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LOV Nr. 9 af 03/0 1/1992
BEK 383-17-07-1984
Reg. nr.

Be endtgøreIse om fredning af søterritoriet ud for Øleåens og
L såens udmundinger på Bornholm

I medfør af §§ 60, 66, stk. 2 og 66, stk. 3, i lov om naturfredning, j fr. lovbekendtgørelse nr. 435 af
l. september 1978, senest ændret ved lov nr. 281 af 6. juni 1984, fastsættes:
Formål

§ 1. Fredningens formål er at bevare nogle
kendte lokaliteter med forekomst af kalkkonkretioner med »bornholmske diamanter«.
Afgrænsning

§ 2. Fredningen omfatter arealer ud for
01eåens og Læsåens udmundinger i østersøen. Arealerne udgør et 300 m bredt område
langs med kysten og afgrænses mod øst og
vest af en båker1inie. Områderne fremgår af
kortbilagene.
Fredningsbestemmelser

§ 3. I det fredede område må der ikke
1) ske dumpning af stoffer eller materialer, herunder dumpning af havbundsmaterialer (klapning),
2) opfiskes kalkkonkretioner (kalkboller),
3) dykkes med anvendelse af udstyr, herunder snorkeldykning,
4) ske boring eller sprængning i havbunden,
5) indvindes råstoffer.
Anlægsarbejder

§ 4. Følgende arbejder kræver som hidtil
efter lovgivningens almindelige regler tilladelse fra ministeriet for offentlige arbejder:
1) terrænændringer ved afgravning, opfyldning eller uddybning,

2) opførelse af bygningsværker eller lignende samt etablering af dæmninger,
havne eller andre faste anlæg.
Stk. 2. Tilladelse til de i stk. 1 nævnte arbejder meddeles efter forudgående forhandling med fredningsstyrelsen.
Tilsyn

§ 5.

Fredningsstyrelsen fører tilsyn med
overholdelsen af bekendtgørelsens § 3, samt
med overholdelse afvilkår meddelt efter § 6.
Undtagelser

§ 6. Fredningsstyrelsen kan meddele tilladelse til mindre betydende fravigelser fra
bestemmelserne i § 3, herunder til videnskabelige undersøgelser på det fredede område
samt til de foranstaltninger, som er nødvendige herfor.
Straf og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3
samt vilkår meddelt efter § 6, straffes j fr.
naturfredningslovens § 66, stk. 2, med bøde,
medmindre højere straf er forskyldt efter den
øvrige lovgivning.
Stk. 2. For overtrædelser, der er begået af et
aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan
der pålægges selskabet som sådant bøde ansvar,jfr. naturfredningslovens § 66, stk. 3.

§ 8. Bekendtgørelsen
august 1984.

træder i kraft

l.

Miljøministeriet, den 17. juli 1984
Christian Christensen
/ Erik Lindegaard

Ingen

•

------------

....

KORTBILAG TIL

--

Fredet areal udfør Øleåens udmunding

..

o

'

,

,

100

200

300 400 500m

..........

""

.........

........ ......
.........
UUARRI

,nf'

111 Ill ......nl(,
"'4'"JlV"

Ar

J"((l"'I"'K.or;;'i''f"t~'''''N

HllIl(,

"'11l (,IOf14'IC:",

V'll

"JIllJ('lMI!<4t.. " nn 1

IN'1I1l11"

Till 1\1"1""

(A83)

..

-...- "
..
\
"-

........

"
\
'.

KORTBILAG TIL
Fredet areal udfor Læsåens udmunding

o

'. ,
'- ........

:

UDA~f.JDtl

100 '200 300 400 500m

"-

AF JAtO"'II'K'.S.Sl'l'AtlSlN

'll
TJ["CSlllG 9AUCi vto MILJOMINISllAIE('
<'ÆA1A",", MEO GEODÆTISK INSTITUTS 'lllADUSE
AB

3)

