
Notat: Pleje af de fredningsværdige værdier i Kokkeløkken 

Kokkeløkken blev fredet den 28. april 1980, og denne fredning må anses for at være/have været en status 

quo-fredning, idet det som skrevet i fredningskendelsens formål:  

”Fredningen har til formål at bevare den for Bornholm så karakteristiske landskabstype, som ejendommen 

udgør, således som den henligger som græsningsløkke, med dens biologiske, geologiske og æstetiske 

variation”. 

Videre hedder det, at ”Fredningen skal ikke være til hinder for, at der i området foretages landskabspleje 

for at skabe optimale livsbetingelser for flora og fauna. En sådan foranlediges af fredningsmyndighederne 

efter samråd med ejeren og uden udgift for denne”. 

Selv om der i fredningen ikke er nævnt noget om forbud mod gødskning, så kan man ikke oppebære 

”optimale livsbetingelser for flora og fauna”, hvis arealet hvert år bliver tilsået med kunstgødning for at 

optimere kulturgræsser og hvidkløver som føde for de græssende kvier. 

Over halvdelen af den åbne løkke er i dag dækket af disse kulturgræsser og hvidkløver, og de for de 

bornholmske klippeløkker så karakteristiske naturgræsser, urter og orkideer er i dag henvist til den 

nordligste del af løkken i en smal bræmme langs skoven og flere steder overgroet af invasiv slåen. 

  

  
Vegetationen i den sydlige del af løkken består udelukkende af kulturgræsser samt hvidkløver og agertidsel.   

 



Tilplantning og Skurvogn – i strid med fredningen. 

Albert Hansen, den tidligere ejer af Kokkeløkken døde i 1985,og arvingerne solgte løkken til Mads Jensen, 

Østermarie, der overtog den i november 1986. 

Han foranledigede, at der blev transporteret en skurvogn til løkken, og den står/ligger der fortsat! Ligeledes 

påbegyndte han en tilplantning af den sydlige del af løkken, hvilket var i klar strid med fredningskendelsen! 

  
Rødgran midt i løkken juni 2009 og juni 2017 

Og så er der skurvognen, som i dag ligger som ruin omgivet af slåen, rose og enebær! 

  
Skurvognen som begyndende ruin november 2007 

 
Skurvognen i juni 2009 



 
Skurvognen i juni 2017 

 

Ergo,  

som det er formuleret i formålet med fredningen, så er der ”noget”, fredningsmyndighederne bør påse for 

at fredningens hensigt og formål kan efterleves, nemlig at sikre, at man fortsat kan ”bevare den for 

Bornholm så karakteristiske landskabstype, som ejendommen udgør, således som den henligger(i 1980) 

som græsningsløkke, med dens biologiske, geologiske og æstetiske variation”,  

og at ”Fredningen skal ikke være til hinder for, at der i området foretages landskabspleje for at skabe 

optimale livsbetingelser for flora og fauna. En sådan foranlediges af fredningsmyndighederne efter 

samråd med ejeren og uden udgift for denne”. 

 

 
          – Plettet Gøgeurt i NV-lige del af Løkken udenfor det gødede areal               Finn Hansen, juni 2017 


