
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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'~~orhandlingsprotokollen for ~redningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskred

Aar 1920 den 17. September tilførtes der Protokollen en mel lea

o V E l: E N S 1: O 11 S T

Gaardejer Ole Chris ~ic.m Olsen af Hol10segaanl og Nu.vnets l!'orllland in<.1-

Overeuskoms t saul~rueuue:

"Imellem unJerskrevne Gaal'dejer 018 CLristLm Olsen, Ejer af

Holløsegaard i Vejby Sogn, og Naturfrednin~snWVJ18t for Frederiksborg

Amt er der afsluttet saalydende

Jeg O.C.Olsen bestemmer herved, at uen mi~ tilhørende natur-

skønne Højde "Jrby Buvnehøj" , beligGende paa min Sjendorn Matr. Nr. 9a
l

I,Ørby By, Vejby Sogn, af Hartkorn l 'ru. O 31cp. 3 l!'dk. 2 ;4 ~lb., frem-
,
: tidig for bestandig ...;1~al fredes oG 1evC1res i d011S llLlV!Zrende Ski.kkelse,

i
< swrlig ogsaa saaledes, a t den nuvwrende storslaaede 013ejendomulelige, .

,Udsigt fra Højens 'rap bevares o~ il;:ke hindres af nogen Bevoksning. -
'. 11 ~

I. ,

- ".MedHensyn til l!'jernelse af Bevoksnilig, der virker llindrenlle for Udsi,J-

:~;,i'~ten,er jee underl<as tet JIlaturfredninc;snwvllets Afgørelse •

. '1 "0rby Bavllehøj" skal fremtidig for lJestandig vt:.:re tilzængelic, ,

~f,r!or AlmenheJen i dell lJdstru.Jmi.ng, llvar dette nu er Tilfb.:ldet. Højde-

1~raget omfatter et Areal af ca. l Td. Land.

'i"l:~ Med lIen~yn til Ad~angen til Højdedraget bestemmer jeg herved,

"I Jat den nuvo;rende' Adgang skal bevares, nemlig lige Vest for et Hus,
I' ,j

tilhørende Jens Peter Nielsen, byg~et paa Parcellen IdaLr. Nr. 9g og 9h

Ørby, saaledes at Allgangen bliver ad en Sti, som gaar langs det øst-

lige Skel af Matr. Nr. 9a til Højens Fod, hvilken Sti altsaa skal be-

vares.

løvrigt forbliver selvf01gelig Ejendomsretten Bomhidtil hos

Ejeren af Watr. Nr. 9a, der ligeledes har Ret til at paatale og for-

hindre al Uorden paa Stedet.

Nb;;rw.;rende Overenskolllst kun tilli3lu ..ses paa Ejendommen.

Holløse den 17. September 1920.

Ole Christian Olsen •

Jacobæus

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