
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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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Aar 1932 den 23. April afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-

den skriftlige Votering følgende
K e n d e l s e

. Sagen angaaende li'redningaf forskellige Arealer af r.Iatr.Nr. 6e,6a
g 5a af Slotsbjergby By og Sogn.

Den af Fredningsnævnet for 00rø Amtsraadskreds den 31. August
931 i denne Sag afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet

af Naturfredningslovens § 16.
Overfredningsnævnet har ved et den 8. April 1932 afholdt

besigtiget de af Fredningsnævnets Kendelse omfattede Arealer.
Da Overfredningsnævnet kan tiltræde de i Fredningsnævnets
anførte Betragtninger, og da man efter det foreliggende anser

e Erstatninger, der er tillagt Ejeren af de fredede Arealer for pas-
Kendelsen være at stadfæste i Henhold til de i denne anførte

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævnet for Sorø Amtsraadskreds den 31. August

afsagte Kendelse angaaende fredning af forskellige Arealer af Matr.
r. 6e, 6a og 5a af Slotsbjergby By og Sogn, stadfæstes.
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Forhandlingsprotokollen for ]'redningsnævnet for Sorø Amtsraadslcre.:ls

Aar 1931 den 31. August Fm. Kl. 10 indfandt Fredningsn~vnet
for Jorø Amtsraadskreds bestaaende af l!'ormandenDornrnerBaller, ~orø,
det af :3orø Amtsraad valgte l'.:edlemGEHirdejer Søren Hansen, 0rslev-
underskov, og det for Slotsbjergby Kommune valgte Uedlem Sognefoged
Jens Larsen af Slotsbjergby sig i 13yraaJssalen i Jlagelse for even-

'~4 ',,-' .~ tuelt at frede de omkring Højene "Hashøj " og "Galgehøj " i Slots-
'I!l' ::.

'Jf.p::':~!~':tK'bjergby Kornrnuneliggende Arealer, saaledes at disse ikke bebygges
;;k~.~~",:~<,.': 'tf eller beplantes, men bliver liggende i deres nuværende Stand som
l" &, -:" .' Agerjord.
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Sagen blev optaget, og afsagdes i samme strax saalydende
K e n d e l s e.

Ved Landevejen fra Slagelse til ~kelskør og vest for samme
ligger de tvende ~taten tilhørende Gravhøje "Galeehøj" skyldsat under
Matr. Nr. 6c af Slotsbjergby By og Sogn for Hartkorn 10/4Alb., og
"Hashøjtl, skyldsat under I.Iatr.Nr. 5b sammesteds for Hartkorn l Alb.,
af hvilke Høje tlGalgehøj" støder umiddelbart op til Landevejen, me-
dens "Hashøj" ligger ca. 30 m fra denne. Arealerne omkring Højene
henligger for Tiden som Agerjord.

Disse to Høje ligger i en Afstand af Ca. 3 km fra Slagelse,
og af Frygt for, at der skal blive bygget i N~rheden af Højene, mel-,
lem hvilke Afstanden er ca. 135 m, har Slagelse Byraad foranlediget
nærv~rende Jag rejst.

Nævnet skønner, at en Fredning af Arealerne omkring Højene,
som af Byraadet ønsket, er af saadan Betyuning for Højene og Landska-
bets Skønhed, at den bør gennemføres, da det vilde være til ubodig
Skade for disse Oldtidsmindesm~rker, der hører til de største Grav-
høje i Landet, om det dem omgivende Terrain skulde blive bebygget
efter sket Udstykning af Jorderne.
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De Arealer, der herefter vil v~re at frede saaledes, at de
ikke maa bebygges eller bepl~ntes, men fremtidig alene maa benyttes
til A~erbrug omfatter:
l. Af den ~8ardejer Ole Andersen tilhørende Ejendom, Matr. Nr. 6e af
Slotsbjergby By og Sogn, der ligger omkring "GalBehøj" et Areal, der
begrænses mod Nord af en Linie tr)Akket i en Afstand af 60 m fra "Galge·

)

høj s" nordre }t'odlodret paa Landevej en Slagelse-Skelskør, mod Vest
af en Linie trukket parallel med Landevejen i en Afstand af 10 m vest
for "Galgehøj"s vestre .b'odfru ;;jkellettil liiatr.Nr. 5a sammesteds
til det Sted, hvor den møder det fredede Areals nordre Gr&nse, mod Byd
af ;;jkellettil j:~dr. Nr. 5a sammesteds og mod (Jst af .Landevejen, et 'l

2 'r '~IAreal paa 7560 In • I ,.' ,l
, ~ ,~i

2. Af den Gaardejer Niels Christensen tilhørende Ejendom r,Jatr.Nrt· );,:'
6a sammesteds, et Areal, der ligger øst for "Galgehøj". lige over . ~
for denne Høj langs med lJandevejens østre Jide, hvilket Areal begræn- I

'Ises mod Nord af en Linie tr~kket i ~lugt med den nordre Grænse for
det fredede Areal af hJatr. Nr. 6e sammesteds i en Dybde af 20 m, !!!.Qg,

Vest af Landevejen dlagelse-3kelskør fra Arealets nordre Gr~nse mod
3yd saalangt Matr. Nr. 6a rækker, mod Syd af Skellet til ~atr. Nr. 58

sammesteds, og mod øst af en Linie truleket parallel med Landeveje. og
i en Afstand af 20 ID fra denne, hvilket Areal andrager 4100 m2• .~

I .

3 •. Af den Gaardejer Harald Nielsen tilhørende Ejendom Matr. Nr. 5t··}'~,'/~
• '·J17., J~sammesteds, der omgiver "Hashøj" paa alle Sider, et Areal, der be- '

gramses mod Nord af .:5kellettil Hatr. Hr. 6e sammesteds, mod øst I I
I,

af ~andevejen dlagelse-3kelskør fra Jkellet ti~ Matr. Nr. 6e og 145 m I

mod clJrd,mod Syd af en Linie, trukket mod Vest fra det Punkt, hvor
Arealets østre Gr~nse ender i 3yd, i en Dybde af 96 m parallel med
Skellet til Uatr. Nr. 4a sa~nesteds, oe mod Vest af en Linie trpkket
fra det Punkt, hvor den sydlige Grænse ender i Vest, og over til Jkel-
let til IiIatr.Nr. 6e sammesteds, i en Afstand af 10 m vest for "Has-
højs" vestlige Fod, parallel med Landevejen. - Den sydlige Grænse
kommer til at ligge 30 m fra "Hashøj s" sydlige I!'od,men hvis Ej eren
af Matr. Nr. 5a vil flytte Gaardens BY8ninger, der nu ligger øst for
Landevejen over paa den Del af Jorderne, der ligger Vest for samme,
skal det staa ham frit for, og det fredede Areals sydlige Grænse skal
i saa .b'aldrykl\:es15 m mod Nord, saa1edes at den kommer til at ligge'.



15 m syd for "Hashøj", parallel med den tidligere Grænse. Dette
Vest for Landevejen liggende fredede Areal udgør 14310 m2, dog i
Tilfælde af, at Gaardens Bygninger flyttes vest for Landevejen 12870 r

~jeren af Matr. Nr. 5a skal derhos taale, at der lægges en Sti i en
Bredde af 2 m over det fredede Areal fra Landevejen til "Hashøj ", som
Adgangsvej til denne, men Bjeren skal anlægge en Stente for Stien,
saafrell1than hegner de Ul Stien grænsende Jarder eller "Hashøj ".

Bndvidere vil der VbOre at frede af nævnte Matr. Nr. 5a et
Areal øst for Landevejen, hvilket Areal begrænses mod Nord af ~kellet
til Matr. Nr. 6a sammesteds, mod Vest af Landevejen fra det Sted,
hvor Matr. Nr. 5a og 6a mødes ved Landevejen og 50 m mod Syd herfra,
mod Syd af en Linie trukket fra Stedet, hvor den vestlige Gr~nse
ender i Syd lodret paa Landevejen i en Dybde af 20 m, og mod øst
af en Linie trukket mellem den nordre og sydlige Grænse i en Afstand
af 20 m fra Landevejen og parallel med denne, hvilket Areal andrager
840 m2•

Af de Erstatninger, der maatte komme til at paahvile det Of-
fentlige at udrede i Anledning af Predningen har Slagelse Byraad til-
budt at ville betale 1500 Kr. og :31otsbjergby-Sludstrup Sogneraad
300 Kr.

Ejerne af de i ll'iatr.Nr. 6e, 6a og 5a af ~lotsbjergby inde-
stsaende Pantebehwftelser har været indvarslede til at møde i Sagen.
Af l'anthaverne har alene Gaardejer l'eter Andersen, Slotsbjergby, som
Prioritetshaver for 15000 Kr. i Watr. Nr. 6a Slotsbjergby paastaaet,
at der udbetales ham 75% af den Brstatning, der maatte tilfalde Gaard.
ejer Niels Christensen, og ~utomobilhandler H.V.Jacobsen, Slagelse,
Cyklehandler P.U.Olsen, sammesteds og Proprietær L. Laursen, Jorø,
som Kautionister for en Gaardejer Harald Nielsen ydet Kassekredit,
stor til Rest 7500 Kr., til Sikkerhed for hvilken der tillige er ud-
stedt ~kadesløsbrev for 11000 Kr, til A/S Landbobanken i "'lageise med
Prioritet i llatr. Nr. 5a Slotsbjergby, nedlagt Paastand pau, at der
udbetales dem Halvdelen - altsaa 50% - af den Erstatning, der maatte

til Følge og
tilfalde Harald Nielsen. - :Jisse .Puastande vilde v"-.reat tageli ]3e-
tragtning ved Udbetalingen af Brstatnin8erne mod Afskrivning paa de r,
spektive I'antebreve.

Jer findes ut burde udbetales i Erstatning for Fredningen



til hjerne af Matr. Nr. 6e af Slotsbjergby Gaardejer Ole Andersen
2500 Kr., til ~jeren af Matr. Nr. 6a sammesteds Gaardejer Niels Chri·
stensen 2000 Kr. og til Ejeren af Matr. Nr. 5a sammesteds Gualdejer
Harald Nielsen 3500 Kr., hvilke Beløb tilsa~~en 8000 Kr. udredes med
1500 Kr. af ~:nagelse Kommune og med 300 Kr. af Slotsbjergby-Sludstruj
Kommune, medens Resten 6200 Kr. betales med Halvdelen 3100 Kr. af
Sta tskassen og med IIl.J.lvdelen3100 Kr. af Sorø Amtsrepartitionsfond t ':

I

jfr. Naturfyednin~slovens § 13.
'~ h i b e s t e m m e s : )I . I

De for~n beskrevne Arealer af Matr. Ny. 6e, 6a og 5a Slot8-
bjergby By og Sogn vil v~ye at frede snaledes, at de ingensinde maa

Ibebygges eller bcplantes, men sl{alforblive henliggende 30m nu Og maj
....~')l

i,JEjeren ;d fornævnte Matr. Nr. 5aalene benyttes til Agerbrug.
skal taale, at en Sti i en Bredde af 2 m lægges over denne Ejenddm
fra Landevejen Slagelse-~lcelskør som Adr,angsvej til "lIashøj", og
skal ~jeren anlægge en GLente for Stien, saafremt han- hegner den til'.

'I
I

.i

Stien gr~nsende Jord eller "Hashøj".

!
I.e!
I

,
I Brstatninger tillægges der Gaardejer Ole Andersen, Slots-:

bjergby, 2500 Kr., Gaardejer Niels Christensen, sammesteds 2000 Kr.
og GGlardejer Harald Nielsen, saIDrnesteJs,3500 Kr., hvilke Erstatri.!.~~

~ger ialt 8000 Kr. udredes med 1500 Kr. af Slagel se Kommune, med I' ::;

, .
,;.(. .... ~ ",300 Kr. af Slotsbjergby-Sludstrup Kommune, med 3100 Kr. af Stats, ),:',~

1 "11

kassen o~ med 3100 Kr. af Sorø Amtsrepartitionsfond og udbetales!, ':1:
•til Ejerne, dog med Porbehold uf de af Panthaverne i Matr. Nr. 6a

og 5a rejste Krav, som i Kendelsen ommeldt.
Sagen nluttet.

V. Baller Søren Hansen Jens Larsen
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Afgørelser - Reg. nr.: 00313.00

Dispensationer i perioden: 11-10-2006
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

(? '\,'-- ,, :I \' -",-\
Fuglebierg-Hashøj ~~_//~""l,\, ,1'\\ 1\.11 ";1,_-' '/ ,'\
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Fællesforvaltningen for Teknik & Miljø LO, ',_" - -:1 c:"~
Vemmeløsevej 40
4261 Dalmose

Modtllot t
~kf)v= f)/f Nl\tYføtyrell1Oft

12 OKL 20gB

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amt, Natur & Miljø den
28. august 2006 har Fællesforvaltningen ansøgt om nævnets tilladelse til
etablering af parkering, borde-Ibænkesæt, affaldsstativer og fodhegn nær
fortidsminde på matr. nr. 6 e, Slots Bjergby by, Slots Bjergby.

Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse til nævnet udtalt:

"Det ansøgte vedrører et område, der er fredet i medfør af Fredningsnævnets
kendelse af 31. august 1931 stadfæstet af Overfredningsnævnet 23. april
1932 om fredning af arealer omkring Galgehøj og Hashøj. Indenfor frednin-
gen må arealerne ingensinde bebygges eller beplantes. De må alene benyttes
til agerbrug.

Kommunen ønsker at markere nogle parkeringsbåse, at opstille et fodhegn
og nogle affaldsbeholdere samt at placere et eller to bordelbænkesæt ved vi-
gepladsen. Baggrunden for ønsket er, at der i dag ofte ligger affald spredt på
arealet og at parkering sker mere eller mindre tilfældige steder mellem højen
og vejen.

Formålet med fredningen er efter amtets vurdering af friholde arealet om-
kring højene, således at de til stadighed vil fremstå som markante og flot be-
liggende fortidsminder i landskabet. Trusler vil især være ny bebyggelse og
beplantning i form af træer og buske. Det er amtets vurdering som sekretari-
at for Fredningsnævnet, at tiltag, der vil være med til at formidle oplevelsen
af høj ene uden i væsentligt omfang at påvirke indsigt til og udkig fra højene
vil være forenelige med fredningens formål.

Det anbefales derfor Fredningsnævnet at godkende/tillade det ansøgte".

Nævnets afgørelse:

Etablering af ordnet parkering med opsætning af fodhegn til markering heraf

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F 73/06
Deres J.nr. 312322

Den ll. oktober 2006



"' .. samt opsætning afborde-/bænkesæt med affaldsstativer i tilknytning hertil
findes ikke i strid med formålet med Fredningsnævnet kendelse af 31. au-
gust 1931, stadfæstet afOverfredningsnævnet den 23. april 1932. Nævnet
tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I de ansøgte til-
tag på arealet nær fortidsmindet på matr. nr. 6 e Slots Bjergby.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360 Kø-
benhavn K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-

,,It mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnetvil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

,.,4~~K-. // ./ ~
Flemnflng Jørgensen
{;ff!'

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt elleJ ...d€lol~ medhold i

lane

http://www.nkn.dk
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Afgørelser - Reg. nr.: 00315.00

Fredningen vedrører: Bøgebjerg

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 09-12-1931

Fredningsnævnet 14-03-1932

Kendelser

Deklarationer
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