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Afgørelser - Reg. nr.: 03663.00
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Taksationskom missionen
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26-06-1995
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NATURKLAGENÆVNET

Sk

Sekretariatet

Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799

Modtaget i

ov- og Naturstyrersel1

2 6 ,J li Ai! 1995
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade
53
.
2100 København ø.

Hermed

følger

26. juni 1995
J.nr. 151/400-0001
MHe

Naturklagenævnets

klippeklatring

afgørelse

i Helligdomsklipperne

•

i Allinge-Gudhjem

Med venlig

om

Kommune .

hilsen
I

4~

af dags dato i sagen

..

;!;.A?A{~)

~~~~en
Heinemann
landinspektør
direkte tlf.: 3947 2782

Afgørelsen

er sendt

Fredningsnævnet
Danmarks
..

Dansk

for Bornholms

Naturfond,

Bjergklub,

2100 København

til:
Amt, Damgade

Nørregade

v/formanden

4 A, 3700 Rønne.

2, 1165 København
Jan Bønding,

Østbanegade

Almer,

Bornholms

Amt,

Nyvej

østre

8, 3700 Rønne.

Ringvej

l, 3700 Rønne.

Danmarks

Naturfredningsforening,

Nørregade

Danmarks

Naturfredningsforening,

Lokalkomite

Søborgstræde

Allinge-Gudhjem

Foreningen

Skovløkken

Kultorvet

Olof

Palmes

Bornholm,

2, 1165 København
på Bornholm,

4, Tejn,

A/S,

St. Torv

v/Jørgen

7, 1175 København
Gade

v/major

3770 Allinge.
K. Att.

10, 2100 København

H.V.

Jørgensen,

Palle Grønlund

ø.

Kanegårdsvej

10

3700 Rønne.
Unibank

K.

5, 3700 Rønne.

Kommune,

Dansk Vandrelaug,
Friluftsrådet,

17, st. th.

ø.

Christian

Butzbech,

K.

16-18,

3~00 Rønne.

Haraldsgade

53, 2100 København

ø.

NATURKLAGENÆVNET

Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 3947 2750
Fax.: 39472799

<.

26. juni 1995
J.nr. 151/400-0001
MHe

Afgørelse
i sagen

om klippeklatring

i Helligdomsklipperne

i Allinge-Gudhjem

Fredningsnævnet

for Bornholms

klippeklatring
klarationer,
Bjergklub

Amt meddelte

i Helligdomsklipperne
der hviler

og Christian

Kommune.

er i strid med to fredningsde-

på ejendommen
Almer

den 1. juli 1994, at

matr.

har påklaget

nr. 33, m.fl.,

afgørelsen

Rø. Dansk

til Naturklage-

nævnet.

Sagsfremstilling
på ejendommen

er der tinglyst

bestemmelser

om offentlighedens

naturværdier

•

bl.a.

"1.

adgang

der bl.a.

og beskyttelse

indeholder

af områdets

.

Den ene deklaration,
indeholder

to deklarationer,

der er tinglyst

følgende

Der skal

den 9. april

1913

bestemmelser:

altid holdes

de på ejendommen

på ejendommen

fri adgang

langs havet

værende

for alle
klipper

til og ned ad

samt ad gangstien

langs havet.

2.

De fornævnte rkJ.ipper, således

stående

ere bestemte,

hørende

bevoksninger

som grænserne

ere fredlyste,
altid

skulle

således

lades

i følge

at de med

urørte

for,,!-ntil-

og ubeskadige-

de."
Den anden deklaration,
ber 1918, bestemmer

eljøminlsrerlaf,

2

ti

hid, t)f:,

J.lir. SN \ r:L \

JUNI 1995
I. 7
I

l. /

der er tinglyst

bl.a.

(p - O

D 2.

følgende:

I

på samme ejendom

den 2. okto-

,\

2
"Endelig

tinglyses

partier,

hvorhos

I.

færdes
havet
være

Danmarks
Dansk

på alle

til gene

Bjergklub
bragt

at klatringen

Christian

fandt

sagen

i sin afgørelse

mener

forbud

mod klippeklatring,

fortolkning,
pevægge.
fond

der gives

klatring

er til hinder
afskåret

planter.

deklarationer

Amt.

af Helligdoms-

til klipperne.

bliver

indskrænket

er mulighed

ikke, at den adgang
efter

ved

for normal
til at .færdes

en naturlig

til at klatre

ikke skal have

Nævnet

i bestemte

Klagerne

på stejle

enig med Danmarks

tilladelse

klipNatur-

til klippe-

til enkelte

som ikke udøver

Det fremhæves

specielt,

eller brug

til at færdes
at Danmarks

i begrænset

mod området,
ordlyd

af mennesker

giver

adgang

adgang

Naturog

alle og

til at færdes

til området.

uden

særlige

på

for at

af deklarationerne,

sted, hvor det er muligt
.

i

udstrækning

ikke åbner mulighed

at det ikke fremgår

af hjælpemidler

er

og foreninger.

at deklarationerne

hærværk

gruppe

kun må finde

sætninger

andet,

og at deklara~ionernes

en bestemt

adgang

klatring

grupper

ordlyd

som ejer af ejendommen

af den opfattelse,

for at tillade

blandt

at deklarationernes

Naturfond

en videregående

er således

tidsrum

anfører

klipperne,

ikke fundet,

for, at Danmarks

fond har mulighed

færdsel

adgang

er på den baggrund

har derimod

fra at tillade

klipperne.

forbyde

med,

i Helligdomsklipperne.

Fredningsnævnet

enhver,

og sjældne

adgang

da der fortsat

i, at flansk Bjergklub

ønsket

for Bornholms

som en adgang

Fredningsnævnet

begrundede

mod de nævnte

ved deklarationerne,

kan forstås

1992

den stedfundne

og sikre naturoplevelsen

endvidere

i maj

lagt vægt på, at deklarationer-

at den offentlige

finder

langs

og ikke at

senest

ønskede

fugle

offentlighedens

Nævnet

Nævnet

meddelte

stridende

at

gæster."

Naturfond

for Fredningsnævnet

har

ikke,

og disses

på ynglende

forbudet

dels at sikre

på klipperne,

•

skade

og skov-

samt klipperne

sømmelighed

at man

Danmarks

dels er at bevare

klipperne,

færdsel.

al tilbørlig

Almer,

klippe-

til for alle og enhver

som ejer ejendommen,

gjorde

værende

veje og gangstier

for hotellerne

til ophør.

Fredningsnævnet
formål

udlagte

v/Christian

Almer

og indbragte

nes

der gives adgang

imod at iagttage

Naturfond,

klatring

de på ejendommene

at

forud-

3

Klagerne

gør gældende,

hensyntagen
skader

til områdets

på klipperne

i Helligdomsklipperne

at klatring

naturværdier,

eller

disses

og at der ikke

bevoksninger

sker under
er påvist

som følge

af klatreak-

gældende,

at deklara-

tivitet.

Danmarks

Naturfond

har heroverfor

tionernes

hovedformål

dig med,

at der gives

og stier

og på klipperne

er mulig

uden

Danmarks

Naturfond

at stille
området.
ikke,

er at beskytte
adgang

særlige

området

bl.a.

gjort

ejendommens

for alle til at færdes

langs havet

at fonden

til rådighed

Deklarationerne

opfylder

for de mange

indebærer

at de er forpligtet

eller brug

derimod

til at stille

~amti-

på udlagte

det vil sige,

forudsætninger

angiver,

naturværdier

veje

hvor færdsel

af hjælpemidler.

denne

bestemmelse

turister,
efter

som besøger

fondens

ejendommen

ved

opfattelse

til rådighed

for

klippeklatrere.

Bornholms

Amt har under

at det er amtets

opfattelse,

ner er en fredning
tilladte
færdsel

sagens

Friluftsrådet

har overfor

klarationerne

efter

sætte

rådets

og skovpartier,

og lignende

og at den

som en almindelig

hjælpemidler.

Naturklagenævnet
opfattelse

anført,

med de to deklaratio-

må opfattes

af særlige

i Helligdomsklipperne,

faste bolte

klippe-

for almenheden

til fods uden brug

i fredningsnævnet

at hovedformålet

af ejendommens

færdselsret

i at klatre

behandling

gjort

gældende,

ikke forhindrer

når klatringen

at de-

klippeklatrere

ikke sker ved at

i klippen.

Afgørelse

I

sagens

behandling

har deltaget

7 af Naturklagenævnets

10 medlem-

mer.

Naturklagenævnet

skal enstemmigt

De' to fredningsdeklarationer
hedens

adgang

til området

udtale:

fastsætter

bestemmelser

og om beskyttelse

om offentlig-

af ejendommens

klippe-

og bevoksningspartier.

Naturklagenævnet

•

specielt

finder

deklarationen

det forståeligt,
fra 1913

efter

at deklarationerne
ordlyden

-

umiddelbart

og
kan

4

,1

give

indtryk

af, at alle kan

stejle

klipper.

Uanset

dette

tionerne

finder

fører

til,

som deklarationerne

nævnet,

at en nærmere

giver,

specielle

således,

at klippeklatring

Nævnet

i hele området

at den umiddelbare

den mere

at færdes

færdes

fortolkning

til indtægt

som klippeklatring
ligger

af deklara-

ret til at færdes

ikke kan tages

færden,

også på de

udenfor

i området,

for en ret til

er. Nævnet

finder

den almindelige

adgang

til

i området.

finder

endvidere,

at klatreaktivitetert

den beskyttelse

af specielt

deklarationerne

varetager.

Klippeklatring

bestemmelser

og bestemmelserne
ne, og klatring

bevoksningspartierne

i Helligdomsklipperne

deklarationernes

derfor

er derfor

om den almindelige

om beskyttelsen
vil

vil være

af klippe-

ej heller

kunne

i strid med

i området,

både

som

i strid med

adgang

til området

og bevoksningspartier-

tillades

af ejendommens

ejer.

Naturklagenævnets
de på ejendommen

afgørelse
hvilende

går således
deklarationer

ud på, at det er i strid med
at tillade

klippeklatring

Helligdomsklipperne.

på Naturklagenævnets

vegne

.~(jJQ~
Inger Vaaben
viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens
retssag til prsvelse af afgørelsen skal være anlagt inden li måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

§ 82. Eventuel
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KORTBLAD

I

•

bu

4~,

AREAL:

19,0 ha.

EJER:

Privat.

FREDET:

Deklaration, l. 2.10.1918.

•
FORMAL:

At bevare

97,

108

bæSOGN:

ejendommens

offentligheden

INDHOLD:

og

Ejendommen

Bestemmelser

Rø

skønhed

og sikre

til personer

med dansk

om udstykning.

Forbud

mod

Fredning af klippe- og skovpar-

tier.

Bornholms amt, Foreningen
anden

dansk

REG, NR.:

140 - 05 - 4

"Bornholm" eller

fore~ingmed samme formål

lIBornholms Spare-

- --

1: 20000

landskabelige

afhændes

smagløs bebyggelse.

'.PÅTALERET

-

adgang til klippe- og skovpartierne.

må kun

indfødsret.

.

..

NR. 5034

MATR.NR.:33,

FOR

AMT

og Laanekasse

enhver

som denne

i Rønne

II •

og

ALLINGE-GUDHJEM

KOMMUNE

REG.N1<.'3(,b3 /
)

H

REPRODUCERET AF
-FREeNI~GSPLANUDVALGET FOR
i
'BO~U.'S
AMT

KORTBLAD

•

•

NR.

MATR, NR.:

33. 10Sbu og 10Sbæ

AREAL:

12,9 ha •

EJER:

Privat.

FREDET

Deklaration,

FORMÅL:

Fredning
------.

1: 20000

5034

SOGN:

Rø

l. 9.4.1913 •

af klippepartier

og åbning

for offent-

og bevoksningen

skal lades

ligheden.

INDHOLD:

Klipperne,
urørte

gangstien

og ubeskadigede.

Færcselsretten
henseende
til hinder

gælder

opfører
for,

dog kun personer,

sig sømceligt,

at vagabonder,

persone~, der øver r~k
o

.PATALERET
REG. NR.:

hotellets

gæster

el. lign.,

der i enhver

og er således
betlere,

eller

ikke

berusede

og

ejeren

eller

generer

kan bortvises.

Bornhol~s a~tsråd.
140 - 05 - 2

.-

(udfyldes

I\obenhavn kvarter)

(I

eller (i de sønderjydske

lands-

Kobers }
bo æ':
Kreditors
p

REGe NR. 3 b to '3

bd. og bi.l tingbogen.
art. nr., ejerlav, sogn.

dele)

Gade og hus nr.:

Unjerte6~ede

A

a

h

ho/viDhdL~ler,

rich Conrad Georg Eolster),

T I

matr.nr.

1: •

Henry Colster

ltHilli2,<lolilsGsrden
kaldet,
:l

33, loobu OG lobbæ af'Rø S06n, fo.r1Jligt~8rved

gæstgiveri,

(Hein-

der if0lge k0bekontrakt· af 12. oktober

efterf01;er.de ejere uf beiliell~te
ejeLdom,

I

o

reetaurat0r

1306 vil blive ejer af den 4. vorledegård
~

Iljo-oC-Z

Anmelder:

i> E K L

.f- Jommerkorrtore'T

s~.1c.en6e
der

krohold eller holdes restauration

1';3.

mig 06 alle
samme drives

eller værtshus - over

nOl:'nholulsamtsråd til følgende:
,
l. Der s::-:al
al t: id boldes fri ad.gang for alle til og, nea ad de på e jendommen langs havet v:erende klilJl--er
sunt ad gangstieIl lan~s havet.
Klil-.J..,ernes
grænser er i marKen

afmærket med tydelige

skel og på

det herved under o.llltsrAdetssegl hæftede kort betegnede

,

staverne c, d, e, f, g, h, i, j, gangstien

med bog-

er på bemel~te

kort

bcte(,net med bo~:;stuverne a, b, c, d, e, og f.
Denne f~rdselsret

gælder dog kun personerm

der i enhver hen-

seende oJ:.;føre
sig, sølilI'leligt
og er sAledes ikke til hinder for, at
va,?,abonrler,
betlere,

ber'...lseæe
06 l-ersoner, der øve hærværk eller ge-

nere ejeren eller r.otellets gæster el. lign., kunIle bortvises.
2. De f'ornævnte klir-rer, således
bestemte,

•

ere fredlyste,

SÅledes

if"0lge foranstående

at de med tilh0rende

ere

bevoksninger

altid skulle lades urørte og ubeskadigede •
Nærværende

OItillings.
ormular

D

som grænserne

'onson & KJ.ldskov

AIS, K"benhavn.

daklåration

vil, n&r jeg til sin tid f~r skøde p~,

.

/,/

, I

.' /

(J end OIDlUe
n , være at tini!>lcese p.~ Cl.mtsrhdcts bekostning,
'or,

at

e

tingl:Bsningen

til

den tid

ob illdeGtår

jeg

kan slce uden n0i?>ell}-ræjudiccrende

'etsanmærknin6.
p.t.

Rønne den·22.

marts

l~l3.

Henry Colster.
#

Til

vitterligbed:

H.Chr. Lund.
Læst inden

,

BorrJ't01ms N ordre

1913. lrot0}~olleret
anm. :

•

Eva.ld Becb-Andersen.

i .t-allteboc; 6. pag.

•

•

•

•

den 9. ar-ril

J' erredsthinS

•

•

•

•

•

(08.
•
•

•
•

•

I

.s

-000-

-000-

Genl-urtens

,

•

o 'r iS e

rig,tig,hed

bel{ræftes,

11

•

-000-

DEKLARATIONER>

~,.. \1f.f"'e)eh~v,1 sogn;
(I I(,>~nhayn

alt.
(;ah

kr.

Akt: Skab

00 øre

Kal>ers

Iattds-

REG· NR . .3 (,(0 S Kreditors

og bl. / tingbogen,

"r., ejerlav, sogn.

A nr. 569.

(Hfy 1d4c d d...............Of><.(>NIt}

kvarter)

eller (I :J,.'! troHt1ydUce

~}ix1.

33 m.fl. Rø.Stempel:l

11-':2

}
bopæl: -//10

.

C;S:.'r

kme/der:

cg hus nr.:

D e k l a r a t i o n •

Under~egnede
tionale hoteller-,

bestyrelse

København,

og alle efterfølgende

for aktieselskabet

"Bornholms na-

erklærer herved for nævnte aktieselskab

ejere af de aktieselskabet

i følge skøde af 9.

og 19. august d.a. tilhørende ejendomme, nemlig:

111~

A. Hotel "Helligdommen":
matr.nr. 33, den 4. vornedgårds hpvedlod i Rø sogn, Bornhomms
amts nordre herred, af hartkorn 1 td. 7 skpr.
1 fdkr.

ol

alb. "Helligdomsgården"

matr.nr. 108 bu,ibdm,. udmarkalod,

kaldet,

af hartkorn 2 ekpr. 2 fdkr.

li alb.,
matr.nr. 108 bæ, ibdm, udmarkslod,

I

-\

af hartkorn 2 fdkr. li alb,

ol alb,

matr.nr. 48 c ibdm, af hartkorn l skpr. o fdkr.
matr.nr. 97 ibdm, af hartkorn 4 akpr. l fdkr.

2! alb,

\

B. "Blanche Hotel-, matr.nr. l t og l r a

Hammersholms

jorder, Al-

HammerahuB

j

birk; af

O

hartkorn
l skp.

li- alb.

o

at nævnte ejendomme i overensstemmelse
.,
_1111 ......
t.,.--Iar

D

med aktieselskabets

formAl

stedse skal bevares i dansk eje, eåledee at der Ikkun må findee afhændelse sted til personer med dansk indfødsrot ~ller til selskaber,

.........

Kla14.kew

AfS.

K~

••

er registrerede her i landet, og hvori såvel flertallet af beat.,

tlen

,

som aktiemajoriteten har dansk indfødsret,

Bamt at de DæTnte

domme skal bevares imod ethvert indgreb i deres landskabelige
ed:.De til de under litr. A nævnte ejendomme "Helligdomsgården"
ørende og underlagte avlsjorder kan derfor vel fraakilles ejendomen imod fremdeles at drives som avlsjord, og imod at nærværende

'1'

aration fremdeles kommer til at hæfte på ejendommen, men iøvrigt

ingen udstykning af alle de nævnte ejendomme eller dele deraf finsted, ligesom heller ikke bemeldte ejendom eller dele heraf mA

ges eller på nogen BIII anden måde overdrages til udlændinge.
Der må. heller ikke ved smagløs bebyggelse eller på anden
e gøres indgreb i "ejendommens landskabelige

skønhed. Aktieselska-

eller enhver fremtidig ejer må derfor ved de ny- og ombygninger,
påkræves ved begge hoteller tage alle tilbørlige hensyn i så henende, hvilket også må iagttages ved opførelse af kottager eller anbeboelseshuse på ejendommene. Det er derfor en selvfølge, at der

1
f

11
,

samme ikke må.

XI

opføres fabriker eller øves nogen art af industri-

virksomhed, derunder stenbrud.
A/S. "Bornholms nationale hoteller- forbeholder sig dog,

~længe det ejer de under litr.

Å

nævnte ejendomme ~nHelligdommenn)

til-

lI

ige at fraskille til afhændelse enkelte mindre parceller fra disse

jendomme til private villaer, dog kun på vilkår, at selskabets be-

tyrelae er forpligtet til at påse, at der kw,x,iJTXikAr;xatT •• isXxwEXK
ved bebyggelse tages landskabelige

rkitektoniske hensyn, i så henseende

I

og

til udelukkemde brug for hotel-

1Mr. nr .• ejerl ...., sogn:

kr.

Stempel:

Akt: Skab

øre

(""ty ...

(I KM>enh....n kvarter)
...

(I tie ~yd1.ke

I.nds.

.-,/>d. og bl. I tingbogen.

nr.
af d1om"'ft"I<~":«)

_

Kø~rs
} bo æl:
Kredltors
p

art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder:

Gide og hus nr.:

letlS gæster.

«

J.

Endelig fredlyeeø

de på ejendommene

værende k11ppe-

og

c

skovpartier,

hvorhos

der gives adgang

des pA alle udlagt. Teje og gangstier
imod at iagttage al tilbørlig

,

af aktieselskabet

bestemmelser

servitutter

desuagtet

eller fremtidige-ejere

en1ngen "Bornholm"

og hæftelser

på-

skulle blive misligholdt

tilkommer Bornholms

amt, for-

eller enhver anden dansk forening med samme fprmAl

so~ denne og Bornholms

kræve erstatning

ommeldte

og skal altså ikke kunne hæves, Såfremt nogen

Spare; og Lånekasse

amtet og enhver af- de nævnte

for stedfundne

Det bemærkes,

misligholdelser

og forholdene

kan

rehabi-

havde fundet sted.

33, 108 bu, 108 bæ, 48 c

følgende hæfielser:

om landgilde

Do til rednings?æsenet

...x såat

særskil t ved domstolene

at der på matr.nr.

og 97 i Rø sogn findes tinglæst
Deklaration

i Rønne påtaleret,

institutioner

literet som om ingen misligholdelse
~

langs havet

og ikke at være til gene -~or

sømmelighed

De i denne deklaration

af de nævnte fastsatte

~

samt på klipperne

/

eg disses gæster.

hote11e~-rne

lægges for ~estandig

I

til for alle o~ enhver at fær-

og dokumenter

om tiendeafgifter,

angående ~ærd8elBret,

tinglæst 7.

juni 1911,
do til amtsrådet

angående

færdBeleret

til og nedad de på matr.nr.
havet værende klipper

for alle og enhver

33, 1~8 bu og 106 bæ lange

og ad gangstien

langs havet samt

.,.,

angående fredlysning

Bålænge ~or pi .~.n-

af klipperne,

dommen' drives gæstgiveri

eller holdes restauration

eller

værtshuse,
afg1ttepligt1g

jernbaneskyld

8000

kr. på sidatnævnte

, .. tr~ .

nr.
aæsrkilt pl matr.nr.

48 c vejservitut

m.v. i følge kontrakt,

læ.t 6. maj 1836,

,

deklaration

~gående

tinglæst 27.

fredsk?vsforpligtelee,

august 1913
særskilt, på matr.nr.

97 årlig arvefæste-afgifter

nition ved ejerskifte
bestandig

til statskassen,

l. prioriteta

aærBkilt på matr.nr.

derunder

matr.nr.

41 % p.a.

4*~ p.a.

Kreditforening,

"

i rente

kassen ved ejerskifte
København

Knud Valløe.
Til vitterlighed

forpligtelser,

og at der heraf tilkommer

en kendelse

den 26. september

af 4 kr.

1918.

Th. Lund.

Johan D1driksen.

om underskrifternes

li. Jørgensen.

Læst inden Bornholms

1 rente, samt

l t og l r i Al~inge-Sandvig

stort 50800 kr,., med .statutmæssige
under

ægthede
Graveøen.

Nordre Herredsting

tober 1918 og protokolleret

for

'stort 2200 kr., med statut-

landsogn
hæfter lån til~ Østifternes
.
.;

bygninger,

48 c og 97 et lån til Kreditkassen

mæssige forpligtelser,
på ejendommene

hvorfor denne har

i jorder og eventuelle

.landejendomme i 0stifterne,

at der

og rekog-

den 2. ok-

i pantebog X. pag. 907.

derstats-

Mtr. "r .• ~.
(J "

(... ~

;~

/MdI-

"r .• eJer',v. sogn.

1If(.

og hus lir.:

(;Mk

nr.
af ....... ""'"'

..... "'.c<)

Købers }
bopæl:
Kreditors

..,bI.1 tingbogen.

..,~

Akt: Skab

liIJre

baner)

"

flå; l

kr.

Stempel:

«J9n;

Anmelder:

Anm.: I~ølge landbrugsministeriets

skrivelse af 10/7 1918

ar matr.nr. 33, R~, som følge af anlægget at jernbanen fra

Rønne over Rø til Allinge skyld sat for hartkorn 1 td. 6
.kp. 3 fdk. 2! &lb., hvorhos matr.nr. 33 og 108 bu, Rø,
er behæftet med forpagtnings~ontrakt,

,

ved Jphan Østerbye udlejer

læst 21/9 1~92, hvor-

til Richard Ancher matr.nr.

33 og 108 bu med besætning m.v.

Forpagteren

har forkøba-

ret;på matr.nr. 97 hæfter dekl. om fredskovforpligtelse,
læst 27. august 1913. - &krivelee ~ra aktieaelekabereg1stret, aktieselskabets
tieeelskabets

vedtægter

samt 2 udskrifter

forhanslingsprotokol

fra ak-

forevist.

B o r g e n •
-000-

Genpartena

-000-

rigtighed bekræftes,

DOW~OI~ORET

FOR RØNNE KØBSTAD m.v., den 5. april 1957.

r
jg
~

.AsmUnd.

.
0

..

)J

••

~_L~

.....

"_L.-I.

__

-000-

1

ba •

03663.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03663.00
Dispensationer i perioden:

06-09-1990 - 03-03-2004

e

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

Modtaget I
Sag nr.

91/1990

Skov- og Naturstyrelsen

- 7 SEP. 1990

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne,tlf. 539501

Den

45

.,,!!f

i

8 SEP. 1990

Søren Kock
Ejnar Mikkelsensvej
3760

13

Gudhjem.

GENPART til, S ko v - o g Nat urst
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+

,

Overfor

fredningsnævnet

sættelse
Rø.

og udbygning

Anlægget

benyttes

ligdomsklipperne
Det er oplyst,

bilag.

er der ansøgt
af kaj anlægget

om tilladelse

til istand-

ved Helligdomsklipperne

ved passagersejlads,
og Gudhjem

yrelsen

udflugtsture

i

mellem

Hel-

i sommerhalvåret.

at såvel brohovedet

som cementbroen,

der fører

ud

til anlægget trænger til istandsættelse,
og at brohovedet agtes
forlænget med ca. 1m, idet vanddybden ved det eksisterende
brohoved er for lav.
Ejendommen

matr.

nr. 33 ~ Rø er fredet

ved deklarationer

af 22.

marts 1913 og 26. september 1918, der bl.a. bestemmer, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at offentligheden har adgang
Danmarks

til området.

Naturfond,

der er ejer af ejendommen,

delse til det ansøgte,
se af 10. august

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN
Akt. nr.

1211/6- coo 1

36

ikke ændres

tilla-

ved skrivel-

at der gives sådan tilladel-

at kajens

og forlængelsen
udseende,

af

herunder

væsentligt.

af naturfredningslovens

e

amtskommune

af, at istandsættelsen

i beton og således,

højde og bredde,
I medfør

Bornholms

1990 har anbefalet,

se under forudsætning
kajen udføres

ligesom

har meddelt

§ 34 meddeler

nævnet

herved

til-

tt

ladeIse

til udførelse

af det forelagte

sættelsen og ~o~l.~ng~lsen
kajens udseende, herunder
Efter

§ 64 a bqrtfalder

inden

steriet,

Bornholms

Allinge-Gudhjem
Klagefristen
gældende
løbet

Slotsmarken
amtsråd,

af klagefristen.
medmindre

Er klage

indgivet,

den opretholdes

af Miljøminiog

henledes

den på-

må ikke udnyttes

før ud-

kan tilladelsen

på, at der eventuelt

Genpart

af denne skrivelse
amtskommune,

er meddelt

til udførelsen

er sendt

Danmarks

ikke

af Overfredningsnævnet.
tillige

kræves

til-

af projektet.

til Skov- og Naturstyrelsen,

Naturfredningsforening

kommune.

Lorentzen

I

for

Naturfredningsforening

En tilladelse

fra andre myndigheder

ge-Gudhjem

15, 2970 Hørsholm,

Danmarks

ladelse

Bornholms

§ 34 indbringes

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

Opmærksomheden

såfremt

kommune.

klageberettigede.

udnyttes,

tilladelsen,

.J'

kan efter naturfredningslovens

Overfredningsnævnet,

at istand-

5 ~r fr~ d~ns meddelelse .
. ,.~. (.'.

Afgørelsen

pA vilkAr,

af kajen udføres i beton og sAledes, at
høje og bredde, ikke ændres væsentligt.

.

naturfredningslovens

den ikke er udnyttet

projekt

og Allin-

WØ41-

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

e

Sag nr.

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

REG. HR.

64/1992

Den

1 JULI 1994

Qlob2>. OD

Modtaget'
&kov- OQ Naturstyrelsen

- 4 JULI 1994
Dansk Bjergklub
v/formanden Jan Bønding
Østbanegade
17, st. th.
2100
København ø.

GENPART til, Skov-

og Naturstyrelsen

til underretning,

D. h. t. Cafes skr. af

J. nr.

Overfor
fredningsnævnet
har Dansk Bjergklub indbragt en sag om
tilladelse
til at foretage klippeklatring
i Helligdomsklipperne,
matr. nr. 33 m.fL Rø.
Ejendommen,
Naturfond.

•

hvorpå Helligdomsklipperne

ligger,

tilhører

På ejendommen
er bl.a. tinglæst
april 1913 Dg 2. oktober 1918.

fredningsdeklarationer

Fredningsdeklarationen
tinglæst
bl.a. følgende bestemmelse:

den

altid holdes
langs
havet

"Der
skal
ejendommen
havet.

9. april

1913

Danmarks

den

9.

indeholder

fri adgang for alle til og ned ad de på
værende klipper samt ad gangstien
langs

Denne færdselsret gælder dog kun personer der i enhver
henseende
opføre
sig sømmeligt Dg er således ikke til hinder for, at vagabonder,
betlere, berusede og personer, der øve hærværk eller genere ejeren eller hotellets gæster el. lign., kunne bortvises.
De fornævnte klipper, således som grænserne ifølge
foranstående
ere
bestemte,
ere fredlyste,
således at de med tilhørende
bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede."

-'1

Medens

fredningsdeklarationen

indeholder

1'2/1/

C;/

følgende

t-cool

bestemmelse:

tinglæst

den 2. oktober

1918 bl.a.

det nedlagte forbud mod klippeklatring
ikke strider mod den adgang
til færdsel
i området, der følger af fredningsdeklarationerne.
I en erklæring af 20. januar
det sit standpunkt således;

1993 har Danmarks

Naturfond

begrun-

"Efter
Danmarks Naturfonds
opfattelse indebærer de 2 nævnte servitutter som deres hovedformål,
at der skal ske en beskyttelse af
ejendommens naturværdier.
Dette skal ske samtidig med, at der gives adgang
for alle og ehver til at færdes på udlagte
veje
og
stier,
på klipperne langs havet, det vil sige, hvor færdsel
er
mulig uden særlige forudsætninger
eller brug af hjælpemidler.
Denne
bestemmelse
opfylder
Danmarks Naturfond løbende
ved at
stille
området til rådighed for det meget store årlige turistbesøg,
som indebærer en meget betydelig, ønskelig
og problemløs
færdsel
på ejendommens
udlagte veje og stier,
samt
klipperne
langs havet.
Servitutterne
indebærer derimod efter Danmarks Naturfonds opfattelse
ikke, at ejeren er forpligtet til at stille ejendommen til
rådighed
for en organiseret
og erhvervsmæssig privat virksomhed,
som arrangerer færdsel på arealer udenfor de omtalte stier m.v.,
det vil sige på arealer som hidtil har været beskyttet under servituttens
bestemmelse om naturhensyn,
og som iøvrigt på grund af
gradienten
indtil dato har været utilgængelige for normal
færdsel.
Såfremt
servitutterne skulle indebære pligt hertil, ville
dette
efter
Danmarks Naturfonds opfattelse tillige indebære, at ejeren
ville
blive hindret i at varetage de naturmæssige hensyn, som er
de nævnte servitutters hovedhensigt."
Klippeklatring
vil influere på klippernes monumentale
virkning,
og klippe klatring falder endvidere uden for den adgang til kortvarigt
ophold på strande, der følger af naturbeskyttelseslovens
§ 22, hvor kommercielle
arrangementer
iøvrigt tillige kræver ejerens samtykke.

dekla~ationerne,
findes
efter en naturlig fortolkning
ikke at
kunne
forstås som en adgang til at klatre på stejle klippevægge.
Danmarks
Naturfond findes dog som ejer ikke være afsk~ret fra at
tillade
en videreg~ende
adgang
til at færdes
i Hel!igdomsklipperne.
Danmarks Naturfond har endvidere mulighed for at meddele tilladelser
i begrænset
udstrækning og i bestemte
tidsrum
til enkelte
grupper og foreninger. Fredningsnævnet
vil derimod
ikke
kunne træffe en afgørelse, hvorved der alene meddeles Dansk
Bjergklub
adgang til klatring. Under disse forudsætninger
finder
fredningsnævnet,
at en fri adgang for alle til at foretage klippeklatring
med
den deraf følgende større
aktivitet
vil have
vidtg~ende
konsekvenser
for omr~det og forringe
naturoplevelsen
af Helligdomsklipperne,
herunder navnlig oplevelsen af klipper-

4t

nes monumentale
virkning. Fredningsnævnet
de, at der mod Danmarks Naturfonds ønske
ring i Helligdomsklipperne.
Nævnets

afgørelse

kan derfor
foretages

ikke tillaklippeklat-

er enstemmig.

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

interesse

indgives

i afgørelsen.

skriftligt

til fredningsnævnet,

Damgade

4 A, 3700

Rønne.
Klagefristen

er

4 uger fra den dag, afgørelsen

er

meddelt.

Genpart
af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks
Naturfond, Foreningen "Bornholm", Unibank og Allinge-Gudhjem
kommune.

REu. Nit

Fredningsnævnet
..
.hholms

for
amts fredningskreds

DommerKOntoret
Damgade

4A

I

Sag nr

Ronne
Den

3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45

33/1995

1 7 JUNI 1996

Fax 56 95 02 45

Bornholms

GENPART til,

Amt

østre Ringvej
3700
Rønne.

Bornholms

Skov- og Naturstyrelsen

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

1

J. nr.

Amt

har søgt om tilladelse

langs hovedlandevej
og Helligdomskrydset

..

:!> ~\ø 3 .00

til at anlægge

174, Sdr. St~andvej, mellem
(5,1 km - 9,14 km).

cykelstier

S~ovløkken

i Tejn

Stianlægget
indgår ~ den nationale
cykelrute nr. 10 og er en del
af det regionale cykelvejnet på Bornholm. Ifølge projektet anlægges 2 m brede enkelt~ettede
asfa1te~ede
stier i begge
vejside~
adskilt fra kørebanen med 1,8 m brede skillerabatter.
Eksisterende ve~grøf~er rørlægges. På enkelte korte strækninger anlægges en
smallere
sti elle~ kantbane, hvor anlæg med 2 m sti og :,8 m
skillerabat
vil gøre indgreb i fortidsminder,
bygninge~ m.v., e:ler hvor terrænet (klipper) gør det nøavendigt. På visse
strækninger
med stor afgravning eller påfyldning lægges
stien
henholdsvis
enten ved skræntfod eller skrænttop elle~ sænket 1-2 m
i forhold til vejens kørebane.
Cykelstiprojektet
vil berøre områder omfattet af følgende
fredningsdeklarationer
og -kendelser:
1. Deklaration lyst den 2. februar 1950 på matr. nr. 42-md Olsker
om offentlig adgang til udsigtshøj.
2. Deklaration
lyst den 2. juli 1969 på matr. nr. 3-g og 108-dn
Rø om bevarelse af den bestående
tilstand:
3. Kendelse
lyst den 22. maj 1958 på matr. nr. 3-c Rø ved Stammershalle
om fredning af areal med fortidsminder
bestående af
bautastene,
stenlægninger,
røser, bautastensgrave
m.v.
Ved
kendelsen
bestemmes,
at offentligheden
skal have adgang
til
området,
og at der ikke må ske ændring i den bestående
tilstand

i

form af bl.a. afgravning

Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr SN

1QQR

.....

, /'

~~

_

"'u--

og påfyldning.

4. Deklaration

lyst den 9. december

1968 på matr.

nr. lOB-ex

Rø

med bestemmelse
om, at området skal bevares som naturgrund,
hvortil offentligheden
har adgang.
5. Deklaration
ting læst den 3. juli 1918 om offentlig adgang til
jættestuelignende
(Troldeskoven) .

klippeparti

og

forbud

mod

stenbrydning

6. Vilkår
for dispensation
meddelt af Overfredningsnævnet
lyst
den 26. juni 1975 indeholdende
bebyggelsesregulerende
bestemmelser.
7. Kendelse

lyst den 10. december

1975 om fredning

af

Døndalen.

L~nieføringen
gennem Dondalen er enanu ikke endelig besluttet.
Projektet og dermed ansøgningen
omfatter derfor ikke stiforløbe~ gennem Døndalen.
8. Deklaration tinglæst den 9. april 1913 og
9. deklaration
tinglæst
den 2. oktober 1918 bl.a. om offentlig
adgang til klippe- og skovpartierne
ved Helligdommen.
Projektet
forudsætter
visse steder sprængning af klipper.
Ved
Stammershalle
(nr. 3) sprænges soværts vest for hotellet 10-12 m
klippe
i
en bredde pa 1-3 m i et område, hvor der tidligere
er
sket sprængning, og hvor der ikke er registreret
fortidsminder
og
2 m kl~ppe landværts ind mod hotellets parkeringsplads.
Ved Troldeskoven
(nr. 5) sprænges klippefoden
landværts landevejen
ved
vejkurven øst for holdepladsen,
men således at den bagved liggende lodrette
klippevæg bibeholdes.
Endelig fjernes en klippe
ud
for matr. nr. 42-h Rø (nr. 6).
Sagen
har efter nævnets besigtigelse
den 22. august og 19. september
1995 efter Bornholms Amts anmodning været stillet i bero
fra oktober
måned 1995 til udgangen af april måned
1996, idet
Skov- og Naturstyrelsen
havde fremsat indsigelser
mod linieføringen ved Stammershalle
(nr. 3) og ved Troldeskoven
(nr. 5).

..

Ved skrivelse
af 29. april 1996 har Bornholms Amt meddelt,
at
Skovog Naturstyrelsen
har frafaldet indsigelserne
vedrørende
Stammershalle,
medens indsigelserne
vedrørende linieføringen
gennem Troldeskoven
har resulteret i, at Bornholms Amt i overenss~emmelse med Skov- og Naturstyrelsen
nu foreslår en ændret landværts linieføring,
således at cykelstien placeres op til stengær-

det og mindst

2 m bag (syd for)

røserne.

Ved skrivelse af 6. juni 1996 har Skov- og Naturstyrelsen
i henhold til na~urbeskyttelseslovens
§ 20 meddelt sin godkendelse af
projektet.
I den anledning meddeler fredningsnævnet
i medfør af lov om
naturbeskyttelse
§ 50 stk. 1 dispensation
fra de ovennævnte
fredningsdeklarationer
og -kendelser
til anlæg af cykelstier i overensstemmelse
med det endelige projekt, således som dette fremgå=
af de medsendte tegninger og beskrivelsen.
Det bemærkes, at fred-

•

n~ngsnævnets
tilladelse for såvidt er ufornøden
ner, der alene indeh~lder bebyggelsesregulerende
Nævnets

afgørelse

efter deklaratiobes~emmelser.

er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse
såfremt den ~kke er udnyttet

66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
inden 3 år fra dens meddelelse.
§

Afgørelsen kan ef~er lov om naturbesky~~else
§ 78 stk. 2 inabringes for Naturklagenævnet
af of:entlige
myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening
og lokale foreninger
og lignende, som har en
væsen~lig 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
henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen
af projektet.

tt

Genpart
af denne skrivelse er sendt til SkovBornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening
kommune samt de berørte lodsejere.

-~~-~-SS

---

I

.

F. S c'hø n n em an n

og Naturstyrelsen,
og Allinge-Gudhjem

:'?:

IICf.l:_

3kov- . lE{ _ f:::.~ __.~ ,
Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

•

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

j IJ

I

22/1996

Sag nr.

•

Bornholms
østre
3700

Den

- 5 NOV. 1996

Amt

Ringvej
Rønne.

1

GENPART til,
til underretning,

Skov- og Naturstyrelsen

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

bilag.

REG. NR.
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Bornholms
Amt har på vegne Danmarks Naturfond søgt om fredningsnævnets
tilladelse
til at ændre trappeføringen
til Sorte
Gryde
ved Helligdomsklipperne,
matr. nr. 33-b Rø.
Ejendommen,
Naturfond.

hvorpå Helligdomsklipperne

ligger,

På ejendommen
er tinglæst fredningsdeklarationer
1913 og den 2. oktober 1918.
Fredningsdeklarationen
tinglæst
bl.a. følgende bestemmelse:

den

9. april

tilhører

den

1913

Danmarks

9.

april

indeholder

"Der skal altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på
ejendommen langs
havet værende klipper samt ad gangsstien
langs
havet."

.

Medens
fredningsdeklarationen
tinglæst
indeholder følgende bestemmelse:

den 2. oktober

1918 bl.a .

"Endelig
fredlyses de på ejendommene
værende klippe- og skovpartier,
hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes
på alle udlagte veje og gangstier
samt på klipperne langs havet.

"
Den eksisterende
trætrappe med gelænder af jernrør er i en så
dårlig forfatning, at den ikke længere kan repareres. Hertil kommer, at trappen som følge af jordskred
visse steder svæver frit i
luften uden understøtning.
Trappen fører ned til en tidligere nu
delvis nedbrudt anløbsbro og ikke direkte til indgangen til Sorte
•

Gryde.

Miljø~ og

EfieffiiffilBi§t~Fil!t
Skov- og NåtutsQTft!18@1l
~.nr..~N 1998 ~\ :: \ l ((ø.-(" ('. , I
Akt.

nI'";

f

tt

Det er oplyst, at den nye trappe ønskes givet et forløb, der leder færdslen ned mod Sorte Gryde. Trappen agtes efter det oplyste
udført i træ fra douglasgraner
og vil få gelænder af træ.
I medfør af lov om naturbeskyttelse
§ 50 stk. 1 meddeler
nævnet
herved
tilladelse fra de nævnte fredningsdeklarationer
til etablering af den ændrede trappeføring
i overensstemmelse
med beskrivelsen og de medsendte fotografier.
Nævnets

afgørelse

er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse
såfremt den ikke er udnyttet

66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
inden 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.

e

ir.dgives 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
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
Amt, Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks
Naturfond,
Allige-Gudhjem
kommune og de påtaleberettigede,
Foreningen
Bornholm

og Bornholms

Spare-

og Lånekasse

i Rønne

;

-

(Unibank A/S).

Bornholms Amt

Modtaget

1 3 SEP. 1996
Retten i Rønne
Fredni ngsnævnet
Damgade 4A
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf.

56952123

Fax 56952142

Dato:
Deres

1 2 SEP. 1996
ret.:

Vor ret.: 8-70-51-8-401-8/94

gklvm

Ændring af trappeføring ved Sorte Gryde, Helligdomsklipperne
Herved søges, på vegne af Danmarks Naturfond, om nævnets eventuelle
tilladelse efter fredningsdeklarationer tinglyst 9.4.1913 og 2.10.1918 til at
ændre trappeføringen ved Sorte Gryde ved Helligdomsklipperne, matr.nr.
33b, Rø.
Trappen er nu i en så dårlig forfatning, at den ikke længere kan repareres.
Den kan ikke genopføres på det sted, den ligger nu, idet jordskred og slitage efterhanden har bevirket, at den visse steder svæver fnt i luften. Trappen ligger endvidere uhensigtsmæssigt, idet den fører ned til en tidligere
anløbsbro og ikke direkte hen til indgangen til Sorte Gryde. Det medfører,
at publikum skyder genvej fra trappen hen til Sorte Gryde og derved slider
unødigt på vegetationen i området.
Forløbet af den nye trappe fremgår af medfølgende billeder og skitse. Det
nye forløb vil formentlig holde publikum på trappen, således at slitage på
vegetationen undgås.
Trappen vil blive udført i douglastræ, 80-100 cm bred, med gelænder.
Ovennævnte 2 deklarationer indeholder bl.a. fredningsbestemmelser
for
ejendommens klippe- og skovpartier og giver offentligheden adgang på
veje og gangstier samt klipperne langs havet.
Med venlig hilsen

g~2J~~
Gerda Kofod

Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56952124 lokal 239

FREDNINGSNÆVNET

Tlf. 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds

Damgade 4a
3700 Rønne
Fax. 5695 0245

~)

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej l
3700 Rønne

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

l27 DEC. 2000

REG.Nl
MPS10182/Sagsbeh:
MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-5

Den 22. december 2000

•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om generel tilladelse til fældning af elmesygeramte elmetræer og andre træer, der måtte udgøre fare for publikum ved Helligdomsklipperne.
Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en den tinglæst 2. oktober 1918 deklaration, der blandt andet fastsætter:
"Endelig fred1yses de på ejendommen værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle
og enhver at færdes ..... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 6. december 2000.
I medfør af § 50 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet tilladelse til
fældning af de af fredningsdeklarationen omfattede elmetræer, der er angrebet af elmesyge. Nævnet meddeler endvidere tilladelse til fældning og fjernelse af eventuelle andre
træer og grene, der efter tilsynsmyndigheden, Bornholms Amts skøn måtte udgøre en fare
for den ved fredningsdeklarationerne forudsatte publikumsadgang på de fredede arealer.
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 Naturklagenævnet af 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.
_

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre mynEnaip6detetiMudførelsen af projektet.
Skov- og Natur~~relsen
J.nr, SN 1996 -'ljl
ao/!
~
Miljø- og

Akt.

nr.;2

1t -

-2 -

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Allinge-Gudhjem kommune og Danmarks Naturfond.

•

F. Schønnemann

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

•

•
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FREDN INGSNÆVNEt-r'o""~1'tJfr1'rs'~i-&'skommune

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Bornholms Regionskommune
Miljø og Natur
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

HER10019/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-14.5
Deres j.nr.

3. marts 2004
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 33-b, Rø (Helligdomsklipperne), at udbedre betonstien til turistbåden "Thor"s anløbsplads. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst
den 9. april 1913 og en deklaration tinglyst den 2. oktober 1918, der fastsætter blandt andet:
"... der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt
klipperne langs havet. .. "

Fredningsnævnet har den 2. marts 2004 foretaget besigtigelse.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til at udbedre den pågældende sti på vilkår, at udbedringen foretages med en betonblanding, der så vidt muligt vil komme til at fremstå som
den blanding, der ses anvendt på den nuværende sti ca. 3-4 meter fra trappenedgangens fæste i stien, at stiens bredde ved fortøjningspladsen ikke overstiger 1,2 m, samt at fortøjningspladsen ikke udvides.
Nævnets afgørelse er enstemmig.
Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen,
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

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,

12./1 /18

-0001

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 hjernmeside www.nkn.dk.
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, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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3770 Allinge
Tlf.: 5692 0000
Fax' 5692 5816
w\\w.brk.dk

MOdtaget

Fredningsnævnet
Damgade4A
3700 Rønne

11 FEB.
Retten

?nOt

-""lo' t

iRø nne

9. februar 2004

Reparation

af sti til turistbåden

Thor's anløbsbro,

Rø

Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, søger herved om Fredningsnævnets tilladelse efter fredningsdek1arationer tinglyst 9.4.1913 og 2.10.1918
til at reparere betonstien fra trætrappen til turistbåden Thor's anløbsbro ved
Helligdomsklipperne, matr.nr. 33b, Rø.

II

Stien, der er støbt i beton på stedet, er meget nedbrudt og farlig at færdes på.
Reparationen foretages ved at lave en ny støbning tilsvarende den gamle.
Ovennævnte 2 deklarationer indeholder bl.a. fredningsbestemmelser for
ejendommens klippe- og skovpartier og giver offentligheden adgang på veje
og gangstier samt klipperne langs havet.
Ejendommen tilhører Danmarks Naturfond. Regionskommunen udfører
naturpleje på arealet og vedligeholder stier og trapper m.v.

Medven~sen

\o cl-

g~ofod

Teknisk assistent
Dir. tlf.: 5692 2053
mail: gerda.kofod@brk.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Regionskommune
Teknik & Miljø
Natur
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN 2/2014
Den 26. maj 2014

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af en oplevelsessti gennem
fredede områder ved Helligdommen og Gudhjem. Projektet er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at den projekterede sti ved Helligdommen berører arealer omfattet af
fredningsdeklarationer fra henholdsvis 1913, 1918 og 1966.
Fredningsdeklaration af 22. marts 1913 fastsætter blandt andet, at offentligheden skal have fri
adgang til klippepartierne ved havet samt stien langs havet.
Fredningsdeklaration af 26. september 1918 indeholder navnlig æstetiske bestemmelser for
byggeri på det fredede område.
Fredningsdeklaration af 12. december 1966 indeholder navnlig bestemmelser om
offentlighedens adgang til og anvendelse af arealet kaldet ”Bornholmerpladsen”.
Den projekterede sti berører ved Gudhjem blandt andet et areal, der er omfattet af fredningsdeklaration af 14. september 1951. Deklarationen omhandler fredning af et større areal ved
Gudhjem og Bokul og indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang samt
æstetiske bestemmelser for byggeri i det fredede område. Endvidere fastsætter deklarationen
” de i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog foruden til gående
færdsel og cykelkørsel kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag.
Dette skal også gælde andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område.”
Projektet indebærer nyetablering af et ca. 30 m langt tracé på arealer, der er omfattet af
fredningsdeklarationen af 14. september 1951.
Det er oplyst, at oplevelsesstiens linjeføring på ovennævnte fredede arealer alene berører
arealer i kommunalt eje. Dog ejer Danmarks Naturfond arealerne, hvor oplevelsesstien
passerer Bornholmerpladsen.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. maj 2014.

Bornholms Regionskommune har på besigtigelsen nærmere redegjort for linjeføringen på de
fredede arealer samt anskueliggjort stibrokonstruktionen, som forventes opført over en mindre
sprækkedal ved p-pladsen ved Bornholmerpladsen.
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk
Forening og Dansk Vandrelaug har anbefalet projektet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet finder det til projektets gennemførelse ufornødent at meddele dispensation i
forhold til fredningsdeklarationerne af 22. marts 1913 og 26. september 1918, idet projektet
inden for arealgrænserne af disse deklarationer ikke begrænser offentlighedens adgang og
ikke fremstår som et byggeri.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet dispensation fra
fredningsdeklarationen af 12. december 1966 og fredningsdeklaration af 14. september 1951
til udførelse af projektet. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på, at stien alene
berører begrænsede områder af de fredede arealer og vil tilgodese offentlighedens færdsel i de
fredede områder.
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 er 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.

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
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.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets 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
Natur- og Miljøklagenævnet, 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 klageren trækker sin klage
tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet 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.

Henrik Engell Rhod

