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1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet
Indledning
Med forslag til fredning af Madsebakke-Hammersholm-området ønsker Danmarks
Naturfredningsforening at sikre og forbedre værdien og øge tilgængeligheden af et enestående
natur- og kuturlandskab med et meget stort antal helleristninger, en varieret landskab og en
rig natur til glæde for offentligheden.
på grund af det dramatiske klippeterræn, det rige plante- og dyreliv, Hammershus Ruin, samt
det store antal helleristninger og mange andre gamle kulturspor, er beskyttelsen, forvaltningen
og formidlingen af det Nordbornholmske landskab af stor betydning både lokalt og nationalt.

•

Mens der er ganske stor bevågenhed omkring Hammeren, Hammershus og Slotslyngen, har
der hidtil været forholdsvis beskeden bevågenhed omkring det landskab, der rejser sig fra
Madsebakke ved Allinge-Sandvig til Hammersholm tæt på Hammershus og overfor Hammeren .
Gennem de seneste år er der i dette landskab gjort et stort antal opsigtsvækkende fund af
helleristninger, herunder bl.a. mange skibe, et par fodspor og heste. Fundene, der dels er gjort
i nærheden af de gammelkendte helleristninger på Madsebakkeklippen og dels på markerne
syd og sydvest for Anebjerg Høj, hvor landskabet rejser sig til 90 meter over havet,
cementerer området som det mest betydningsfulde areal med helleristninger på Bornholm - og
dermed i Danmark. Dertil kommer, at der er fundet adskillige andre kulturspor fra samme tid
som helleristningerne. Arkæologerne forestiller sig derfor, at området gennem lange tider har
været en vigtig kultplads og regner med, at der i området kan gøres flere fund af
helleristninger og andre kulturspor, der kan kaste nyt lys over helleristningerne og deres
betydning.
Fra nyere tid er området rigt på mere eller mindre tilgroede småstenbrud. Hvis de små
stenbrud frilægges, så de bliver mere synlige i landskabet, vil de dels blive mere værdifulde for
områdets plante- og dyreliv, og dels mere tydeligt end i dag fortælle historien om den
bornholmske landbefolknings liv, hvor brydning af sten var en udbredt beskæftigelse langt op i
det 20. århundrede.

•

Områdets plante- og dyreliv er varieret og rummer rester af den tidligere udbredte
klippeløkkevegetation med bl.a. orkideen hyldegøgeurt, der forekommer på overdrevet
Langebjerg. Hele området har pga. den højtliggende klippeundergrund og pga. sin høje
beliggenhed, hvor der ikke sker tilførsel af næringsrigt vand fra landbrugsopland, et vældigt
potentiale til at blive genoprettet som et stort overdrev, hvor den karakteristiske bornholmske
klippeløkkenatur kan udvikle sig positivt gennem mange årtier. Med til denne natur hører
,spredte bevoksninger af slåen og enebær, fuglekirsebær, vildæble, egetræer og andre træer
og store åbne områder med varieret urtevegetation og bl.a. mange orkideer. Klippeløkkerne
har desuden, som andre gode overdrev, en rig fauna af bl.a. sommerfugle og småfugle.
Landskabsformer
Fra den markante, langstrakte klippeknude Langebjerg (76 meter over havet) og højdedraget
fra Anebjerg Høj og syd herfor skråner terrænet fra 90 meters højde til ca. 25 meters højde
over havet. Fra de højeste dele af området er der storslåede udsigter mange steder. Mellem
Langebjerg og de relativt stejle nordvestvendte skråninger nordøst for Hammersholm strækker
sig et øst-vest gående åbent dalstrøg.
Udsigten fra helleristningsområdet syd for Anebjerg Høj mod nordvest til Hammeren og over
østersøen til Sverige ville være storslået, hvis de nordvestvendte skråninger nordøst for
Hammersholm ikke var skovbevoksede over alt.
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Geologi
Hele området er præget af forholdsvis lerede moræneaflejringer på klippegrund. Morænelaget
er mange steder ganske tyndt og adskillige steder er klipperne blottet og slidt af isen. Der er
således mange fine eksempler på rundklipper med skurestriber og andre strukturer, som viser
isens bevægelsesretning fra øst mod vest i området i under sidste istid.
Naturtyper
Vegetationen på Langebjerg er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovenes § 3 som hede og
overdrev. Et område syd for Anebjerg er beskyttet som overdrev. Desuden er fem små
vandhuller (ældre stenbrudssøer) beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, da de har vandflader
på over 100 m2• Afgrænsningen af de beskyttede naturtyper fremgår af kortbilag 2. Skoven,
der strækker sig fra Hammersholm til Anebjerg Høj er fredskovspligtig.
Plante- og dyreliv
Det rigeste plante- og dyreliv er knyttet til Langebjerg og skovområderne omkring Anebjerg
Høj, og Hammersholm. Langebjerg har en meget varieret flora af karakteristiske bornholmske
buske og spredte træer som ene, kirsebær, slåen, tjørn, vildæble, benved, eg, røn, seljepil,
ask osv. De åbne arealer rummer en meget artsrig urteflora med flere orkideearter, bl.a.
hyldegøgeurt eller "Adam og Eva", som den også kaldes pga. sine to markante farvevarianter i
vinrød og lysegul.
Kulturhistorie
Området rummer store kulturhistoriske værdier i form af helleristninger. Ristningerne findes
især på og omkring Madsebakkeklippen i områdets nordøstlige udkant og på de højtliggende
klipper øst for Hammersholm. Helleristningsfeltet p§ Madsebakkeklippen er det største og mest
kendte sted med helleristninger i Danmark, og derfor en betydelig turistattraktion, som hver år
bliver besøgt af et stort antal turister. I nyere tid er der over en stor del af området afsløret
mange nye og interessante helleristninger, hvoraf flere vurderes at være af interesse for
offentligheden. De registrerede fortidsminders beliggenhed fremgår at kortbilag 1. Det
forventes, at yderligere undersøgelser vil afsløre flere helleristninger og andre kulturspor i
området.
Stiforbi ndelser
De eksisterende stier og veje i området (se kortbilag 1) bevares, men der er i dag ingen
stiforbindelse fra Madsebakkeklippen mod Hammersholm og Langebjerg. Derfor indebærer
fredningsforslaget, at der etableres nye stiforbindelser i form af en vandresti fra Madsebakke
til Anebjerg Høj og derfra videre som forgrening gennem og forbi skoven til de sm§ stenbrud,
helleristningsområderne, Langebjerg og til den grusvej, der i dag fører forbi Hammersholm og
frem til Stenbrudsmuseet ved Moseløkken Stenbrud. Forslag til nye stier er indtegnet på
fredningskortet (kortbilag 1).

•

Eksisterende naturplejeaftaler
Staten har indgået aftale om afgræsningspleje af Langebjerg og arealer omkring
Hammersholm.
Turisme og rekreation
Helleristningerne på Madsebakkeklippen er i dag en betydelig turistattraktion, mens
Hammershus og Hammeren hører blandt de største attraktioner p§ Bornholm og i Danmark.
Langebjerg og Moseløkken Stenbrud er ligeledes attraktioner, der føjer sig naturligt til de
øvrige seværdigheder i omr§det.
De nye helleristninger vil, kombineret med en genopretning af klippeløkkenaturen og
etablering af en vandresti som beskrevet tværs over Bornholms nordspids fra Madsebakke til
Hammersholm/Hammershus, give den aktive turist og lokalbefolkningen nye gode rekreative

•
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muligheder. For Nordvestbornholm som helhed vil fredningen og naturgenopretningen forbedre
hele områdes forvaltning i retning af at blive et større nationalt kulturlandskab og
naturomr~de, som p~ et tidspunkt måske kan få status som nationalpark.
Råstofindvinding
I Regionplanen er der ikke udlagt områder til Råstofindvinding indenfor det områder, der
foreslås fredet. Men umiddelbart op til fredningsgrænsen er Moseløkken Stenbrud udlagt til
råstofområde. Det er i dag et af de få aktive stenbrud på Bornholm, og der er knyttet et lille
museum til stedet.

2. Fredningsforslagets

afgrænsning

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1.

•

. Mod øst afgrænses forslaget af sommerhusområder, cykefstien på den nedlagte
jernbanedæmning og idrætsomr~der; mod syd af bæk, hegn og småskove omkring Krejbjerg
og vejen herfra op til Moseløkken Stenbrud; mod sydvest fra Moseløkke Stenbrud langs vejen
til Hammersholm og videre til Langebjergvej; mod nordvest langs Langebjergvej nord om
Langebjerg og derfra videre fra Langebjergs østlige hjørne tilbage til de bebyggede områder
Nord for Madsebakke.

3. Planlægnings- og fredningsmæssige

forhold

Region.-, kommune- og lokalplanforhold
I Regionplan 2001 er området markeret på kortbilag 1 i nærværende fredningsforslag udlagt
som sommerhusområde

•

I Kommuneplan 2003-2013 for Allinge-Gudhjem Kommune er området markeret på kortbilag 1
i nærværende fredningsforslag udlagt som sommerhusområde med maksimal
bebyggelsesprocent på 10 for sommerhusbebebyggelse og 20 for samlet feriehusbebyggelse.
Etageantallet er maksimalt 1 og bygningshøjden maksimalt 6,5 meter. Etageantallet kan øges
til 1V2, hvis specielle forhold taler for det. Feriehusbebyggelse sigter til en gældende lokal plan
03-09 Langebjerg Hotel og Ferieparkpark for området, hvor der tillades en bebyggelsesprocent
på 20 som samlet feriehusbebyggelse uden mulighed for yderligere udstykning.
1

Indenfor samme område er der den 11. februar 2006 offentliggjort lokalplanforslag 008 for et
sommerhusområde ved Madsebakke. Lokalplanen omfatter det samme areal, der i
regionplanen og kommuneplanen er udlagt som sommerhusområde. Lokalplan 008 skal afløse
lokalplan 03-09, idet feriehusbebyggelsen undlades i det nye forslag. I lokalplan 008 tillades
en bebyggelsesprocent på 10 med udstykninger i enkeltparceller ned til 1.200 m2• Pga. nye
fund af helleristninger, der afkaster en 100 meget beskyttelseszone, kan godt 50 % af
lokalplanens areal ikke udnyttes til sommerhuse uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven
og museumsloven. Tilsvarende gælder for et beskyttet dige på arealet uden for de
beskyttelseszoner, som de kendte helleristninger afkaster.
Zoneforhold
Området, bortset fra sommerhusområdet vist på kortbilag 1, er landzone
International naturbeskyttelse
Langebjerg og den statsejede del af området er udpeget som habitatområde, idet det udgør en
del af habitatområder nr. 160: Hammeren og Slotslyngen. Området er udpeget, fordi det
rummer følgende arter og naturtyper, som skal sikres en gunstig bevaringsstatus i området
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(numrene er EUs koder, der er udviklet for at undgå mistolkninger ved oversættelser af de
forskellige arter og naturtyper):
1166:
1210:
1230:
1330:
2320:
3150:
3160:
4030:
5130:
6210:
6230:
6410:
7140:
7230:
8220:
8330:
9160:
91DO:
91EO:

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
En~rig vegetation p~ stenede strandvolde
Klinter eller klipper ved kysten
Strandenge
Indlandsklitter med lyng og revling
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat p~ heder, overdrev eller skrænter
Overdrev og krat p~ mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidelokaliteter)
Artsrige overdrev eller græsheder p~ mere eller mindre sur bund
Tidvis v~de enge p~ mager eller kalkrig bund, ofte med bl~top
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Rigkær
Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter
Havgrotter, der st~r helt eller delvis under vand
Egeskove og blandskove p~ mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Redegørelse for eksisterende fredninger
Arealet indeholder seks fredninger, hvoraf alle på nær Hammerholmfredningen
Hammersholm, 1907
Madsebakke, 1944
Langebjerg, 1962
Vej øst for Langebjerg, 1963
Madsebakke, 1965
Matrikel 46a, 141, 142, 145c, 155 og 163, Alinge-Sandvig købstads markjorder,

er ganske små:

1972

Hammersholm, 1907
Fredningen beskytter området mod udstykning og bebyggelse, undtaget hvad ejendommens
drift som landejendom kræver. Desuden fremgår det af fredningen, at området skal bevares i
dansk besiddelse.
Madsebakke, 1944
Fredningen sikrer arealet mod
lignende uden fredningnævnets
til område og pålægger ejeren
og buske, når fredningsnævnet

•

bebyggelse, beplantning, træfældning, stensprængning eller
tilladelse. Fredningen sikrer desuden offentlighedens adgang
pligt til på egen bekostning at fjerne selvsået opvækst af træer
skønner, at opvæksten forandrer stedets karakter.

Langebjerg, 1962
Fredningen sikrer offentlighedens adgang til arealet og fredningnævnets ret til uden udgift for
ejerne af at lade fjerne selvsåede træer, der hindrer udsigten fra området
Vej øst for Langebjerg, 1963
Tillægskendelse til fredningen af Langebjerg fra 1962 i anledning af, at ca. 215 m2 af denne
fedning udtages til vej.
Madsebakke, 1965

•
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Fredningen sikrer arealet som fællesareal for beboere af feriecentre "Madseløkke" i form af
græsmark eller andre afgrøder til landbruget. Der er forbud mod anbringelse af installationer
eller bygninger af nogen art og forbud mod camping på arealet.
Matrikel 46a, 141, 142, 145c, 155 og 163, Alinge-Sandvig købstads markjorder, 1972
Fredningen har til formål at regulere bebyggelse. Fredningen overlapper kun nærværende
fredningsforslag for et fem meter bredt bælte mod vej på matriklerne 142 og 163, hvor der
skal etableres slørende beplantning.

4. Forslag til fredningsbestemmelser
Det foreslås at fredningen tinglyses på følgende bestemmelser:

at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning
at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter
at områdets landskabelige kvaliteter bevares og forbedres
at forhindre bebyggelse og terrænændringer
at sikre og forbedre offentlighedens adgang

§ 2 Mål for delområder
•

Afgrænsningen af delområder fremgår af kortbilag 3.
Delområder mærket som arealtype A udlægges som ekstensivt udnyttede overdrev, dvs. at de
ikke må være i omdrift, gødes eller sprøjtes, og at de skal opretholdes som lysåbne arealer
ved en passene ekstensiv afgræsning (evt. slåning) baseret på områdets naturlige bæreevne.
Delområder mærket som arealtype B kan fortsat dyrkes i almindelig omdrift, men fredningen
er ikke til hinder for, at dette område kan overgå permanent til arealtype A med samme
ekstensive driftsform, som gælder for denne areaJtype.
Delområder mærket som arealtype C drives som skov efter statens principper for naturnær
skovdrift eller lades urørt, bortset fra indgreb omtalt i § 5 (naturpleje).
De/områder mærket som arealtype D er hus og havearealer, hvor der kan drives have. på
disse arealer kan der bygges efter almindeligt gældende regler, men dog efter
fredningsnævnets censur med hensyn til udformning og materialer, således at byggeri ikke
strider mod fredningsbestemmelsernes overordnede formår.
§ 3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv.
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Der m~ ikke foretages terrænændringer og der m~ ikke opføres bebyggelse eller etableres
anlæg, medmindre s~danne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende
bestemmelser.
P~ eksisterende have- og g~rdspladsarealer omkring Hammersholm og Langebjergg~rd (ikke
omfatter af delomr~derne A, B eller C p~ kortbilag 3) kan der bygges efter behov under
fredningsnævnets censur.
Der m~ ikke anbringes campingvogne eller lignende og teltslagning m~ ikke finde sted.
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres stier i omr~det efter en nærmere
planlægning.
Fredningen er ikke til hinder for at vandindvinding kan ske som hidtil.
Fredningen er ikke til hinder for at der kan ske oprydning p~ arealet.
Fredningen er ikke til hinder for, at dræn aktivt kan afbrydes eller fjernes for at øge
fugtigheden.
Fredningen er ikke til hinder for, at der diskret kan opsættes mindre informationstavler
formidling af fredningen.

mv. til

§ 4 Retningslinier for skov- og landbrugsdrift
Skov skal drives efter statens principper for naturnær drift eller lades urørt. Ved den
naturnære drift tilstræbes anvendelse af træer og buske, som oprindeligt er vildtvoksende p~
Bornholm, og inden evt. udlæg til urørt skov tilstræbes fjernelse af træer og buske, der ikke
oprindeligt er vildtvoksende p~ Bornholm.
.
.
Landbrugsarealerne, herunder de omr~der, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som
overdrev eller hede, m~ ikke gødes, sprøjtes, kalkes eller indirekte tilføres næring med f.eks.
netto tilførsel af dyrefoder. Arealtype B er dog undtaget herfra, med mindre omr~det overg~r
til arealtype A.

•

Der m~ ikke plantes juletræer eller pyntegrønt p~ arealerne. Der m~ ikke uden
fredningsnævnets tilladelse etableres nye, levende hegn.

§ 5 Naturpleje
Uanset § 3 kan plejemyndigheden i henhold til en plejeplan foretage tilstandsændringer og
andre foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for hjemmehørende dyreog plantearter eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige
og kulturhistoriske værdier, herunder regulere detaljer ang~ende skovdrift, afgræsningen og
jordbearbejdning p~ landbrugsarealerne.
Det er en forudsætning for udførelse af s~danne foranstaltninger, at de foretages p~ baggrund
af en samlet plejeplan for hele omr~det udarbejdet af plejemyndigheden.
Plejeplanen skal redegøre for de foranstaltninger, som p~tænkes udført i de følgende højst 5 ~r
efter fredningens gennemførelse samt for eventuelle begrænsninger i almenhedens
adgangsret.
Grundejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsr~det skal have lejlighed til at udtale
sig om plejeplanen. Uenighed oin planens indhold forelægges fredningsnævnet til afgørelse .
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•

Bornholms Regionskommune er plejemyndighed for så vidt angår privatejede dele af
fredningen, mens staten er plejemyndighed for så vidt angår de statsejede dele af fredningen
§ 6 Naturgenopretning
Arealtype A skal drives som overdrev med henblik på med tiden at skabe en varieret, lysåben
overdrevsnatur.
Der skal for at sikre udsigt fra markante højdepunkter og for at sikre naturværdier og godt
indblik i områdets småstenbrud ske en rydning af træer og buske i begrænset omfang på
arealtype C.
Dræn kan blokeres eller fjernes for at forøge fugtighedsforholdene af hensyn til plante- og
dyrelivet.
§ 7 Arkæologiske undersøgelser
I det omfang, det er påkrævet for at tilvejebringe ny arkæologisk indsigt, er fredningen ikke til
hinder for arkæologiske udgravninger i området eller skånsom jordbearbejdning for at
blotlægge arkæologiske spor.
§ 8 Jagt
Jagt er tilladt på arealet, men der må ikke udsættes vildt eller tilskudsfodres.
§ 9 Offentlighedens adgang.
De udyrkede områder skal som udgangspunkt holdes åbne og tilgængelige for offentligheden.
Dette omfatter også arealer, som er hegnede af hensyn til græssende dyr.
Plejemyndighederne vedligehoJder og etablerer de nødvendige stier i området
Plejemyndighederne kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for
begrænsning af offentlighedens færdsel i området.

•

§ 10 Forholdet til naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper
Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af foranstående fredningsbestemmelser,
kan foretages uden særlig tilladelse efter naturbeskyttelses~ovens § 3.
§ 11 Retsvirkning
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder'i kraft så snart Fredningsnævnet har offentliggjort
forslaget i Statstidende.
§ 12 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
§ 13 Ophævelse af tidligere fredninger
Nærværende fredningsforslag erstatter følgende fredningskendelser, som derfor ophæves:
Del af Hammersholm 1907
Madsebakke 1944
Langebjerg 1962
Madsebakke 1965
Bestemmelserne i de to andre fredninger (vej øst for Langebjerg, 1963 og del af
deklarationsfredningen for matrikel 46a, 141, 142, 145c, 155 og 163, Alinge-Sandvig købstads
markjorder, 1972) opretholdes uændret.
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§ 3 arealer

Si gnaturrorklari ng
-•

fredningsgrænse
overdrev
hede

•

so

•

•

•

•

•

Madsebakke - Hammersholm

---

fredningsgrænse

_

A
B:
C:
D:

overdrev
landbrugsjord
skov
hus med have

Matr.nr.:
Ejerlav:

Lb.nr.:

.-

•
. Ejer:

08-05-2006
Heraf omfattet af NBLs
bestemmelser om:

Ønskes fredet:

Heraf
omfattet af

søer, vandløb,

Ca.ha.

beskyttelsesimler

Antal
lodder

omkring

sø / å §16
og
fortldsmmder §18

ca.ha
1

del af
1a
Hammersholm, AllingeSandvig Jorder

Bornholms Statsskovdistrikt
c/o Rømersdal
Ekkodasvejen 2
3720 Aakirkeby

7,39

lovens

§29

ca.ha
25,74

ca.m

do.

dO,do

1

0,40

do.

dO,do

0.17
76,62

1

-

1,51

1

-

-

16.11.1962
11.12.1973

ofn.k., landbrug
tillægskendelse

3,40

1

-

-

dO,do

do,

124 a

1,03

1

-

-

do

130

0,35

1

-

-

do

131

0,36

1

-

-

do

132 b

0,85

1

-

-

-

133

0,52

1

-

-

landbrug

134

0,27

1

-

-

do

135

0,34

1

-

-

do

::l.

136

0,31

1

-

-

do

(J)
rt

137

2.12
11,06

1

-

-

do

0,14

1

-

-

0,64

1

-

-

og

1 x smst.

369 c
Allinge-Sandvig Markjorder
369 d

369 b
4c
fortsættes

1

ca.ha

muse-

ums-

0,20

-

3

6,83

pligt

overdrev m.m. §3
strandbesk §15 og
klItfrednIng §8

dekl., landbrug

1n

2

1

fredskovs-

Bemærkninger

sten-og
Jorddiger

29.04.1907

li

del af

62,23

moser, strandenge,
strandsumpe,
ferske enge,

Tidligere
fredet

Arne Kofod
Landemærke 1
Sandvig
3770 Allinge

Bornholms
Regionskommune
Ullasvej 23
Rønne
3700 Rønne

,

landbrug, vej

do

»
...,

ro
QJ

o

lO

O

a.
ro
'--'o
ro
(J)

ro

Matr.nr.:
Eierlav:

Lb.nr.:

Ejer:

Ønskes fredet:
Ca.ha.

Antal
lodder

Heraf omfattet af NBLs
bestemmelser om:
beskyttelseslInIer
omknng
sø / & §16
og
fortidsminder §18

ca.ha
3

fortsættelse
del af
179 b
Allinge-Sandvig Markjorder
del af

109

369 e

4

smst.

smst.

søer, vandløb,
moser, strandenge,
strandsumpe,
ferske enge,
overdrev m.m. §3
strandbesk. §15 og
klitfrednIng §8

ca.ha

Heraf
omfattet af
fredskovs'
pligt

ca.ha

1,04

1

Bornholms
Regionskommune
Faste Anlæg
Skovløkken 4
Tejn

0,10
1,92

1

Marie Sofie Holms Dødsbo
Hans Henrik Holm
0stervoldgade 21
3700 Rønne

3,17

1

-

-

Jørgen Ib Jakobsen
Henriksvej 9
2400 København NV

0,13

1

-

-

0,19
0,32

1

Søren Henning Johnsen
Helle van Tilburg Johnsen
Skråvej 13
2880 Bagsværd

0,32

1

Jens Kristian Laursen
Fjeldvej 1
Sandvig
3770 Allinge

23,61

-

Tidligere
fredet

Bemærkninger

sten-og
jorddIger
museumslovens
§29

ca.m

.

-

-

-

16.11.1962

ofn.k.

vI

369 at og

5

6

23 a

smst.

23 b

smst.

7

20 d

8

46 a
141
142
fortsættes

smst.

Langebjerg APS
Stationsvej 7
Gudhjem
3760 Gud~jem

-

-

01.10.1963

dekl.

-

-

01.10.1963

dekl.

1

2,69

-

01.10.1963

dekl., landbrug

1,84

1

-

-

-

2,05

1

1,52

-

-

0,94

1

0,53

-

1.04.05.1972

dekl. beplantningsbælte

•
Lb.nr.:

•

Matr.nr.:
Eierlav:

Ejer:

Ønskes fredet:
Ca.ha.

Antal
lodder

Heraf omfattet af NBLs
bestemmelser om:
beskyttelsesilnler
omknng
sø / å §16
og
fortidsminder §18

ca.ha

søer, vandløb,
moser, strandenge,
strandsumpe,
ferske enge,
overdrev m m. §3
strand besk. §15 og
klItfrednIng §8

ca.ha

Heraf
omfattet af
fredskovspligt

ca.ha

•

Tidligere
fredet

Bemærkninger

sten-og
JorddIger
museumslovens
§29

ca.m

fortsættelse
8

0,57

1

0,57

-

164

0,44

1

0,44

-

-

165

0,41

1

0,41

-

-

163
Allinge-Sandvig Markjorder

9

del af

dekl. beplantningsbælte

og

0,62

1

0,59

-

20.03.1965

dekl.

169

smst.

0,90
7,77

1

0,90

-

21.10.1944
20.03.1965

fn.k.
dekl.

1,54

1

0,13

-

landbrug

1,52

1

1,30

-

do

123 b og

0,72

1

-

-

do

122

smst.

0.96
4,74

1

-

-

do

57 c

og

2,55

1

-

-

landbrug

0.11
2,66

1

-

-

do

Anna Mogensen
Strandve]en 23
Allinge
3770 Allinge

173 b

10

1.04.05.1972

168

138

del af

Langebjerg APS

Hans Henrik Krak
adr. Egeløkke

del af

86

smst.

Moseløkkevej 5
Allinge
3770 Allinge

I alt

132.19

Dato: 15-05-2006
Arkivnummer: 1358-142103

Danmarks
Naturfrednin'lsforening

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Forslag til fredning af Madsebakke-Hammersholm.

Budgetoverslag.

Hermed fremsendes budgetoverslag for ovennævnte fredningsforslag i høring. Forslaget med
tilhørende bilag er vedlagt. Materialet sendes også som print.

Med venlig hilsen,
Michael Stoltze, 39 1740 24, ms@dn.dk
Enslydende sendt til Bornholms Regionskommune

Danmarks NaturfredningsforenIng

I Masnedøgade

20

I 2100

København

ø

I

Tlf3917

40 00

I

Fax 3917 4141

I

www.dn dk

I

dn@dndk

Bilag 2

Forslag til fredning af Madsebakke-Hammersholm.

Budgetoverslag.

Samlet areal 132,19 ha, hvoraf de 78,56 ha er i offentligt eje, mens 52,63 ha er i privat eje.
§ 3 områder i alt:

15,48 ha

Fredskovspligtigt areal i alt:

26,34 ha

Areal med omdriftsjord, der skal omlægges til arealer, som ikke
længere må gødes, sprøjtes eller drænes

41,88 ha

Nye stier

e

2.602

Privat landbrugsjord, hvor der med de nuværende bestemmelser
kan plantes juletræer og pyntegrønt
Maksimalt antal udstykkede sommerhusgrunde

m

42,87 ha

ifølge Lokalplan 008

8 stk.

For omlægning af 41,88 ha omdriftsjord til arealer, der ikke længere må gødes, sprøjtes eller
drænes udløser fredningen ikke erstatning, da arealet er ejet af staten.

Regulering
Forbud mod gødskning,
sprøjtning og dræning
på arealer, der i dag er
i landbrugsmæssig omdrift
Forbud mod juletræer
og pynteg rønt på privat
landbruQsiord
Sommerhusqrunde
Etablering af nye stier
på privat jord
Etablering af nye stier
på offentlig jord
Budqetoverslag i alt

Erstatning pr.
enhed i kr.
O

Antal enheder

4.000

42,87

250.000
30

8
733

O

1.858

Erstatning i alt i
kr.

41,88 ha

O

171.480

2.000.000
21.990
O
2.193.470

MS 15.05.06

Danmarks Naturfredningsforening

I Masnedøgade

20

I 2100

København

ø I

Tlf 3917 40 00

I

Fax 39174141

I

www.dn dk

l

dn@dn dk

DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 08090.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Museum
Sct. Mortensgade 29
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN 5/2013
Den 27. marts 2013

Att. Finn Ole Nielsen

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at afdække helleristninger i fredningsområdet omkring Madsebakke/Madseløkke ved Allinge-Sandvig på ejendommen matr. nr.
141, 163 og 168, Allinge-Sandvig Jorder. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der
er sendt til fredningsnævnet.
Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kendelse af 8.
september 2011 om fredning af bronzealderlandskabet ved Madsebakke, der fastsætter blandt
andet:
”…
§ 10 Arkæologiske undersøgelser
Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages arkæologiske undersøgelser i området.
Undersøgelserne skal ledes af uddannede arkæologer ansat ved et statsanerkendt museum.
Arkæologiske udgravninger skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen og af fredningsnævnet
efter forudgående høring af de berørte lodsejere.
Metaldetektorer og andet udstyr, herunder jordradar, må kun anvendes i forbindelse med
arkæologiske undersøgelser.
…”
Danmarks Naturfredningsforening samt lodsejeren, Foreningen Bornholm, har begge
anbefalet projektet.
Kulturstyrelsen har den 21. marts 2013 meddelt tilladelse til projektet på blandt andet
følgende vilkår:


N
år afdækning og dokumentation er foretaget, afgør Kulturstyrelsen i samråd med
Bornholms Museum, om nyafdækkede helleristninger af bevaringshensyn atter skal
tildækkes i forlængelse af undersøgelsen.



A
fgørelse om eventuel opmaling af nyregistrerede helleristninger træffes af
Kulturstyrelsen i samråd med Bornholms Museum.

Fredningsnævnet har ved sagens behandling fundet det ufornødent at inddrage teknisk bistand
fra Naturstyrelsen.

Under henvisning til fredningskendelsens § 10, meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet således, at de arkæologiske undersøgelser foretages inden for de vilkår,
som Kulturstyrelsen har fastsat i afgørelse af 21. marts 2013.
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 ansøgeren, 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. 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 og Danmarks Naturfredningsforening.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Regionskommune
Center for Teknik og Miljø

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-3-2016
Den 13. maj 2016

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af midlertidig p-plads og
helikopterlandingsplads på et areal, der er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets kendelse
af 8. september 2011 om fredning af bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Det ansøgte er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt
andet, at det ansøgte ønskes etableret i perioden den 15. til 19. juni 2016 i forbindelse med
afviklingen af Folkemødet 2016.

Sagens oplysninger
Det fremgår af fredningskendelsen blandt andet:
”Hovedformål
-

-

at sikre og beskytte områdets kendte og potentielle kulturhistoriske værdier med særlig
henblik på helleristninger, diger og dyrkningsterrasser samt jorddækkede forhistoriske
anlæg,
at sikre udsynet fra og indsynet til helleristningerne i området,
at bevare og forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv, særlig de planter og
dyr, der er knyttet til det lysåbne kulturlandskab som overdrev og græsningsskov,
at sikre offentlighedens adgang til området og skabe gode muligheder med henblik på
formidling af områdets kulturhistoriske og landskabelige værdier, og
at sikre mulighed for naturpleje og naturgenopretning i overensstemmelse med de
ovennævnte mål. ”

I § 8 står blandt andet:
”Der må ikke anlægges parkeringspladser i området.”
Danmarks Naturfredningsforening har meddelt, at man ikke har indvendinger mod det
ansøgte.
Naturstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
etablering af en midlertidig p-plads og helikopterlandingsplads som ansøgt. Fredningsnævnet
har herved lagt vægt på, at det ansøgte har en helt midlertidig karakter, at det ansøgte ikke vil
indebære terrænændringer eller anlægsarbejder, at det ansøgte ikke forekommer at indebære
en risiko for skade på fortidsminder eller arkæologiske levn, at det ansøgte ikke vurderes at
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, samt at det berørte areal til daglig
fungerer som hundelufterplads.
Dispensationen gælder kun for perioden 15. til 19. juni 2016 i forbindelse med afviklingen af
Folkemødet 2016.
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.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag. 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 og
Danmarks Naturfredningsforening.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM
Folkemødet
Folkemødesekretariatet
Ullasvej 23
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-3-2017
Den 17. maj 2017

Att. Teknisk koordinator Mogens Stender Alstrup

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af en midlertidig p-plads
på dele af ejendommen matr.nr. 179b, beliggende Allinge Sandvig Markjorder, der er
omfattet af Natur og Miljøklagenævnets kendelse af 8. september 2011 om fredning af
bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale,
der er sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at det ansøgte ønskes etableret i
forbindelse med afviklingen af Folkemødet i perioden 2017 til 2021.
Det omhandlede område er indtegnet med betegnelsen ”P-areal” på følgende kort:

Sagens oplysninger
Det fremgår af af Natur og Miljøklagenævnets kendelse af 8. september 2011 blandt andet:

”Hovedformål
-

-

at sikre og beskytte områdets kendte og potentielle kulturhistoriske værdier med særlig
henblik på helleristninger, diger og dyrkningsterrasser samt jorddækkede forhistoriske
anlæg,
at sikre udsynet fra og indsynet til helleristningerne i området,
at bevare og forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv, særlig de planter og
dyr, der er knyttet til det lysåbne kulturlandskab som overdrev og græsningsskov,
at sikre offentlighedens adgang til området og skabe gode muligheder med henblik på
formidling af områdets kulturhistoriske og landskabelige værdier, og
at sikre mulighed for naturpleje og naturgenopretning i overensstemmelse med de
ovennævnte mål. ”

I § 8 i fredningskendelsen står blandt andet:
”Der må ikke anlægges parkeringspladser i området.”

Fredningsnævnet har den 13. maj 2016 meddelt dispensation til etablering af en midlertidig pplads og helikopterlandingsplads i forbindelse med afviklingen af Folkemødet 2016.
Fredningsnævnet lagde ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte havde en helt midlertidig
karakter, at det ansøgte ikke ville indebære terrænændringer eller anlægsarbejder, at det ansøgte
ikke forekom at indebære en risiko for skade på fortidsminder eller arkæologiske levn, at det
ansøgte ikke vurderedes at medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, samt at det berørte
areal til daglig fungerer som hundelufterplads.
Bornholms Regionskommune har som arealejer og tilsynsmyndighed anbefalet det ansøgte og
anført blandt andet, at det ansøgte ikke vurderes at være hindrende for arealets fortsatte
positive naturudvikling hen mod en mere overdrevsagtig vegetation. Det vurderes ikke, at
arealet tog skade i forbindelse med afviklingen af Folkemødet i 2016. Tværtimod havde
græsset godt af at blive slået.
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.
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
etablering af en midlertidig p-plads som ansøgt i forbindelse med afviklingen af Folkemødet i
årene 2017 til 2021. Nævnet har lagt vægt på samme forhold, som refereret ovenfor fra nævnets
afgørelse af 13. maj 2016, samt det af kommunen oplyste om erfaringerne fra etableringen af
en midlertidig p-plads på arealet i forbindelse med afviklingen af Folkemødet i 2016.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da det ansøgte 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
Bornholms Regionskommune
Att. Sikkerhedschef Mogens Stender Alstrup
Vibegårdsvej 2
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-19-2022
Den 25. maj 2022

Overfor fredningsnævnet er der den 23. maj 2022 ansøgt om dispensation til etablering af en
midlertidig p-plads på dele af ejendommen matr.nr. 179b, beliggende Allinge Sandvig
Markjorder, der er omfattet af Natur og Miljøklagenævnets kendelse af 8. september 2011 om
fredning af bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at det ansøgte alene
ønskes etableret i forbindelse med afviklingen af Folkemødet.
Det omhandlede område er indtegnet med betegnelsen ”P-areal” på følgende kort. Det
skraverede område udgør fredede arealer:

Sagens oplysninger
Det fremgår af Natur og Miljøklagenævnets kendelse af 8. september 2011 blandt andet:
”…
Hovedformål
- at sikre og beskytte områdets kendte og potentielle kulturhistoriske værdier med
særlig henblik på helleristninger, diger og dyrkningsterrasser samt jorddækkede
forhistoriske anlæg,

- at sikre udsynet fra og indsynet til helleristningerne i området,
- at bevare og forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv, særlig de
planter og dyr, der er knyttet til det lysåbne kulturlandskab som overdrev og
græsningsskov,
- at sikre offentlighedens adgang til området og skabe gode muligheder med henblik
på formidling af områdets kulturhistoriske og landskabelige værdier, og
- at sikre mulighed for naturpleje og naturgenopretning i overensstemmelse med de
ovennævnte mål.
…”
I § 8 i fredningskendelsen står blandt andet:
”Der må ikke anlægges parkeringspladser i området.”
Fredningsnævnet har senest den 17. maj 2017 (FN-BOR-3-2017) meddelt dispensation til
etablering af en midlertidig p-plads i forbindelse med afviklingen af Folkemødet 2017-2021.
Fredningsnævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at det ansøgte havde en helt midlertidig
karakter, at det ansøgte ikke ville indebære terrænændringer eller anlægsarbejder, at det
ansøgte ikke forekom at indebære en risiko for skade på fortidsminder eller arkæologiske
levn, at Bornholms Regionskommune vurderede, at arealet ikke havde taget skade af
anvendelsen som p-plads under Folkemødet i 2016, men at græsset tværtimod havde godt af
at blive slået, at det ansøgte ikke vurderedes at medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV, samt at det berørte areal til daglig fungerer som hundelufterplads.
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der meddeles en flerårig dispensation til etablering af en midlertidig p-plads som ansøgt. Kommunen har som fredningstilsyn oplyst at
kunne konstatere en positive naturudvikling på arealet hen mod en mere overdrevsagtig
vegetation. Det er i den forbindelse godt, at græsset bliver slået, og det begrænsede slid på
arealet i den forholdsvis korte periode, kan være med til at give lidt mere variation i forhold til
vegetationen. Det er derfor tilsynsmyndighedens vurdering, at brugen af pladsen til parkering
i en kortvarig periode i forbindelse med Folkemøderne i perioden 2016 -2021 ikke har betydet
en forringelse af de værdier som fredningen skal sikre. Det gælder både de kulturhistoriske og
de naturmæssige værdier.
Bornholms Regionskommune har supplerende oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (184 – Hammeren og
Slotslyngen) ligger ca. 550m fra arealet. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000område væsentligt.
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod det
ansøgte.
Miljøstyrelsen har i tidligere sag om samme (FN-BOR-3-2017) vurderet sagen oplyst af
kommunen. Fredningsnævnet har ikke vurderet det fornødent at forelægge Miljøstyrelsen den
foreliggende sag til eventuel fornyet teknisk oplysning.
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til etablering af
en midlertidig p-plads på del af ejendommen matr.nr. 179b, Allinge Sandvig Markjorder som
ansøgt. Dispensationen angår afviklingen af Folkemødet i årene 2022 til 2026. Nævnet har lagt
vægt på samme forhold, som refereret ovenfor fra nævnets afgørelse af 17. maj 2017, samt det
af kommunen oplyste om erfaringerne fra 2017 til nu.
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

