt

landskabelige

en

og

naturvimeddeler

50 stk. l lovliggø-

§

udhus.

påtale,

at udhuset

er opført

uden

tilladelse.

er enstemmig.

kan efter lov om naturbeskyttelse

ges for Naturklagenævnet
turfredningsforening
interesse

Klage indgives

idet

ikke ses at stride

Læsåen . Fredningsnævnet

til det opførte

forudgående

væsentlig

der

har et sådant udseende

af lov om naturbeskyttelse

nævnets

Afgørelsen

at

interesser

rende tilladelse

Nævnet

såfremt

udhus

af et udhus ved ansøgerens

fredningens

derfor

uanset

ikke, at det pågældende

og placering,

•

kendelsen

l

diskret bygning,

indstilling

•

og som

af offentlige

§

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

og lokale foreninger

Danmarks

og lignende,

Na-

som har en

i afgørelsen.

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A,

3700

Rønne.
Klagefristen
til~adelse
lndglvet,

er

4 uger

fra

dag,

afgørelsen

må ikke udnyttes før udløbet
kan tilladelsen

net bestemmer
Opmærksomheden

ikke udnyttes,

er meddel t.

af klagefristen.
medmindre

En

Er klage

Naturklagenæv-

andet.
henledes på, at der

ladelse fra andre myndigheder

•

den

eventuelt

til udførelsen

tillige kræves
af projektet .

til-

Genpart af denne skrivelse

•

Bornholms

Amt,

Danmarks

er sendt

til Skov- og Nacurstyrelsen,

Naturfredningsforening

og Aakirkeby

mune.

-~I

F. Schønnemann

•

•

------

kom-

,/omaner

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds

•

'k"0'l-. \C

\1':4jUf"~"""1I'''~1~'';''''

Dommerkontoret i Ronne
Damgade4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

9 MAJ 1997

Den-

J.nr.
14/1997
Charlotte og Ib Byder

GENPART til,

Sdr. Landevej 150
372 O Aakirkeby.

Skov-

og Naturstyrelsen

til underretning,
D. h. t. Deres skr. af

REG.. NR.

J. nr.

lo I Yo·

00

+ bilag

•

Overfor fredningsnævnet

har De ansøgt om lovliggørende

til diverse ombygninger

m.m. på Deres

42-d Aaker, beliggende

Sdr. Landevej

ejendom

tilladelse

"GiIdal"

matr. nr.

146.

at ejendommen, der er 1090 m2 stor, er be2
bygget med et sommerhus på 84 m2 med udnyttet tagetage på 72 m
og med et udhus på 18 m2. Bygningerne
er oprindelig
opført i
Det fremgår af sagen,

1917. Uden

fredningsnævnets

det eksisterende

udhus,

2

m , sket udskifting
tegl og påbygget
samt tilført

af

2 nye

et

tyndt

tilladelse

er der

som

samtidig

er blevet

tag

på

sommerhuset

kviste

sket

muldlag

i haven

reduceret

fra

ved bygningens
ved

ombygning

med 3

metalplader

nord-

af
til

og østside,

bygningens

nord-

og

østside.
Ud over tilladelsen
til at udskifte
•

ny tilsvarende

til disse

en rådden

arbejder

brandtrappe

ningskendelse

af 15.

landskabelige

og naturvidenskabelige

offentlighedens

brugsbygninger,

juni

adgang

delsen bestemmes,

ikke

til visse

der er nødvendig
•

• ~-

af andre

;:..2<.:.ovog :NaturstYl'elsen
,J.nrSN1(;06- \d.-\\/lo-ooof.o
..;kt.

nr.

J

udløb, er omfattet

af en fred-

af

der har til
strækninger

-

8i'. \

langs

ændres

ved

land-

ikke må påbe-

udseende

formål.

og

tilbygninger

som kan udøve
må

Læsåen

åen. Ved ken-

og at

bebyggelsens

ikke

langs

bygninger

til fredningens

terrænformerne

at sikre de

fra nødvendige

yderligere,

fredningsnævnet,

af hensyn

formål

interesser

eksisterende

der viser

9,.Dfyldn.lna
teller liq:1ende .

Og _~~eTf.lmlmste1"le

gavl med en

når boreses

må bebygges

gyndes, før tegninger,
ring, er godkendt

1976,

ae arealerne,

til og ombygninger

ae

på den østlige

trappe.

Ejendommen, der ligger nær Læsåens

endvidere,

har De søgt om tilladelse

og place-

den censur,

Det bestemmes
afgravning,

Tilsynsmyndigheden
1997 anbefalet
Danmarks

Amt

har

i en skrivelse

der

oprindeligt

af 20. marts

det ansøgte.

Naturfredningsforening,

ningssagen
leret,

Bornholms

vedrørende

Læsåen

og som i kendelsen

har erklæret, at den intet

har rejst

fred-

er tillagt påta-

har at indvende mod det ansøg-

te.
I den anledning
turbeskyttelse
tagne

tt

meddeler
§

Nævnet meddeler

rådne brandtrappe
Nævnet

skal

i medfør

50 stk. l lov~iggørende

om- og tilbygninger

ændring.

samt

fredningsnævnet

og til

den

endvidere

imidlertid

jordpåfyldet

er

tilladelse
foretagne

tilladelse

med en tilsvarende

af lov om natil de fore-

beskedne

terræn-

til at udskifte

den

ny brandtrappe.

skarpt

påtale,

foretaget

uden

at om- og
nævnets

tilbygningerne

forudgående

tilla-

delse.
Nævnets
Efter

afgørelse er enstemmig.

lov om naturbeskyttelse

vedrørende

brandtrappen,

66 stk. 2 bortfalder

§

såfremc

den

tilladelsen

ikke er udnyctet

inden 3 år

fra dens meddelelse.
Afgørelsen

kan efter lov om naturbeskyttelse

ges for Naturklagenævnet
turfredningsforening
væsentlig
Klage

af offentlige

og lokale

§

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

foreninger

Danmarks

og lignende,

Na-

som har en

interesse i afgørelsen.

indgives

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A,

3700

?ønne.
Klagefristen
c~~:ade~se
indgivet,

er 4 uger

fra

må ikke udnyttes
kan tilladelsen

~ec bestemmer
Opmærksomheden

den
fZT

dag,
ud:øbet

ikke udnyttes,

afgørelsen

er meddel t.

af klagefr~scen.
medmindre

En

Er klage

Naturklagenæv-

andet.
henledes på, at der eventuelt

tillige kræves til-

ladelse fra andre myndigheder
Genpart

af denne skrivelse

Bornholms
mune.

Amt, Danmarks

til udførelsen

er sendt

af projektet.

til Skov- og Naturstyrelsen,

Naturfre~~ingsforening

og Aakirkeby

kom-

~ .'

~,

-

...

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Den 2 O JUNI
J.nr. 29/1996

Tlf. 56950145 . Fax. 56950245
Bornholms

Amt

østre Ringvej
3700

GENPART til,
Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

1

Rønne.

1997

Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

2 3 JUN\ 1997

+ bilag

REG. NR. ~ t ~ 0-00
Ved skrivelse
ningsnævnet

af 26.
om

Frostegård.

november

tilladelse

Projektet

1996

til

har Bornholms

omlægning

er nærmere

af

beskrevet

Amt ansøgt fred-

Læsåens

forløb

i det til nævnet

ved

frem-

sendte materiale.
Det fremgår
kendelse

af sagen,

af IS. juni 1976

mellem Skørrebro
Under

lodsejer~e

sagen. Lodsejerel
proj .::;ktethvis
I

Jørn

ikke bliver

Bornholms

Amt

har

~e~v2d

7ofoed

ikke

forøget

lr:::-;

L~llade~se

(strækningen

besigtigelse,

område

orienteret

er blevet
at være

indforstået

og risikoen

I

om
med

for over-

ved projektet.

ved

skrivelse

stendæmning

af

maj

1997

til et niveau

lidt

26.

overløb.

'::)[T'

natu:c:::~skytte~se § 50

til uc=ørelse

e:-.ssternrrelse
me:::det
proJe~:erede

Læsåen

er der foretaget

forhøj es

at sænke den projekterede

3.f

omkring

har oplyst

efterfølgende

0v.::;r
det nuværende
- ::-:-:<_.~.

behandling

dæmningen

af fredningsnævnets

.

i det berørte

svømmelse

tiltrådt

er omfattet

for arealer

og østersøen)

fredningsnævnets

ligesom

at området

af det forelagte

i:"_:::sendte
materiale

scendærnning sænkes

rende overløb.

stk. 1 meddeler

I

dog

projekt
således

nævnet
i over-

I

at

den

Lil et niveau lidt over det nuvætr:;l!O- og Enert;iminist('riet
S';""ov- ug NatursLyrelsen
/
,J.nr. SN 1096 - \ 1.\ \ Co- 000 fa
~.
Akt, nr. S

I

Nævnets afgørelse

er enscemmig.

Efter lov om nacurbeskyttelse

§

66 stk. 2 bortfalder

tilladelsen,

såfremt den ikke er udnyttet
Afgørelsen

kan efter

lov om naturbeskyttelse

ges for Naturklagenævnet
turfredningsforening
væsentlig

interesse

Klage indgives

inden 3 år fra dens meddelelse.

af offentlige

og lokale

§

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

foreninger

Danmarks

og lignende,

Na-

som har en

i afgørelsen.

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A, 3700

Rønne.
Klagefristen

er

4 uger

fra

den

tilladelse må ikke udnyttes
indgivet, kan tilladelsen
net bestemmer
Opmærksomheden

afgørelsen

er

meddel t. En

før udløbet af klagefristen.

ikke udnyttes,

medmindre

Er klage

Naturklagenæv-

andet.
henledes

på, at der eventuelt

ladelse fra andre myndigheder
Genpart af denne
Bornholms Amt,

dag,

skrivelse

Danmarks

til udførelsen

kræves

til-

af projektet.

er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Naturfredningsforening

mune.

~

tillige

. schønne:nn

og Aakirkeby

kom-

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne

2 2 AUG. 1991

Den

Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

J.nr. 26/1997
Bornholms

Amt

østre Ringvej
3700

til,

GENPART

Skov-

og Naturstyrelsen

til underretning,
D. h. t. Deres skr. af

1

Rønne.

Modtaqet i

Skov- og

J. nr.

Naturstyrelsen

2 5 AUG. 1997

+ bilag

REb. NR. lo \ Y O·
Overfor

fredningsnævnet

.. af vandmølledammen
mindingsvej
beskrevet
Det

25,

ved Frostegård,
tilhørende

af sagen,

kendelse

at

om tilladele

Kofoed.

fremsendte
området

af 1. september

til oprensning

matr. nr. 65-a, beligg~nde

Jørgen

i det til nævnet

fremgår

nævnts

er der ansøgt

O O·

Projektet

Al-

er nærmere

materiale.

er omfattet

af Overfrednings-

1977 om fredning

af arealer

om-

kring Læsåen.
I medfør
herved

af lov om naturbeskyttelse

tilladelse

ensstemmelse

..

Nævnets

til udførelse

såfremt den ikke er udnyttet
kan efter

turfredningsforening

Klage

66 stk. 2 bortfalder

§

inden

tilladelsen,

3 år fra dens meddelelse.

af offentlige

og lokale

interesse

indgives

i over-

og beskrivelse.

lov om naturbeskyttelse

ges for Naturklagenævnet
væsentlig

tegning

projekt

nævnet

er enstemmig .

Efter lov om naturbeskyttelse

Afgørelsen

50 stk. 1 meddeler

af det forelagte

med den indsendte

afgørelse

§

§

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

foreninger

Danmarks

og lignende,

Na-

som har en

i afgørelsen.

skriftligt

til

fredningsnævnet,

Damgade

4 A, 3700

Rønne.
Klagefristen
tter

meddelt.

er 4 uger

fra den

En tilladelse

må ikke

Miljø. og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996Akt

nr.

//~

/'/

- C-Co&

~
/

~

19. august
udnyttes

1997, hvor
før udløbet

afgørelsen
af klage-

fristen.

Er klage

indgivet,

kan

tilladelsen

mindre Naturklagenævnet

bestemmer

Opmærksomheden

på, at der

henledes

ladelse fra andre myndigheder
Genpart

af denne skrivelse

Bornholms

Amt, Danmarks

ikke udnyttes,

med-

tillige kræves

til-

andet.
eventuelt

til udførelsen

er sendt

af projektet.

til Skov- og Naturstyrelsen,

Naturfredningsforening

og Aakirkeby

kom-

mune.

•

•

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
•

Skov_ oMOdtaget I
.
g Natursfy
•
relsen

i Rønne

Dommerkontoret

Damgade 4 A, 3700 Rønne

1

'1 !JEC 19.Q7

2860

77

Søborg.

REb.Nit lo \'1 O . O O·

+ bilag.

Overfor
•

fredningsnævnet

har

De

ansøgt

tilladelse

af det eksisterende

sommerhus

på ejendommen

beliggende

5,

stedet

grunden.

Boderne
Samtidig

ejendommen

og

ønskes

og parkering

i det til nævnet

i
der

fremsendte

der er 1140 m

til nedrivning

matr. nr. 37-h Aaker,

opføre

etableret

ved samme.

2

Ejendommen,

6 DEC. 1997

J.nr.
33/1997
GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

Lis og Henrik Andersen
Holmevej

'1'

De~

Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

et

nyt

mulighed

Projektet

'sommerhus ,på

for

kørsel

er nærmere

til

beskrevet

materiale.
stor, er beliggende

i Boderne på vest-

siden af Grødby

Å for enden af Bodernevej umiddelbart ud til ha2
vet, og er i dag bebygget med et 74 m stort sommerhus sammenbyg2
2
get med et 6 m stort udhus og en 10 m stor overdækket terrasse.
Huset ønskes i sin helhed nedrevet og erstattet af et nyt sommerhus på 94 m2. Nybygningen vil såvidt muligt blive opført på det
eksisterende

•

gere

end

den

prnjekteret
ringen

men dog vil nybygningen

nuværende

udført med karnap
i volden

udført

mellem

bebyggelse,

mod havsiden.

ligesom

Den

bebyggelsen

er nedlagt.

og åen,

således

genbeplantning

I forbindelse

ret et

5 m stort

parkeringsareal

tilhørende

kommunen,

ved

37-h

Den

smst.

a~lagt
således

fremtidige

i den nuværende
at den foretager

E~ableringen

af

kørevej

af en vold på nordsiden

\~\.l \ ~~CCC'

i~

\

adgangsstis
et knæk

på

til

af den eksisterende

((

at der efter etablehvori

ske langs med røre-

matr.

ønskes etablenr.

37-1

Aaker,

hjørne af matr. nr.

på matr.

ind mod nævnte

og parkeringsareal

er

der nedlægges

parkeringsarealet

trace

blive

kloakafledning

med projektet

nordvestlige

kørevej

vil

af selve området,

Dog kan genbeplantning

det

bygningen

og rørsystem,

nes nedlægningsområde.
5 x

blive 1,10 m læn-

fremtidige

som et sivebrønds-

ikke kan foretages

siverørene

•

fundament,

ønskes

nr. 37-1,

d~

parkeringsareal.

indebærer

afgravning

adgangssti .

Det fremgår af sagen, at området
nets kendelse

af 15. juni
må

og udseende

kan udøve en af hensyn
Arealerne

øst

pålagt

er godkendt

bestemmelser

udvisende

bebyg-

af fredningsnævnet,

formål nødvendig

Å er udlagt

hvoraf

af andre eksisteren-

før tegninger

til fredningens

for Grødby

deklarationer

af Læsådalen,

til og ombygninger

ikke påbegyndes,

gelsens placering

af Overfredningsnæv-

1976 om fredning

fremgår, at "tilbygninger
de bygninger

er omfattet

censur".

til sommerhusområde

om grundstørrelse,

der

og ved

husstørrel-

se, farver m.v. Således må grundstørrelser
på mellem 400 og 1000
2
2
2
m bebygges med beboelse på max. 70 m og et udhus på max. 20 m ,
medens grunde med en størrelse på 1000 m2 eller mere må bebygges
med beboelse på max. 90 m2 og et udhus på max. 30 m2.
Fredningsnævnet

har den 2. december

hvorunder Bornholms

Amt oplyste,

mærksom på, at etableringen
jekt ville

medføre,

efter anlæggets
der meddeles

tilladelse

at man hidtil

af det ønskede

at der

etablering.

1997 foretaget

ikke

kan

Amtet

•

ikke har været op-

sivebrønds-

ske

og rørpro-

genbeplantning

har dog iøvrigt

til det ansøgte

besigtigelse,

fuldtud

indstillet,

på nogle nærmere

at

angivne

vilkår.
Fredningsnævnet

har efter en gennemgang

besigtigelsen

konstaterede

byggeprojektet

på vilkår,

tagdækningen
cader males

fremstår

afgørelse

ikke

herom

skab, herunder

sandvolde

nævnet

ecentlig kørevej

-

ri~ge~ iøvrigt
Nævnet

kan derfor

je~terede kørevej

før

Under

afgørende

behov

og et parkeringsareal
ikke meddele

at sommerhusets

iagttagelse

af områdets

tilladelse

og parkeringsplads.

at
fa-

bygnin- sive-

•

særskil te

af den ved fred-

karakteristiske
og uanset

land-

den nuvæ-

er vist som en 5 m bred
for

etablering

ved ejendommen

adgangsstis

til

bebygges,

fredningsnævnets

på matrikelkortet

i den nuværende

tilladelse

kloakeringsdel

og klitformationer

ikke

og det under

som ses på andre kystnære

etableres,

beskyttelse

rende smalle adgangssti
finder

meddele

ikke yderligere

og at projektets

foreligger.

n':'r.gen
tilstræbte

vej,

farve,

i området,

brøndssysteme't

at grunden

at

med en sort belægning,

i en dybrød

ger og skure

vedtaget

af projektet

af

en

eller ænd~

trace og dimensioner.
til anlæg

af den pro-

•

-

•

Nævnets afgørelse

såfremt den ikke er udnyttet

§

66 stk. 2 bortfalder

inden

~

..

-'

ges for Naturklagenævnet

af Dem, offentlige

Naturfredningsforening

og lokale

en væsentlig

i afgørelsen.

interesse

skriftligt

tilladelsen,

3 år fra dens meddelelse.

kan efter lov om naturbeskyttelse

Klage indgives

l

•
er enstemm~g.

Efter lov om naturbeskyttelse

Afgørelsen

-

§

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

foreninger

Danmarks

og lignende,

til fredningsnævnet,

Damgade

som har

4 A, 3700

Rønne .

•

Klagefristen
tilladelse
indgivet,

er

4 uger

fra

må ikke udnyttes
kan tilladelsen

net bestemmer
Opmærksomheden

religger
Genpart

•

er meddelt.

af klagefristen.
medmindre

En

Er klage

Naturklagenæv-

andet.
henledes

at nævnets

af denne
Amt,

afgørelsen

ikke udnyttes,

på,

at der

skrivelse

Danmarks

eventuelt

til udførelsen

afgørelse

i løbet af vinteren

Bornholms

dag,

før udløbet

ladelse fra andre myndigheder
forventes,

den

om projektets

tillige

kræves

af projektet.

til-

Det må

kloakeringsdel

fo-

1998.
er sendt

til Skov- og Naturstyrelsen,

Naturfredningsforening

og Aakirkeby

kom-

mune.

F. Schønnemann

(

.... _.~_

•

I
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I
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Sl<.ov- og Naturswrefg:en

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds

•

- lt FEB. 1998

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145

3 O JAN. 1998

Den

. Fax. 56950245

J.nr. 43/1997

Henrik og Lis Andersen
Holmevej
2860

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,

77

Søborg.

REb. NR. L''10.

~.~; t. Deres skr. af

Ved fredningsnævnets
nærmere

bestemte

skrivelse

vilkår

af 16. december

tilladelse

00

1997 meddeltes

til et byggeprojekt

på

på matr.

nr. 37-h Aaker.
Af

fredningsnævnets

kloakeringsdel

tilladelse

- et sivebrøndssystem

end fredningsnævnets

særskilte

herfor var Deres oplysninge~
vebrøndssystemet
tablering

fremgik

ikke kunne

at

projektets

- ikke måtte etableres,

afgørelse

herom forelå. Baggrunden

om, at der efter etable~ingen
foretages

før-

genbeplantning

af si-

og anden re-

af det berørte om~åde.

Ved skr:velse

modtaget

30. december

1997 samt under telefonsamta,

le af 22. januar 1998 har De iDidlertid
brøndssystemet
dækket

samtidig,

berørte

område

efter

igen, og at beplant~~ngen

meddelt,

etableringen

vil blive

at det af sivevil blive

genetableret

til-

i fuldt

omfang.
Således

foranlediget

skal

naturbeskyttelseslovens
til byggeprojektets
Ved Deres

§

.:1ingsnævnetvende

s;:k. 1 tillige

af 30. december

o~ t:llladelse til udvldelse
under

50

meddele

i medfør

af

tilladelse

kloakeri.:1gsdel.

skrivelse

Som meddelt

fred.:1ingsnævnet herefter

ansøgt:

a: .:1uværendesti til so~merhuset.

telefonsa~t:a~en
tllbage

1997 har De samtidig

~e~o~,

22. januar

når udtalelse

foreligger.

..."
.. '. '".; 'lt

Bil.

den

I

1998 vil

fred-

fra Bornholms

Am~

Efter lov om naturbeskyttelse

66 stk. 2 bortfalder

§

tilladelsen,

I

såfremt den ikke er udnyttet
Afgørelsen

kan efter lov om naturbeskyttelse

ges for Naturklagenævnet
turfredningsforening
væsentlig

inden 3 år fra dens meddelelse.

interesse

Klage indgives

af offentlige

og loka:e

§

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

foreninger

Danmarks

og lignende,

Na-

som har en

i afgørelsen.

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A, 3700

Rønne.
Klagefristen

tt

er

4 uger

fra

tilladelse må ikke udnyttes
indgivet, kan tilladelsen
net bestemmer
Opmærksomheden

dag,

afgørelsen

før udløbet

ikke udnyttes,

er

meddel t. En

af klagefristen.
medmindre

Er klage

Naturklagenæv-

andet.
henledes

på,

at der eventuelt

ladelse fra andre myndigheder
Genpart af denne skrivelse
Bornholms

den

Amt, Danmarks

til udførelsen

er sendt

tillige

kræves

til-

af projektet.

til Skov- og Naturstyrelsen,

Naturfredningsforening

og Aakirkeby

kom-

mune.

f'

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

'.

- %

Den

HRS. 1998

J.nr. 6/1998
Henrik

og Lis Andersen

Holmevej
2860

GENPART til,

Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Fredningsregisteret
D. h. t. Deres skr. af

77

Søborg.

J.nr.

Ved fredningsnævnets
ar 1998
bygge-

meddeltes

skrivelser
på

nærmere

og kloakeringsprojekt

Af fredningsnævnets
og parkeringsareal

bestemte
på matr.

tilladelse

tidig, at et nærmere

af 16. december

beskrevet

vilkår

tilladelse

til

et

nr. 37-h Aaker.

af 16. december
ønske

1997 og 30. janu-

1997 fremgik sam-

om anlæg af egentlig kørevej

på naboejendommen

matr.nr.

37-1, Aaker,

ikke

kunne imødekommes.
De har efterfølgende
søgt om tilladelse

ved skrivelse

til i byggeperioden

3 meter bred adgangsvej
I medfør
nævnet

•

i samme forløb

af naturbeskyttelseslovens

for sin del meddele

at stien genetableres

§

tilladelse

når byggeriet

den 4. marts 1998 an-

at etablere

en midlertidig

som den nuværende

sti.

50, stk. 1 skal fredningstil det ansøgte på vilkår,

er færdiggjort,

dog senest 1 .

juli 1998.
Opmærksomheden
ladelse

henledes

taget

på, at der

har samtidig

30. december

i stiens
Afgørelsen

hermed

henlagt

1997 om tilladelse

tillige

kræves

til-

Deres

ansøgning

mod-

til anlæg af varig kørevej

forløb.
kan efter lov om naturbeskyttelse

ges for Naturklagenævnet
turfredningsforening
væsentlig

eventuelt

fra andre til det ansøgte.

Fredningsnævnet

~

modtaget

interesse

D....~ "6 Y\J

af offentlige

\ '\- ~ ~.- \ 'l. \\\

6-

()CS"D \

2~

78 stk. 2 indbrin-

myndigheder,

og lokale foreninger
i afgørelsen.

§

Danmarks

og lignende,

Na-

som har en

Klage indgives

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A, 3700

tt'

Rønne.
Klagefristen

er

4 uger

fra

tilladelse må ikke udnyttes
indgivet, kan tilladelsen
net bestemmer

Amt,

dag,

afgørelsen

før udløbet

ikke udnyttes,

er meddel t. En

af klagefristen.
medmindre

Er klage

Naturklagenæv-

andet.

Genpart af denne
Bornholms

den

skrivelse

Danmarks

er sendt til Skov-

Naturfredningsforening

og Naturstyrelsen,
og Aakirkeby

kom-

mune.

F. Schønnemann

•

Retten I Kønne

3 Marts 1998

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Att.: F. Schønnemann
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A
3700 Rønne
Vedr. matr. nr. 37 -h Aaker beliggende Boderne 5, Akirkeby.

Ansøgning om udvidelse af nuværende sti til sommerhuset.
Hermed ansøges om tilladelse til etablering af en midlertidig 3 meter bred
adgangsvej. Vejen vil have samme forløb som den nuværende sti.
Efter endt byggeri vil vejen blive retableret, således at den igen vil være en
sti ti I huset.
Hermed frafaldes tidligere ansøgning af 29.12.1997 om etablering af en
permanent vej.

Med venlig hilsen

Lis & Henrik Andersen
Holmevej 77
2860 Søborg .

•

,
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

Hovedmodtager
Strandhotel Boderne
Boderne 1
3720 Åkirkeby

MPS 11094/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-4.4
Deres j.nr.

l. februar 2005
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at udtynde beplantningen ved Grødby Å på ejendommen matr.nr. 37-k Aaker, beliggende
Boderne 1. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.
Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Læsåfredningenfra
der fastsætter blandt andet:

1976,

"De arealer, som på vedhæftede kort er markeret som udyrkede arealer må ikke opdyrkes
eller beplantes, men skal bibeholdes i naturtilstand. Foranstaltninger efter naturfredningslovens § 62[tilsyn og pleje] kan søges gennemført, og fredningsnævnet kan foranledige, at
en bestemt ønsket naturtilstand opretholdes. de eksisterende skovarealer skal bibeholdes.
Forstmæssig pleje og udnyttelse af skoven skal være tilladt.

Herudover er området omfattet af en fredningsdeklaration fra 1974, der
fastsætter blandt andet, at skråningen ned mod åen skal bevares og renholdes.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet på vilkår, at udtyndingen foretages efter
nærmere anvisninger fra Bornholms Regionskommune .
N ævnets afgørelse er enstemmig.
Efter naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk.2 bortfalder
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

tilladelsen,

såfremt

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet,

·-rl.j·VI~'~~~~
.

-JL

Damgade 4A, 3700 Rønne.

Side 2/2

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 Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil 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 findes 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, Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

Modtaget

NATUR OG MIUØ

Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge

Retten i Rønrl

Tlf.: 56 92 00 00
Fax: 5692 58 16

Fredningsnævnet

for Bornholms

Regionskommune

Damgade 4a

E-mali:
na tu rag m' IJoe@brk.dk

3700 Rønne

www.brk.dk
CVR: 26-69-63-1.8

P-enhed; 1.003.307.214

7. december 2004

U dtynding af beplantning ved Grødby

A, Boderne

I forbindelse med renovering af Strandhotel Boderne samt udstykning og
frasalg af ejerlejligheder har ejeren af hotellet rettet henvendelse til Natur &
Miljø om at se på beplantningen ned til åen for om muligt at skabe bedre
udsigt fra lejlighederne.
Den aktuelle beplantning
Beplantningen

står på matr. nr. 37k, som hører til hotellet.

består af et større kirsebærtræ samt en del asketræer.

Matriklen er omfattet af to fredningskendelser: den store Læsåfredning og en
mindre areal fredning som kun omfatter parkeringspladsen og skråningen ned
til åen.
I Læsåfredningen fra 1976 hedder det bl.a.: "De arealer, som på vedhæftede
kort er markeret som udyrkede arealer må ikke opdyrkes eller beplantes, men
skal bibeholdes i naturtilstand.
Foranstaltninger efter naturfredningslovens
§62 (tilsyn og pleje) kan søges
gennemført, og fredningsnævnet kan foranledige, at en bestemt ønsket naturtilstand opretholdes.
De eksisterende skovarealer skal bibeholdes.
af skoven skal være tilladt."
Området er på fredningskortet

Forstmæssig pleje og udnyttelse

markeret som udyrket.

I den mindre fredning fra 1974 hedder det:
•

at en del af området udlægges til parkeringsplads

•

at skråningen ned til åen bevares og renholdes og

•

at området ned mod stranden fredes og åbnes for offentligheden

Natur & Miljø kan anbefale at fredningsnævnet giver tilladelse til en udtynding af askene ned mod åen, men at kirsebærtræet ud mod kysten som er
med til at markere åløbets afslutning i kystlandskabet bevares. Udtyndingen

fr8dnlrC'~nævz·
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skal gøres på en måde så åen stadig virker skovbevokset og skal ske ved at
hele træer fjernes og ikke ved beskæring af de enkelte træer.

Ansøgning og luftfoto over området medsendes.

Med venlig hilsen

Ilsebil Hansen
Direkte tlf.: 5692 2052
E-mail: Ilsebil.Hansen@brk.dk

Modtaget d!ln

1 8 OKT. 2DC4

Bornholms Regionskommune
Natur og Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

17. oktober 2004

Vedr ..:Strandhotel Boderne - grund matr. nr. 37 K, Åker.
I forbindelse med vor tota1renovering af hotellet samt udstykning og frasalg af ejerlejligheder,
har vi et ønske om, at myndighederne vil kigge på beplantningen på matr. nr. 37 K, som ligger
ned til åen.
Vi er bekendt med, at der er tinglyst en fredningsklausul i 1974 på matriklen, som i øvrigt
tilhører hotellet.
Vi har kontaktet Ole Holm Pedersen, der har været på stedet, men henvist til at vi udfærdiger
dette brev, således at fredningsmyndigheden må tage den endelige beslutning om hvad vi må og
ikke må.
Det vi gerne vil, er at skabe lidt synlighed ved beskæring af nogle enkelte træer - såsom
topbeskæring af et gammelt kirsebærtræ (se billede nr. 1), samt oprydning af væltede træer i
åen.
Vi har gennemgået dette med Holm Pedersen der gav udtryk for, at ifølge forskrifter kan ejer
foretage almindelig vedligeholdelse af området, men gøre noget vi efterfølgende vil få
problemer med har vi ikke tænkt os, derfor denne henvendelse.
Vi håber på hurtig besvarelse af vor henvendelse.
Vedlagt 3 billeder.

Med venlig hilsen
A
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Marianne Rasmussen
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Daniel Goldman, Ph.D.
Department of Geology,
University ofDayton
300 College Park, Dayton
Ohio 45469, USA

for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

MPSl1350/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-30.2
Deres j.nr.

Modteg§tj
Skov .. "g N~tUi'E:itYfØJ§@fl

2 6 JUNI møG

•

23. juni 2006
Overfor fredningsnævnet er der i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse af sorte skifre ansøgt om tilladelse til at udtage materiale fra fredet
profil i Læsåen (ved Vasegård) samt ved vandfaldet i Risebæk i Aaker.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.
Det fremgår af sagen, at Læsåen er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 15. juni 1976, og at Risebæk er omfattet af Overfredningsnævnetskendelse af 19. september 1979.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven
dispensation til udførelse af det forelagte projekt.

meddeler nævnet herved

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 Naturfredningsforening 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 Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil 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-
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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, Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

•

•

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Henrik Svendsen
Søndre Landevej 152
3720 Åkirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. 6/2012
24. juli 2012

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 42-h Aaker,
beliggende Søndre Landevej 152, 3720 Åkirkeby, at etablere solcelleanlæg. Projektet er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Det fremgår af sagen, at Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1.
september 1977 om fredning af Læsådalen. Af fredningsdeklarationen fremgår blandt andet,
at der ikke må opsættes skæmmende genstande, og at til- og ombygning af eksisterende
bygninger ikke må påbegyndes før fredningsnævnet har godkendt projektet.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 10. juli 2012.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærkninger.
Naturstyrelsen Roskilde har ikke haft yderligere bemærkninger.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet, forudsat at solcelleanlægget i det hele udføres i sort eller farver af
mørke nuancer, samt uden rammebestanddele eller øvrige dele i blankt metal.
Fredningsnævnet lægger ved afgørelsen særlig vægt på, at det henset til ejendommens
placering samt bevoksningen i området, og afstanden til nærmeste bebyggelse må lægges til
grund, at det ansøgte solcelleanlæg ikke vil virke skæmmende eller reflekterende over større
afstande. Fredningsnævnet lægger derudover vægt på det miljømæssige formål med
etableringen af solcelleanlægget.
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. 3, indbringes for Natur- og
Miljøklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner og
3.000 kr. for øvrige, herunder virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder.
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før
gebyret er modtaget.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk
Ornitologisk Forening og JL Landbrugsteknik.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Regionskommune
Teknik & Miljø

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN16/2014
Den 6. februar 2015

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til et projekt, der indebærer fjernelse af
spærring i Læså ved etablering af et nyt omløb samt oprensning af mølledammen. Projektet
omfatter Læsås passage af ejendommene matr. nr. 65-a Aaker, beliggende Almindingsvej 25,
3720 Åkirkeby og matr.nr. 65-d, Aaker, beliggende Almindingsvej 21, 3720 Åkirkeby.
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1.
september 1977 om fredning af Læsådalen. Fredningen fastsætter blandt andet, at afvanding,
ændring og regulering af vandløb og sænkning af vandstand ikke må finde sted, ligesom
terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning eller lignende. Pleje kan
søges gennemført, og fredningsnævnet kan foranledige, at en bestemt naturtilstand
opretholdes.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 5. februar 2015.
Bornholms Regionskommune har i forbindelse med besigtigelsen præciseret ansøgningen til
også at omfatte tilladelse til oprensning af mølledammen.
Lodsejer af matr.nr. 65-a Aaker, Jørgen Due Kofoed, har under besigtigelsen oplyst, at han
ikke har indvendinger mod projektet.
Lodsejer af matr.nr. 65-d Aaker, var ikke mødt til besigtigelsen, men det fremgår af sagens
akter, at også denne lodsejer anbefaler projektet.
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Vandpleje
Bornholm har anbefalet projektet.
Fredningsnævnets afgørelse
Da projektet kun i begrænset omfang berører det fredede areal sammenholdt med, at projektet
forventes at forbedre vandløbets økologiske tilstand samt fremme fri passage for fisk,
meddeler nævnet i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, dispensation til udførelse af

projektet, herunder fjernelse af spærring i Læså ved etablering af et nyt omløb samt
oprensning af mølledammen.
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
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. En klage skal inden fristens udløb indgives via Klageportalen. På forsiden
af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen findes også på
www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen
indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet modtager
klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til Natur- og
Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
klageportalen.
Klagegebyr
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i
Klageportalen
Gebyret for klage 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet 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) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 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 klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Fritagelse for at benytte klageportalen

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at
benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er
fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse
for at benytte Klageportalen kan imødekommes.
Klageberettigede
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.

Modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Vandpleje Bornholm og Dansk Ornitologisk Forening.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Regionskommune

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-02-2017
Den 14. februar 2017

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt tilladelse til afgravning af jord og oprensning af
stenbrud i forbindelse med en udvidelse af ”Slæbet” ved Klintebakken syd-vest for Natur
Bornholm, matr.nr. 275-b Aakirkeby Markjorder, og etablering af stier og oprensning af
stenbrud ved Ugleenge, matr.nr. 23-f Aaker og terrænændringer samt etablering af trappe ved
stenbrud ved Læsåen nær Limensgaden, matr.nr. 196-d Aaker. Projektet indgår i et rekreativt
projekt kaldet ”Linjer i Landskabet” i og omkring Aakirkeby og er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
De tre ejendomme, som ansøgningen angår, er markeret på følgende kort med (1) for matr. 275b, Aakirkeby Markjorder, (2) for matr.nr. 23-f, Aaker, og (3) for matr.nr. 196-d, Aaker.

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at de omhandlede 3 ejendomme er omfattet af hver deres
fredningsdeklarationer.

Matr.nr. 275-b Aakirkeby Markjorder er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 11.
september 1989 om fredning af Klintebakken. Af deklarationen fremgår blandt andet:

Matr.nr. 23-f Aaker er omfattet af fredningsdeklaration fra 1997 omfattende en lokalitet med
salep gøgeurt, hvoraf blandt andet fremgår:

Matr.nr. 196-d Aaker er omfattet af Læsåfredningen fra 1976, hvoraf blandt andet fremgår:

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 13. februar 2017.
Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Foreningen
Bornholm har alle anbefalet det ansøgte.
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte 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
udførelse af det ansøgte projekt.
For så vidt angår matr.nr. 275-b Aakirkeby Markjorder, har nævnet navnlig lagt vægt på, at det
ansøgte i overensstemmelse med fredningens formål tjener til at udbygge og sikre
anskueligheden af områdets geologiske værdier, og at det ansøgte ikke hindrer varetagelsen af
fredningens øvrige formål.
For så vidt angår matr.nr. 23-f Aaker og matr.nr. 196-d Aaker, har nævnet lagt vægt på, at
projektet, der på disse ejendomme i det væsentlige omfatter en plejeforanstaltningslignende
oprensning af stenbrud samt en bedre anskueliggørelse af de fredede lokaliteter, ikke strider
mod formålet med fredningsbestemmelserne, der hviler på de pågældende ejendomme.
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 klagefristen 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 fristen 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.
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.
En tilladelse 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 en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

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

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM
Jørgen Due Koefoed
”Frostegaard”
Almindingsvej
3720 Aakirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
25
J.nr. FN-BOR-6-2017
Den 28. juni 2017

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til i forbindelse med etablering af et
hønsehold på 1.600 høns, at opsætte et hønsehegn på ejendommen matr. nr. 65 a, Aaker,
beliggende del af ”Frostegaard”, Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Ejendommes beliggenhed er markeret på følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at hegningen vil dække ca. 1.000 m² af et areal omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 1. september 1977 om fredning af Læsådalen. Af
fredningskendelsen fremgår blandt andet:
”…
Arealerne må ikke yderligere bebygges, og der må ikke opsættes boder, skure, master,
hegn, reklamer eller andre udsigtshæmmende eller skæmmende genstande.
Nødvendige landbrugsbygninger (drifts- og beboelsesbygninger) må dog opføres i
tilslutning til eller i umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger, for såvidt de ikke i
væsentlig grad afviger fra bestående bygninger i henseende til udseende og højde.

De dyrkede arealer må anvendes til landbrug af enhver art og må tilplantes, ligesom der må
opstilles kreaturhegn.
…”
Bornholms Regionskommune har i brev af 29. marts 2017 anbefalet det ansøgte, da det vedrører
et landbrugsareal og er af begrænset størrelse.
Miljøstyrelsen har i mail af 9. juni 2017 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
udførelse af projektet. Nævnet har lagt vægt på, at projektet, der er foranlediget af ejendommens
landbrugsmæssige drift, alene angår et begrænset areal af det fredede område, både relativt og
absolut.
Det er et vilkår for dispensationen, at hegnet bortfjernes og arealet retableres, hvis hønseholdet
på arealet ophører.
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 klagefristen 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 fristen 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.
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.
En tilladelse 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 en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

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

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-10-2018
Den 3. maj 2018

Overfor fredningsnævnet er der den 8. marts 2018 ansøgt om tilladelse til etablering af to
shelters ved Boderne Havn. Arealet, der er umatrikuleret, ejes af Arne Munch Ipsen. Projektet
er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Projektets placering er markeret på følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. september 1977 om
fredning af Læsådalen. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:
”…
Arealerne må ikke yderligere bebygges, og der må ikke opsættes boder, skure, master, hegn,
reklamer eller andre udsigtshæmmende eller skæmmende genstande. Nødvendige
landbrugsbygninger (drifts- og beboelsesbygninger) må dog opføres i tilslutning til eller i.
umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger, for såvidt de ikke i væsentlig grad afviger
fra bestående bygninger i henseende til udseende og højde. Tilbygninger til og ombygninger af
andre eksisterende bygninger må ikke påbegyndes, før tegninger udvisende bebyggelsens

placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet ~ der' kan udøve en af hensyn til
fredningens formål nødvendig censur.
….
Camping og teltning uden nævnets samtykke og anlæg af camping- eller sportspladser er ikke
tilladt.

…”
Fredningsnævnet har den 1. maj 2018 foretaget besigtigelse.
Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet har anbefalet
projektet. Foreningen Bornholm har oplyst, at man ikke har indvendinger mod projektet.
Bornholms Regionskommune har oplyst, at lodsejeren overfor kommunen har meddelt
samtykke til projektet.
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
udførelse af projektet på vilkår,
at tagbeklædningen udføres med tagpap, og
at bygningssiderne males røde.
Nævnet har lagt vægt på, at projektet opføres på et havneområde i umiddelbar tilknytning til
havnens eksisterende bebyggelse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at projektet ved sin
begrænsede udstrækning, udformning og placering ikke strider mod fredningens formål at
sikre de fredede arealers landskabelige og videnskabelige værdi.
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 klagefristen 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 fristen 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.
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

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM
Lektor, dr. scient Arne Thorshøj Nielsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
1350 København K

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-20-2018
Den 6. september 2018

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til i en enkelt sektion i Læså-dalen at
foretage blotning, opmåling, undersøgelser og indsamling af fossiler på ejendommen matr.nr.
94-b, Aaker Sogn, der ejes af Roar Green, Vasegårdsvej 8, 3720 Aakirkeby. Projektet er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Det fremgår af
ansøgningen blandt andet, at projektet så vidt muligt vil skulle udføres i september 2018, og
at det blotlagte areal efter endt undersøgelse vil blive tildækket, hvorved indgrebet ikke vil
kunne ses.
Undersøgelsesstedet er markeret på følgende kortudsnit med en rød prik. Det skraverede
område udgør en del af et større fredet område:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. september 1977 om
fredning af Læsådalen (strækningen mellem Skørrebro og Østersøen), der stadfæster
fredningsnævnets afgørelse af 15. juni 1976 om samme. Fredningsbestemmelserne fastsætter
blandt andet:
”…
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning eller lignende.

Tørve-, kalk- og grusgravning er ikke tilladt.
…”
Bornholms Regionskommune har oplyst, at udgravningen har et ganske begrænset omfang, og
at udgravningen efterfølgende tildækkes, samt at der alene i begrænset mængde vil blive
indsamlet skifersten med fossiler. Ansøgeren har overfor kommunen oplyst, at man påregner,
at det blotlagte profil vil have en bredde på 20 cm.
Ejendommens ejer, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm har ikke
indgivet bemærkninger.
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 meddeles herved dispensation til udførelse af
undersøgelsesprojektet som ansøgt. Der er herved lagt vægt på undersøgelsens videnskabelige
formål, undersøgelsens begrænsede varighed og arealmæssigt meget begrænsede omfang, samt
at det undersøgte område tildækkes efter endt undersøgelse.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, da projektet, som ansøgningen angår,
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til de omhandlede fredningsbestemmelsers
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 klagefristen 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 fristen 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.
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

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Naturstyrelsen Bornholm
Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-13-2019
Den 20. august 2019

Overfor fredningsnævnet er der den 4. juli 2019 ansøgt om tilladelse til indvinding af 30 m3
kalk på ejendommen matr.nr. 196d, Aaker, beliggende Limensgade 25, 3720 Aakirkeby.
Kalken skal anvendes ved restaureringsprojektet på Hammershus, da det med kalken fra dette
område er muligt at opnå en mørtelsammensætning, som man regner med har været anvendt i
middelalderen til opførelsen af Hammershus. Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at det
ansøgte nye brud placeres i den vestlige del af det eksisterende brud. Det ansøgte er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
På nedenstående kort er den omtrentlige placering af det ansøgte markeret med en rød prik:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. september 1977 om fredning af del af Læsådalen, der fastsætter blandt andet, at "tørve-, kalk- og grusgravning er ikke
tilladt."
Fredningsnævnet har den 22. december 2006 og den 15. februar 2013 meddelt dispensationer
til indvending af kalk fra Limensgadebruddet til brug for restaureringer af Hammershus.

Lodsejeren Jørn-Erik Kofoed har meddelt ansøgeren fuldmagt til indhentning af nødvendige
tilladelser til råstofindvinding af kalk i kalkstensbruddet.
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at det ved en eventuel dispensation præciseres, at
brydningen sker på en måde, så bruddets karakteristika bevares med den ret præcise og plane
”gulvflade” og de tydeligt markerede kanter med ”bænke” langs brudkanten, idet kommunen
vurderer, at de geologiske og landskabelige værdier på den måde fortsat vil blive fremhævet
bedst muligt. Kommunen har endvidere oplyst, at der i forbindelse med en eventuel råstoftilladelse vil blive udarbejdet en indvindings- og efterbehandlingsplan, der også vil være med
til at sikre, at områdets geologiske værdier beskyttes under indvindingsprocessen og fremhæves bedst muligt efter endt indvinding.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærkninger til det ansøgte ud over, at man
forventer, at der bliver taget hensyn til en bænk, der er opstillet i bruddet i forbindelse med
det i 2019 indviede naturformidlingsprojekt ”Linjer i Landskabet” syd for Aakirkeby.
Miljøstyrelsen har den 7. august 2019 oplyst, at ejendommen ikke er omfattet af Natura 2000.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet på vilkår, at brydningen sker på en måde, så bruddets karakteristika
bevares med den ret præcise og plane ”gulvflade” og de tydeligt markerede kanter med ”bænke”
langs brudkanten, samt at en bænk, der er opstillet i bruddet i forbindelse med
naturformidlingsprojektet ”Linjer i Landskabet”, bevares.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da det ansøgte skønnes at være af
underordnet betydning i forhold til den omhandlede fredningskendelses 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 klagefristen 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 fristen 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.
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, Dansk Ornitologisk Forening og
Jørn-Erik Kofoed.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Museum

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-33-2021
Den 9. februar 2022

Overfor fredningsnævnet er der den 21. december 2021 ansøgt om tilladelse at foretage
arkæologiske undersøgelser af Blykullebakke ved Boderne på ejendommen matr.nr. 42c,
Aaker, beliggende Søndre Landevej 158, Boderne, 3720 Aakirkeby. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet og hvoraf fremgår blandt andet, at
undersøgelserne skal angå erosionstruede fortidsminder og forventes gennemført i april 2022,
alternativt efteråret 2022.
Projektområdet er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 15. juni 1976 om fredning af arealer
omkring Læsådalen (strækningen mellem Skørrebro og Østersøen), som stadfæstet af
Overfredningsnævnet den 1. september 1977. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt
andet:
”…
Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på, at der ikke må ske ændringer i den
bestående tilstand, og at der gives offentligheden adgang til gående færdsel langs visse
strækninger af åen.

[…]
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning eller lignende.
…”
Bornholms Regionskommune har vurderet, at det ansøgte ikke er i modstrid med fredningens
formål og kan anbefale, at der dispenseres til det. Det ansøgte angår begrænsede
terrænændringer, og samtidig er det værdifulde arkæologiske værdier, der er tale om.
Desuden kan værdierne gå tabt på grund af beliggenheden ved en kystskrænt udsat for
erosion.
Bornholms Regionskommune har den 31. januar 2022 meddelt dispensation fra
fortidsmindebeskyttelseslinjen til projektet.
Bornholms Regionskommune har vedrørende forhold omfattet af Natura 2000 og habitatdirektivet nærmere anført, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 6,5km. 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 eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngleog rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitat-direktivets bilag IV.
Danmarks Naturfredningsforening har den 22. januar 2022 oplyst, at man ikke har
indvendinger imod det ansøgte.
Miljøstyrelsen har den 18. januar 2022 anført, at sagen synes fuldt oplyst, og at ansøgningen
ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
projektet som ansøgt, da undersøgelserne berører et meget begrænset areal af det fredede
område og udføres i en begrænset periode og samtidig angår værdifulde arkæologiske
værdier, der kan gå tabt på grund af beliggenheden ved en kystskrænt udsat for erosion. Det
ansøgte vurderes derfor ikke at stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen angår, skønnes at være af underordnet betydning i forhold til den omhandlede frednings 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 klagefristen 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 fristen 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.
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

