
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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REG. NR. 9~Y'
Udskrift-----------------af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------.----------------------
Aar 1935 den 24.Maj afsagde Overfredningsnævnet:pea

Grundlag ef mundtlig og skriftlig Votering følgende
K e n d e 1 s e

isegen 211/35 om Fredning ef en Dobbelt jættestue ved Lille Es-
bønderup.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-
kreds den 20.Februar 1935 afsagte Kendelse er forelagt Overfredn1ngs-
nawnet i Medfør af Naturfredningslovens § 16. Kendelsen er derhos
indanket af Ejeren, Parcelist og Tømrer Rasmus Peter Petersen,
med Paastand om Forhøjelse af den ham tillagte Erstatning.

Overfredningsnævnet har den 4.Maj 1935 besigtlget den
i Kendelsen omhandlede Dobbelt jættestue og samtidig forhandlet med
Ejeren.

Overfredningsnævnet kan tiltræde Ønskeligheden ef,
at Dobbelt jættestuen fredes, men finder ikke tilstrækkelig Anled-
ning til at opretholde Bestemmelsen i Kendelsen om Offentlighedens
Adgang.

Kendelsen vil herefter være at stedfæøte med Udeledel-
se af den nævnte Bestemmelse og saaledes, at den Ejeren tilkommende
Erstat.ning i overensstemmelse med hans Tilbud under sagen fastsættes
til 500 Kr. Erstatntngen udredes i Medfør af Naturfredningslovens
§ l} med Halvdelen øf Statskassen og HalVdelen af Frederiksborg
Amtsrepartltionsfond.

T h i b e s t e m m e Bt

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskrede
den 20.Februør 1935 afsagte Kendelse 8tød~stes, dog et Bestemmelsen
om Offentlighedens Adgang for Gøaende og Cyklende til det fredede
A real udgaar.

I Erstatning tillægges der Ejeren, Parcelist Rasmus
P. Petersen 500 Kr., der udredes med Halvdelen øf StatskBssen og Halv-
delen Bf Frederiksborg Amtsrepertitionsfond.

P.o.v.
M.P.Friis (Sign.)
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U D S K R I F T REG. NR. L/~~
Joj'J... 1~3.) -af .',

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-
kreds.

!_~_~_~_~_1_~_~·
afsagt den 20.Februar 1935.

Paa Ejendommen Matr.Nr.2~ og 6 Lille Esbønderup, Tikøb Sogn,
der ligger syd for Sognevejen fra Tikøb til Jonstrup, findes paa er.
Bakke en Dobbelt-Jættestue, efter hvilken selve Ejendommen kaldes
"Højen". Gravkamrene og Gangene ind til disse er bevarede, medens
Dækstenene for største Delen er borte. Det ene Kammer er tomt, det
andet ses ikke at have været udgravet. Højen dækker et Areal af
16~ m Længde i N.S. og l2~ m Bredde og er ea 2 m højt De ligger
midt i Gaardens Mark ea 100 m fra selve Gaarden, til hvilken en
privat Vej fører fra Sognevejen.

Nationalmusæets I.Afdeling har opfordret Fredningsnævnet til
at søge Højen fredet, hvorefter Nævnet har forhandlet med Ejeren
Parcellist og Tømrer R.P.Petersen.

Det a r Nævnets Opfattelse, at det smukt beliggende og paa denn
Egn ret enestaaende Oldtidsminde er en Seværdighed, hvortil mange
vil sætte Pris paa at faa Adgang, og det har &erfor besluttet
ikke blot at frede selve Højen, men at udvide det fredede Areal
noget ud over denne og udlægge en Adgangsvej til den.

Det bestemmes derfor, at Højen tilligemed en omgivende Rand
af l m Bredde skal henligge udyrket og ubeplantet samt at ingen
Art Bygning maa opføres paa Højen eller i 30 m Afstand fra den.

Arealet maa ikke benyttes til Opstilling af Skilte eller nogen
anden fast Indretning end Nationalmusæets Fredningsmærke, ejheller
bruges til Henlæggelse af Sten eller Affald. Græs og Ukrudt maa
fjernes, men ikke afgræsses af Kreaturer. Enhver Benyttelse af
Arealet, som Nævnet finder skæmmende, kan forbydes af dette.

Kun Nationalmusæet mas grave i Højen og flytte Jord eller
Sten. Musæet skal være beføjet til at undersøge og restaurere
Højen.

Der skal være offentlig Adgang for gaeende og cyklende ·til de1
.'tre-dadeAreal fra Sognevejen ad Gaardena private Vej og ad en Sti,'

der udlægges i 1* m Bredde fra Vejen i Nærheden af Gaarden og i lige
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Linie op til Højen, Der tillægges Ejeren i Erstatning for Højens
Materiale, Arealet og for Ulemper 800 Kr.

A.P.Larsen
L.Harboe C.Poulsen
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