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DISPENSATIONER>

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



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

Fugleværnsfonden 

Vesterbrogade 140 

1620 København V 

 

Mail: fvf@dof.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der den 9. august 2018 ansøgt om tilladelse til hegning med 

henblik på naturpleje på ejendommen matr.nr. 77-a, 77-n, Klemensker og 57, Rutsker, som er 

en del af området kaldet Svartingedalen. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 

sendt til fredningsnævnet.  

 

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

 

 

 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-19-2018  
Den 24. september 2018 

mailto:fvf@dof.dk


Sagens oplysninger 

 

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. februar 2013 om 

fredning af arealer i Svartingedalen.  

 

Hovedformålet med fredningen er, at sikre og forbedre offentlighedens adgang til arealerne, at 

sikre og udvikle det nuværende urskovslignende skovbillede, at medvirke til at sikre 

arealerne, herunder vandløb, vandhul og lysåbne arealer, som levesteder for et varieret dyre- 

og planteliv, og at sikre og forbedre dalens natur- og herlighedsværdi gennem rydning og 

pleje, herunder rydning af spektakulære klippepartier, udsigter m.m. 

 

Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

 

”… 

§ 3 Tilstandsændringer, bebyggelse, hegning mv. 
Det fredede område skal bevares i sin nuværende tilstand og må kun ændres, hvis det er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades i en plejeplan udarbejdet i 

medfør af § 10. Der må bl.a. ikke foretages terrænændringer, herunder råstofindvinding, 

og der må ikke deponeres eller smides affald. Der må ikke opføres bebyggelse, etableres 

anlæg eller hegnes, jf. dog stk. 2-4. 

… 

Stk. 3. Der kan hegnes omkring arealer, der ønskes afgræsset. Der må alene anvendes 

almindelige landbrugshegn til husdyrbrug (trådhegn). Eventuel hegning skal etableres med 

låger, led, stenter eller lignende, der muliggør offentlig adgang til de hegnede arealer. 

Hegn skal desuden etableres således, at der kan skaffes adgang til arealerne med lette 

skovningsmaskiner. 

 

Stk. 4. Placering af læ- og foderhuse samt hegn skal beskrives nærmere i en plejeplan, jf. § 

10. […] 

… 

§ 5. Retningslinjer for drift mv. af de forskellige arealer og naturtyper 
Skoven […] skal have et vedvarende skovdække, altovervejende med hjemmehørende 

løvtræer og buske. Foryngelsen af skoven skal ske ved selvforyngelse, og skovdrift skal ske 

ved plukhugst. Gamle udgåede træer og stubbe må ikke fjernes. 

 

Stk. 2. Lysåbne arealer 

Lysåbne arealer skal holdes i vedvarende græs gennem græsning eller høslæt.[…]. 

 

Stk. 3: Udsigtskiler og markante klippepartier 

Den landskabelige oplevelse af området ved Jættebold og klippepartier i Ambrosens 

Stenværk skal fremhæves ved at foretage rydning af krat og opvækst. […]. 

… 

§ 10. Naturpleje mv 

Pleje sker på baggrund af plejeplaner efter de til enhver tid gældende regler herom, jf. for 

tiden bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer og om 

tilsyn. Plejemyndigheden - dvs. Bornholms Regionskommune – skal udarbejde en plejeplan 

for hele fredningsområdet. 

…”  

 



Bornholms Regionskommune har som plejemyndighed udarbejdet en plejeplan dateret 

februar 2014. 

 

I 2016 blev det konstateret, at et skovbevokset areal af det fredede område var blevet tæt på 

renafdrevet uden dispensation fra fredningen.   

 

Ansøgeren har i 2017 erhvervet blandt andet arealerne, som ansøgningen angår. På følgende 

kort er skel for ansøgerens ejendom markeret med blåt.  

 

 
 

 



Ansøgeren har i ansøgningen anbefalet, at hegnet får en linjeføring som vist med blåt på 

følgende kort:   

 

 
 

Bornholms Regionskommune har anbefalet, at hegnet får en linjeføring som vist med gult på 

følgende kort: 

 

 



Fredningsnævnet har den 20. september 2018 foretaget besigtigelse. Indkaldelse til 

besigtigelsen er den 29. august 2018 sendt per mail. 

 

Ansøgeren var ikke mødt på besigtigelsen. 

 

Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har på 

besigtigelsen overordnet anbefalet, at der i det fredede område foretages indhegning af visse 

arealer for at understøtte fredningens formål og ansøgerens anerkendelsesværdige 

naturbevarings- og habitatsinteresser for området.     

 

Kommunen har imidlertid anbefalet, at der ikke foretages hegning af det skovareal, der i 2016 

blev tæt på renafdrevet uden dispensation. Kommunen har endvidere anbefalet, at der ikke 

foretages hegning og græsning af egentlige skovarealer, som i henhold til fredningen skal 

bevares som naturskov.     

 

Kommunen har herudover anbefalet, at også området kaldet Ambrosens Stenbrud hegnes og 

græsses for at fremhæve klippepartierne. Ifølge kommunen har ansøgeren efter at have 

indgivet ansøgningen tiltrådt, at hegningen tillige bør omfatte Ambrosens Stenbrud.  

 

Sammenfattende har kommunen anbefalet, at indhegningen får et forløb som vist med gult på 

kortet ovenfor.  

 

Foreningen Bornholm har anbefalet, at der etableres et hegn med henblik på naturpleje i 

området, og Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har anbefalet, at indhegningen 

får et forløb som anbefalet af kommunen.  

 

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 

 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at da det er ejendommens ejer, der ønsker at 

gennemføre plejen, og da plejen ikke er i overensstemmelse med den af kommunen som 

plejemyndighed udarbejdede plejeplan, er sagen forelagt fredningsnævnet som en ansøgning 

om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50.  

 

Fredningsnævnet lægger til grund, at ansøgeren og kommunen som plejemyndighed er enige 

om at anbefale, at hegnets linjeføring også omfatter området kaldet Ambrosens Stenbrud. 

Herefter adskiller ansøgerens og kommunens anbefalede linjeføringer for hegnet sig alene 

derved, at ansøgeren også ønsker hegning og græsning af arealer, der i fredningen er betegnet 

som skovarealer, herunder et skovareal, der er blevet tæt på renafdrevet uden dispensation.  

 

Under hensyntagen til Svartingedalens karakter af en typisk bornholmsk sprækkedal med 

selvgroet skov på de stejle klippeskråninger og med mere åbne naturtyper, hvor dalen har en 

bredere og mere flad dalbund, finder fredningsnævnet, af dette landskabsbillede, udsigterne 

og de særlige klippepartier, som var afgørende for etableringen af fredningen i 2013, vil blive 

fastholdt og tydeliggjort bedst ved, at egentlige skovarealer bevares som naturskov og ikke 

indhegnes og græsses.  



 

For så vidt angår arealet, der er blevet tæt på renafdrevet uden dispensation, finder 

fredningsnævnet, at ansøgerens ønske om mulighed for at følge og sammenligne skovens 

udvikling udenfor og indenfor hegnet må vige for hensynet til så vidt muligt at lade det 

samlede areal reetablere sig som et skovareal, som det er beskrevet i fredningsbestemmelserne 

fra 2013.     

 

Som følge af det anførte, men under samtidig hensyntagen til hensigtsmæssigheden ved at 

skabe et samlet indhegnet område frem for flere mindre og adskilte indhegninger omfattende 

udelukkende lysåbne områder, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 1, dispensation i det omfang en dispensation er nødvendig til etablering af en 

indhegning, der følger kommunens foreslåede linjeføring.   

 

Nævnets afgørelse er enstemmig. 

 

Dispensationen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 

klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger 

endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-

fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-

sten til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 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.   

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


Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 

eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

 

Modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Henrik Engell Rhod 

http://www.naevneneshus.dk/
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