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Ar 1977, den 15. november, afsagde overfredningsnæv-
net følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sag nr. 748/47 vedrørende tilvejebringelse af en adgangsvej
til Thyrashøj i Gerlev-Dråby (nu Jægerspris)kommune.

Den 20. februar 1976 har fredningsnævnet for Frede-
riksborg amts sydlige fredningskreds forelagt overfredningsnæv-
net ansøgninger af ,31. januar 1975 og 6. februar 1975 fra advo-
katfirmaet DItlevsen & Lund for ejerne af nedennævnte matrikel-
numre om, at den færdselsret, der l medfør aF overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. oktober 1947 vedrørende tjlvejebr~ngelse af
en adgangsvej til lhyrasvej er tinglyst p~ matr.nr.e. 8 !' 8 ~,
8 ~, 8 ~, 22 ~, 22 ~ og 22 Q, m~ blive slettet.

Som begrunaelse for ansøgningen er anført, at den ved
overfredningsnævnets kendelse fasLlagte sti l skellet ~ellem de
nu som matr.nr.e. 8 !' 8 ~, 8 v og 8 ~ benævnte ejendomme og de
nu som matr.nr.e. 22 ~, 22 ~ og 22 o benævnte ejendomme aldrig
er blevet etableret. Derimod er stampareellen matr.nr. 8 n ud-
.Lagt som vej til brug for den skete udstykning, hvorfor den ved
fredningen hjemlede vejadgang til højen ønskes overflyttet til
m..:;tr.nr. 8 n.

Fredningsnævnet har den 12. februar 1976 afholdt besig-
tigelse med deltagplse af repræsentanter for ansøgerne, Danmarks I
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Naturfredningsforening, fredningsplanudvalget for Københavns,
Frederiksborg og Roskilde amter, fredningsstyrelsen (tidligere
Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning) og Jægerspris kommune.
Ingen af de mødte har udtalt sig imod det ansøgte. Frednings-
planudvalgets sekretariat har indstillet, at der, hvis ansøgnin-
gen lmødekommes, opsættes tydelig skiltning på både vej og sti
om den offentlige adgang til højen.

Fredningsnævnet har indstillet til overfredningsnæv-
net, at det ansøgte imødekommes, således at den omhandlede færd-
selsret aflyses på de ovenfor nævnte matrikelnumre mod, at der
på matr.nr. 8 ~ tinglyses færdselsret til fods for offentlighe-
den, og at denne tilkendegives med skiltning.

• Da overfredningsnævnet kan tiltræde, at ansøgningen
imødekommes, viloverfredningsnævnets kendelse af 9. oktober
1944 være at ændre i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med den aktuelle sag har overfrednings-
nævnet efter de skete udstykninger i det område, der omfattes
af kendelsen af 9. oktober 1947, fundet det fornødent at juste-
re kendelsen' også for så vidt angår adgangsbestemmelser~es punkt
l, 2 og 4.

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

I
Den af overfredningsnævnet den 9. oktober 1947 afsag-

te kendelse ændres for så vidt angår kendclsens side l, punkter-
ne l, 2, 3 og 4 til følgende:

l. Der tillægges offentligheden ret til gdende færdsel ad den
private vej, der udgår fra landevejen FrederIkssund - Jægers-
pris, og som er matrikuleret som nr. 7 ~ af Neder Dråby by,
Dråby sogn, og denne vejs fortsættelse ad sti i vestskellet
af matr.nr. 8 ~ og 8 ai til "Thyrasvej".

2. Der tilsikres offentligheden adgang til fortsat gående færd-
sel som nærmere angivet på det medfølgende kort ad stræk-
ninger, der først er beligqende på den off~ntlige vej "Bak-
kedraget", på matr.nr. 7 E-9-, derefter pil matr.nr.e. 9~,
9 ~, 9 ~, 9 ~, 9 ~, 9 aæ og 9 aø ved disse ejendommes
vestskel , derefter på skel me llem ma tr. nr. e. 9 aø, 9 bk og
7 El. og endel ig på matr. nr. 9 _bk, hvor højen er beliggende.
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3. For at skaffe mulighed for passage fra højen til Færgelunden
og til Over Dråby gives der offentligheden ret til gående
færdsel i sydlig retning i skellet mellem matr.nr. 8 ~ og
matr.nr. 7 ~ og på matr.nr. 8 ~, der udgøres af de private
fællesveje "Fuglebakken" og "Marksvinget" samt stien mellem
disse Lil de private fællesveje "Svanemosevej" og "Duemose-
vej".

4. Det skal være tilladt al anbringe bænke på det areal, der -
på matr.nr. 9 ax - ligger umiddelbart øst for den nordligste
grusgrav.

•
Dcn på matr.nr. 8 ~, 8 ~, 8 ~ og 22 ~ af Nedcr Dråby

og på parceller udstykket fra disse samt fra matr.nr. 8 n (men
ikke restparcelJcn 8 ~) tinglysLe kendelse af 9. oktober 1947
vil herefter Vd~re at aflyse bortset rra de af nærværende tiJ-
lægskendelse omfattede matrikelnumre, nemlig 7 ~, 8 ~k, 8 ai,
7 E..9., 9 ~, 9 ~, 9 ax, 9 ay, 9 ~, 9 aæ, 9 aø, 9 ~, 8 E, 7 El,
8 ~, alle af N~der Dråby.

bekr,I,rtes.
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~ Akt: SkalY~ nr. 6 fyO S.;; (udfyld .. af domm.rkon<dnt)

Købers l
J bopæl:Kred/tors

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

7 bh Heder Drå- Stempel: , kr.

by by, DrAby sogn 1.s. I llEG.Hl
- 5 JUL. 7 7-O 2 25 03

Gade og hus nr.: Anmelder:
Landinspektør
J.Hyldegaard Larsen
Fritz Hansens Vej 11
3450 AllerØd

DBJtLAaA'l'IO ••

ua4ertepe4e ejer af _U.U. 7 bh ~ Drlby by, Dd,by 809D

~ huw4 ejen4 ID f.-1.pDde Mn'ltut~ for udR)'kke4e afMD4ede parceU-
fra cmaADII9Dte ejencSoa.

1. n.r _ i.kke p& parceller ~t. fra ej~ rn drlft. erhftnn1rkac.he4
dler ~ uden Yirk..-.btMS,du ftd ~, atltj .ller llde l. bil pnen
de e-b04G4e .Uer ..s .1t u4aee.tXIe virke at rnde pA Dabar.~a. Der
al ej beller ha... ..,1nebo14, llquom d.r ikke .. bolde. "u, pe~ .11_
UCJIleDde.

2. sAftl beboel.. abue ae. ...... ~er aka1 øpfttna 1 -.rhwlaUl, allede.
ai de rirker .tDUt ~ fantyrnDde pi øabJra..,bedell. lD9U ~ _
bue -.re ead 1 c.ge Oftr Jat14er. ~ftt IIA ikke 1199. "j.n eD4 JO _
owv ternaJMljde pi deD lI14e d baM~, hwr ~ _ "j.at. IlebJ9gel..
Ral boldea lI1D4at , • ha ftjåal.

J. ~l.-. "' .. ~ 1Ikal',iDdaa Opftlnl .. pibev,"', 9QdJumd_ af fnd.n1Dp-
DØDft. ~l .. pl pol. J Mal af Murø Ul ~rJIo1d fn -'1'h1'raablf'-
placer_ al 1aD9t .ad .,.at .. ~.
BeYc>kaah'9der er "',en ..s ~1Mu ~19D1DI, ku fndntNJatrftK li.....

, ~ f_~ fjeaet. .. ~ U1 .seJ,9CU •. , . . .. . ... ,
.'

4. ., ..... af puceU .. fra .j • ..., lA" pli9Uge a~ ... aed1_ af - 9ft11dej ....
toreA1At 09 .. UDdKkute1: deDae fonDiAp 10ft 09 beat '1 .. r, hworhoe de
el: pli9Uge .,.... t-ea1D9- 1 t.11...... bK "la;. 1qUtar ft4 an1IIq .,
ft411geho1del .. at ft,.... .-t UI1n fIt11.eau4go1fter. QruD4aj .. fo~ Ul-
CJOdebaftDde UD aJ.Uu 'ft4 paa~.
Parceller UlSatykketfra .j~ __ pl~ dl a~ t1lalutte .19 "'!'hyr.... ,.~.

I. De ~, der opl.-n. pi ej~ la pi puce1ler tIl!at;rkkat herfn, al kuD
bezlytba til beboel .. (raa~14) 1 t1ctar-t l.aprll Ul 30... pt.... r 09
ud_ for dette UcSar18&lID til kortvariq. ferleophold, wek-ea4a o.U,p. j~.
byrecJuler1DqalOftU § 13 M raholdt lied ~8n9l __ teta kap. 13, .tIt.l.
Ejen. af udarme .,..r!NM akal kuDDe CSoJt\aeAtenat haft fut be1lrebeboal-
_ aD4at atM.

6. DeaDe dekluat10ll napeltterer t1cU~re ntt1qbecSer 09 MZV1b1tter.

7. .'tA1ebentt19.~ er J8qUapr1a byr14 .-t fre4n1D9UUWDetfor .. Yidt. uqlr
pkt. 3. IDc1tJ.laaat11ge parceller er at'ben4at forbebol4er A1qerea .19 til-
Ug. plul.et.

8. Der tl11A1g4J•• Jllqtr.pr1a Ju .9'malbeatyrelae r.t til at ~ a1Ddre dl.l*'-
.. tJ.oner fra OVenDllVl'lt.beat.-.l.er, haYIIUc; aaed beIwyD tll byplantekni.t.
Ipttrv_l, e18C* evt. placerlDq at forr.tn1Dqer o.U9n. til ecp1ct8 betjeninq •

.'
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NIIzvarend. cSek1ar.~1Q1lbecjJIIr.. ~1nqly.~HZ'Yl~u~.tltt.nd. pl .j.Ddoaaen
matr.nr. 7 bh Ne4K Dr4by by, DZ'Aby .cqn,

Me4 henayn ~11 .j~. HXVltu~t.r 09 byrder lØvrlgt benvi ••• ~11 .-
jendaDrMa. bUd 1 UnCJbociJen.

22/6
1977•............................. , •••••••••••••••••••••••••

"

sign. Berg Nielsen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••• •••••~~~ ••••~~~!!••<:IT;;.~~;~.••••••••

siern. V."" ';89&8. ~IY~~_.~••••••6••••••••••••••••••••••~~ ••
• •~ • r

1._ tf .." ";!:.;'

'l'11u.s.••••••••••••••••• ~m~{pa~!f..;.i., deD: •• ~... j~~~•.•••~••.•••••• 1977

.. ,,' ..~:-: J t:... ~ .:.li ~. '" . ,'..
:" _ .. ' :,.' ':l'':: sign). Ka~L JQhansen-

.~. ".. . ..::'. borgmester~
sign. P.Sabroe

adm. chef
'. '

.~ , ...•....................•.............. . '..~ ... ~...... ,...... . '

~I :, .,

sign. Skander-Madsen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ndturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydli-
ge fredningskreds
Bjergegade 22, 3000 HelsingØr.

fndført I dSRbogen for retten
i Frederikssund
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Aar 1947, den 9. Oktober, efsagse Ovsrfredningsnævnet paa Grunctlag
af skriftlig og mundtlig VotGring falgenCl.6

K e ..t: ~, e ]. s I)

~Sagen Nr. 748/47 vedrøranje Tilv3jo'JrinEJlsG af Gn AcgangsvGj til
'~yrashoj i Gerlev-Draaby Kor.:c:mn8< •

nen af Fredningsnævhot for Freierikslorg A~tsraadskrGds cen 12. Marts
d. ~. afsagte Ken~else er saaly~e~de~

II Den 11/3 1943 an~oCl.e10TuristforGrJingen for Jægerspris og Or:1egn
"'~vnet 00 at fan etableret en Adgangsvej til det hØjt bGli€gen~e Punkt
~yrashøj" (en Grevhøj fra Ol(lti(~an)clGlle~ Færg.:;lun~~enog' Jægarspris

~
~erlev-DraabY Koc.r::u.n.G.

Foreningen anførto til Stotto horfory at U~sigten fra Hajen (dor
igger 52 rn over Havet) fr.:;r.:by:~.8:r·et pr2..stfuldt Panoraca, ir'tetL:&n i

Horisonten ser bae.~e Roskilco, Js&fjor~en, O~shorrcd og Halsnæs, sant at
Højen for i Tidon har været tilgænG:~i; for alle.

Nævnet har derefter un'3.ersc.;;tForhol''leneog ført forskellige Forhe:n~-
linger; men da disse frecbc~ visse Vanskcli~he~Gr, har Sa~en været stillet
i Bero. Forhandlingerne er SGnero ..efter at Ejerin~Gn af det Are21, hvor-
paa Højen er beliggen1e, Fru Direktør Ellen Alb3rt Jensen Gr~fgeaet ved
Dø.J.en- blevet genoptaget, hvorhos Nævnot - iler canske kun tr'l.træ'-1er1e
af Turistforeningen anførte Betragtnin~3r - har ladet ud~rbojie et Forslag
til Fremskaffelse af en Ad6~ngsvej ud fre ~et Synspu~~t, at 1er bør sores
s&a lidt InRgrob i ~a bestaaande Forhol~ soe culigt, con et ~er paa ~Gn
anden Siee bør aabnes ACbans ikko blot ti] selve Haj8n~ ean ogses til f.o

~ealer af Hajans Oogivelsar1 ~er frecbYGer en særlig Nnturskonh~~. Dette
~rslag har derefter været drJftet cad ~e intcrasserede L01sejere, hvorhos

l der fra National~usæet er frecskaffot en U~talelse (af 20/11 1946) 00 at
I Musæet ikke har noget at erinf.re i~od, et ~er bliver offentlig kdgang til

~

aShOj.
Forslabut - soe Nævnet har k~~nat slutto siS til - gaar ud paa føl-

nde:
l) Der tillægges Offont1ibhec1en RGt til g8aenclo FS3!'c:selad den private

Vej, der udgaar fra Landevejen Frd~erikssund-Jæb8rspris, ob SOD or ~atri-
kuleret som Nr. 7a af Neder-Dra~by> sact at Jet S2cce gæl~er for Vejens
Fortsættelse henover Matr~ Nr. 8ao

2) at 1er gennso en Servitutbestecr:.:>lsoskaffes OffE:'ntligher~3nAc~gC'ng
til fortsat gaaende Færdsol soe:næresr.:;e.ngivot p,::a(.r'; cedfølgenr'.eKort,
hvoraf freugaar at denne Færdsel vil forloba ad Strækninber, der farst er
be 1iggGnde paa Elatr. Nr. 8i:lr1er~'..3.epc. p, I\1at:c.Nr. 8k, r10refter igen PElE
Matr. Nr. 8e, derefter paB. sGlve Sl'i:GlletI'::Jl10:':r1G to Ejen(:or.:.c.e03 tilsidst
(den direkte ForbinjelsG til HJjon) pec Matrft Nr. 8e. (senneo et lillo Gran-
bælte).

3) at der yderli~Gre - for ~t sK2ffe MuliShoi for Pass8GG fra Hojan
til Færgelunc1en og til OV9r-Dr8.aby - ~'iV3S Ofi'cntli;hJ~en Ret til S22.enc1e
Færdsel i sy~lig RetninG paa SkGII~t 201100 Matr. N!'o 8n wo~ øst o~ Matr.
Nr. 8k og 22a DOG. Vest, hYilken Færr1sel vil fore til (;Jn Markve j 1 a~ hvilken
Færgelunden og Over-Draaby kan naas .

• 4) at r:er genner: on SarvitutbGstGtlcols'J ;:-iV3S Ret til - for Turistfo~:"'}···
n!!rgen - at anbrince Bænke pe.a (l,at ~';,ro2.J,r~ar -'Pl'?~, Eatr ..Nr. 8r:::- ligtScr
umiddelbart øst for ~8n nordligst9 Grus~r~v.



Det Areal, aG hvilken Færdslen saaledes paatænkes at finde Sts~, bor
huve en fu'Sid~(Ja.:t; 1~2~,~, oP. til StiGns Etablerinr~ skcnnes ~et nødvendigt ~)
at pae,føre...nog~-'.LæJ .G~9. pea de ;t,;);r'~1 Stræ1fiain,:;~rs~l:.t~ t a;-a~l3."Oosorg '..
for dan fornødne Ryc1de11~f!"relse.-ogrRogulGrinr: .nv.cC'rh~·d.",ri.~.J'~n~pde af

I 2 c' maa skaffas Genne~g~g genAe~ ~re~~lt,t, ~il~~ Foranstaltnfhg~rs
Gannel:lforelseantagelig vil kO.st5·,_cinlSt ~'O ~. F;:{~selsstien oaa ~,'3r:r..os
et Par Gange aarlip slaas for Græs, de Ste~ar, ~hvbr ~ette er naGven~irgt.

De nævnte Arealer ejes af folsende~ ~~tr. Nr~ 7a og 8k: Propri0tær
Jorn Piper (160 løbende oeter; s&~let Stiereal 200 Kva~ratcetor), MEtr.
Nr. 8a: Handels~artner Anton Nielsen, M~tro Nr. 8~ ~325 løbende Cl o~ sanIet
StiareaI 400 Kvadrat~eter); TIirektor Alber~ densans o~ Fru Ellen Jensens
Dødsbo (hvilket Bo for to Feotedeles VG~o=uende repræsenteres af Ko~mis-
sarius for Konfiskation af tysk og japansk Ejendom og iøvri~t af BOGts

l Exeoutor Kaptajn Siecs Jul Si8~ssen), lliatroNr. 8n ~ Paroclloist Alfre1
Jensen og Matr. Nr. 22a Frøken Bo~~i:',-,Nielsen. •

jer er paa Matro Nr. 8::1cen 21/4 1945 lyst en ]~klaration, hvo1:'efter
dar ikke oaa disponeres over Ejendo~w9n u~en S~~tykke af Præsir.onten for
Kobenhavns Byret.

, Den nævnte KODcissarius og Byretspræ8i1enten har været tilvarslet'
~ Macerne, cen har ikke givet Mo~e o~ haller ikko fre~sat no~en skriftlic

Udtalelse.
Gartner Nielsen har b9~ærkGty at h~n soe Betin201so for at tilsteie

Ad,~an~ over den ovennævnte Vej cee forlan!,G at fea 8t Hegn, idet han paa-
tænker at udvide sit Gartneri. .

Proprie tær Pipor o;:Kapta jn Siec:sst?-nh~r ll~ telt, et ':".Q er villi;::,e
til uden Erstatnin~ st afgive Jord til ~on peatænkta Sti, Bænkoplads og'
tillade Færdsel, cen do ønskor Stien in1hetnot i elt Fel~ paa ee Stener,
hvor der er særlig Fare for, at Publikuc vil forlace Stien o~ begive sig
ud paa Markerne. Dette He~n skal være per~anont o~ ve~li~eho11es uden
Ydgift for dec. De anslaar U1~ifterno ved Et~blerinGen e.f,saaian Indheg-
ning til at udgøre henholesvis 100 Kro o~ 500 Kr. fu?ptejn#Sieossen har
derhos freosat Ønske oe at faa s31vo Hoje~ indhGsnot - bortset fra ~dgangs-
stedet. .

Parcellist Jonson or;Fr0k'3I:'J:a:;lson,Il,or efter det foransta&onr:e'skal
have Færdsol ad en Stræknin~ p~a hunholdsvis 170 c og 150 c, onsker ikko
nogen Indhegning, cen p~astaar si~ til~Jn~t an passen~e Uloope-Erstatnin~.~l
Fra Panthaverne (0stifternes Krejitforanin~, 0stifternas Lene-Hypotekfore-
ninG), Proprietær GoL.V. Pip(}r, Overforcyn1eriet, ]'rec~arikssunrl,Spare-
kasse, Østifternes Creditkasse, Ole HRnsen og GDnild Hensen, ner alle
har været indvarslot, foreli3gar jnben UdtalelsG. tt__

Gerlev-Draaby KO~QunG har udtalt, at CEn ~erne ser Forslaget ·o~ Ad-~ ~l

gang til Thyrashøj freGoet. Man onsker dOb ikke Et frensættc noget Tilbu~ . I
om at yc.eBidra~ hertil, Den vil overlade 1ette SpJrgsoaals Af~orels9 til I
Nævnet;

Sogneraadot har endvidere u~t~lt, at 2an ikke vil kunne paataG~ sig
Vedligeholdelsen af ~3 kræve~e He?n.

Herefter skJnner Nævnet, at dot bor overla~Gs til Ejerne, oe o~ i
hvilket Onfang je Yil anbrin~a Hebn~ saale~es at 1er v8d Fastsættelson
af den dem tilkoooonde Erstatning tagGs Hansyn til Ujgifterne ve~ saadan
Hegnsætning - dOG bortset fra Handels~artn0r NielsoD, for hvis Vedkom~enc8
det ikke kan anses SOD paakrævat at anbrin,:e nO.-;otn137n og fra de to
Lodsejere, der SOD anfort iy~e J~sker noget Ho:n. ~svnGt besærker harven,
at det ialt Fald synes no~venGiJt 3t in~hc~ne Stien ~ennc~ Granbæltet.

Erstatnin~Grne fasts~ttes ~eref~or s~alo~es:
Til Handelsgartner ~\nton Niels'3n, Parcell~.st Alfred J.snsen og Frøken

Bodil Nielsen for Ulemperne ved at taale Færdsel ad deres henholdsvis
Vej og Jord: henholdsvis 100 Kr. 1 125 Kr. og 100 Kr~

'Til Direktør Albert Jensens 08 Fru Ellen JGnsens DJisbo for Færdse~
servituten, Ulenperne vej at t~ale Fær~sa11 G6unec;ang senne~ Granbæltat~



Passagen henover det si~sta Stykke for Hajen, hvorve~ visse dyrknin:soæs-t_58 Vansk3ligho1er k::-.nopst2.El, S 3.::';' t for Servi tu tpe.alæge t CQ H"t. Bænke og
~r oulig9 Udgifter til Hogn ialt 1000 Kr.

Til :Proprietær Jorn .Pipor for FEv_.,-~selsservitutGn, Ules.porne v<3c1
Færdsel o,::. oulig03 Ud~:z:iftGr til Her;n :..c.l t 400 Kr,

TIa Sporgs~aEllet o~ Å~Gan~svej til T~rashaj i ik~~ helt ringe Grad
er af lokal BetydninG, 'fin1es Ctet l'i::'3li, t, Et t Sogneraad et bidrage.i' til
Sagens Gennocforalse paa Ctan Naade, at S0~neraa~et foret~~er ~Gn t_l
Fror1selsrattens Etablering forno~no Ryjdolig;crslse og ReGulering saot
de fornoc.ne Vedligoholc1elsosforanstal tr.i:l:er, speciel t Græssle.anin.:~8n"

De ovrige Udgifter, ialt 1725 Kr. fordeles efter Lovens Reglerc
T h i b a s t G w 2 a s ~
Ejendoc:lr.1enoi,~atr. Nr~ 78., 8e., 8k, 8t., 8n os 22E. af We~lGr-])raaby By,

Draaby So~n, belægges Ded den Servitut, ~t der for Offentligheden skal
ære Ad:o.ng til Gaaende Fe;rc:sol i c:EJt fo:::-an b<JstaLltG Or.::.fe.nshenovel' Area-

lerne (i Gn BrG~d~ af 1,25 c fsv. Markjorderne angaar Ob 2 D Benn0~ Gran-
bæltet) fra Landeve jen Fred,arikssund-·Jæc(:·rsprJs til Gre.vhojan Tyra.=;hoj
og videre cod. Syd til en Markvd j, :~Gr f:J.c:r ti l Ov:.;r-Draaby, sac t ce,:'\.
den Servitut, at Turistfol'eninbE:Jll for J@:.;aI'sp:r:is og Ocesn skal have Ret

~il at anbringe Bænke pea tIatr. lJ:c. 8e u~ii::1:'blbart øst for Grussraven.d Nord.
.... Det ~ ahviler Gerlev-])raaby Sosneran4. at fora tage r'let forn:J~.nG til
"Stianlægets Genneefore Ise og Vedlibeho14e Iso (sPE)ciel t Græsslaardni:) o

M.H.t. Erstatningerne becærker Nævnet, et ~et i 1et storo og hele
drejer sig 00 Jorc:, hvis Dyrkninbsvcor1i Gr .:::ebet rinse 0[, fastsc:3t~or her·-
efter Erstatningerne saaledes~ .

HanCtelsgartner j~ton Nielsen 100·Kr. ·2,roprie.tror Jorn Piper 400 Kro
Dødsboet efter Direktor Albert Jensen og Fru Ellen Jensel1 1000 KJ:'o PP,T-
cellist Alfred Jensen 125 Kro og :BIrk. Boetl Nielsen 100 Kr.

Af disse Belob, ialt 1725 Kr~ udre10s Halvdelen af Fre~orik3borg Act
og Halvdelen af Statske.ssen. ..

Denne Kendelse vil vær] at tin~lys9 sOC servitutstiftende paa de
ovennævnte Matrikulsnucre,

Paataleret har Naturfr'Jdnin:::sm.:rvno t for ]lred<:1rilcsbor,:: i..::::.t.ll
Ga~en er forelar;t for Ove-:·i're~.nin;sn32;vnet i Hannolc". til NatuJ:'fron.···

.ningslovens § 19, Stk. 3, hvo::'!lOS '~9r.. er paaarJmt af Overr?tssagforer
Vibe-Hastrup SOD Eksekutor i ])oc:sboot af ter J1iraktor .J~lb. Jensen og
Hustru.

Overfredninc;snævnot her ~en J.O, naj c1" .A" ha si,;ti~.'G t li.dge.n~:sv8jones forhandlet ced de i Sal;en i.ntere.sser6:1e Parter" SeneTa har ~an skrift-o
.lig forhandlet Odd Overretssagforer Vib.:;-Hact.rup, -:81.' 1l.1c1vr~:annG ]lorhe..nd-
, ling har godkendt 1en tilkendte Erstatnin~.

Da Overfreclningsnævnat ken tiltr2:~1e -:'.et i Kendelsen anforto, vil
den herefter være et stedfæstGø

T h i b e s t e c w e s 2
~en af FreCtningsnævfi3t for ~raesriksborg ~ctsr2e~Gkro~s den 12. Marts

1947 afsagte Kendelse vec.r:Jrand3 Tilvejebringelse al' GJ. Ae.sangs'lo j til
Thyrashoj i Gerlev-Draaby Ko~cuno st~GfæstGs.

I Erstetnin3 tillst:;t;es G:.iI' Ilodse jerne folbGnr~o Bel:Jb~
Proprietær Jorn Piperg N. DraaDY pr. J~gerspris
Handelsgartner Anton Nielse~~ N
Parcellist Alfred Jens,:;n, II

Fru Bodil Hansen (tiuliGGre Frkc
Bo~il Nielsen) li

Direktor Albert Jensen o~ Hustrus Dadsbo, for 2/5
reoræsenteret af Koocissarius vedr. Konfiskatio~
af~tysk ae japansk Ej0n~oc og iovrigt af Boets Eks0-
kutor Overretssabfor0r Vibe-Hastrup

lalt
Erstatnin~en udrsdes af Stakskesson og Fra1eriksborg

med Halvdelen.

400 Kro
100 11

125 rI

100 11

1000 "
- 72t:: --l ..)l'l.r"

A:::tsfon-~ hver
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REG. "IR, /t:J,,3

FY:; , </'2

K EIJN D E L S E,
afsagt den 12. Marts 1947
af Naturfredningsnævnet
for Frederiksborg Amt.

Den ll/~ 194~anmodede Turistforeningen for Jægerspr1s
og Omegn Nævnet om at faa etableret en Adgangsvej til det hejt
be!1ggende Punkt "Thyrashej" (en Gravhøj fra Oldtiden) mellem
Færgelunden og Jægerspris i Gerlev-Draaby Kommune.

Foreningen anførte til Støtte herfor. at Udsigten fra
Højen (der ligger 52 m over Havet) frembyder et pragtfuldt Pa-
norama. idet man i Hori.onten ser baade Roskilde. Isefjorden.
Odsherred og Halenæs. samt at H.Jen før i Tiden har været til-
gængelig for alle.

'I Nævnet har derefter undersøgt Forholdene og ført for-
skellige Forhandlinger; men da disse frembø~ visse Vanskelig-

-......

heder. har Sagen været stillet 1 Bero. Forhandlincerne er sene-
re - efter at Ejerinden af det Areal ..hvorpaa Hejen er beliggen-
de Fru Direktør Ellen Albert Jensen er afgaaet ved Deden - blevet
genoptaget, hvorhos Nævnet - der ganske kan tiltræde de af Tu-
ristforeningen anfø~te Betragtninger - har ladet udarbejde et

~
Fors~ag til Fremskaffelse af en Adgangsvej ud fra det Synsp~kt.
at der bør gøres saa lidt Indgreb i de bestaaende Forhold Bom mu-
ligt. men at der paa den anden Side ber aabnes Adgang ik~e blot
til selve Højen. men ogøaa til de Arealer ,af Bøjene Omgivelser.
der frembyder en særlig Naturskønhed. Dette Forslag har herefter
været drøftet med de interesserede Lodsejere, hvorhos der fra
Nationalmusæet er fremskaffet en UdtalelBe(af 20/11 1946) om at
Musæet ikke har noget at erindre imod, at der b11ver,offentlig
Adgang til Tyrashøj.

Forslaget - som Nævnet har kunnet slutte sigUtil ~ gaar
i

ud paa følgende :
l) Der tillægges Offentligheden Ret til gaaende F'~dsel



•

ad den private Vej, der udgaar fra Landevejen Frederikssund- Jæ-
gerspris, og som er matrikuleret som Nr. 7a af Neder-Draaby, samt
at det samme gælder for V~ens Fortsættelse henover Mstr. Nr. 8a.

2)at der gennem en Servitutbestemmelse skaffes Offent-
ligheden Adgang til fortsat gasende Færdsel som nærmere angivet
paa det medfølgende Kort, hvoraf fremgaar at denne Færdsel vil
forløbe ad Strækninger, der først er beliggende pas Matr. Nr. 8m
derpaa paa Matr. Nr. 8k, derefter igen paa Matr. Nr. 8m, derefter
paa selve Skellet mellem de to Ejendomme og tilsidst (den direk-
te Forbindelse til Højen) paa Matr. Nr. 8m (gennem et lille Gran-
btelte).

3) at der yderligere - for at skaffe Mulighed for Pae-
sage fra Hejen til Færgelunden og til Over-Draaby - gives Offent-
ligheden Ret til gaaende Færdsel i sydlig Retning paa Skellet
mellem Matr. Nr. 8n mod øst og Matr. Nr. 8k og 22a mOd Vest,
hvilken Færdsel vil føre til en Markvej, ad hvilken Færgelunden
og Over-Draaby kan naas,

4) at der gennem en Servitutbestemmelse gives Ret
til - for Turistforeningen - at anbringe Bænke paa det Areal,
der - paa Matr. Nr. 8m - ligger umiddelbart øst for den aordlig-
ste Gz:usgrav.

Det Areal, ad hvilken Færdslen saaledes paatænkeø at
finde Sted, bør have en Bredde af l,2? m og til Stiens Etable-
ring skønnes det nødvendigt at paaføre nogle Læs Grus paa de
første Strækninger samt at drage Omsorg for den fornødne Rydde-
liggerelee og Regulering, hvorhos der i en Bredde af 2 m maa
skaffes Gennemgang gennem Granbæltet, hvilke Foranstaltningere
GBnnemførelse antagelig vil koste mindst 300 Kr. FærdselBBtien
maa derhos et Par Gange aarlig slaas for Græi, de Steder, hvor
iette er nødTendigt.

De nævnte Arealer ejee af følgende: Matr. Nr. 7a
og 8k: Proprietær Jørn Piper (160 løbende meter. samlet' Stiare-
al 200 Kvadratmeter), Matr. Nr. 8~: Handelsgartner Anton Nielsen,
Matr. Nr. 8m (325 løbende m og samlet Stiare" 400 Kvadratme-
ter): Direktør Albert Jensen og Fru Ellen Jensens Dødsbo (hvil-

L
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ket Bo for to Femtedeles Vedkommende repræsenteres af Kommis-
sarius for Konfiskation af tysk og japansk Ejendom og i.Trigt
af Boets Executor Kaptajn Siems Jul S1ems.en}, Matr. Nr. 8n:
Parcellist Alfred Jensen og Matr. Nr. 22a Frøken Bodil Nielsen.

Der er paa Matr. Nr. Bm den 21/4 1945 lyst en Deklaration.
hvorefter der ikke maa disponeres over Ejendommen uden Samtykke
af Præsidenten for Københavns Byret.

Den nævnte Kommissarius og Byretspræsidenten har været
indvarslet til Møderne, men har ikke givet Møde og heller ikke
fremsat nogen skriftlig Udtalelse.

Gartner Nielsen har ban ærket, ·at han som Betingelse for at
tilstede Adgang over den ovennævnte Vej maa forlange at faa et
Hegn, idet han paatænker at udvide s~ Gartneri.

Proprietær Piper og Kaptajn Siemssen har udtalt, at de er
villige til uden Erstatning at afgive Jord til den paatænkte Sti,
Bankeplads og tilkde Færdsel, men de ønsker Stien indhegnet 1 alt
Fald paa de Steder, hvor der er særlig Fare for, at Pub11k~ vil
forlade Stien og begive sig ud paa Markerne. Dette Hegn skal være
permanent og vedligeholdes uden Udgift for dem. De anelsar Udgif-
terne ved Etableringen af saadan Indhegning til at udgøre henholds-
vis 100 Kr. og 500 Kr. Kaptajn Siemssen har derhos fremsat Ønske
om at faa selve Højen indhegnet - bortset fra Adgangsstedet.

Parcellist Jensen og Frøken Niels~ der efter det foranstaa-
ende skal have Færdsel ad en Strækning paa henholdevil 170 m og

d
150 m, ønsker ikke nogen Inhegn1ng, men paastaar sig tilkendt en
passende Ulempe- Erstatning.

Fra Panthaverne (Øetifternes Kreditforening. ØstifterneB
Land-Hypotekforening). Proprietær G.L.V.Piper. Overformynder1et,

-kasse
Frederikssund Sparekasse. Østifternes Credit~mm.mm.øm, Ole Hansen
og Gunild Hansen). der alle har været indvarslet, foreligger ingen
Udtalelse.

Gerlev-Draaby Sogneraad har udtalt, at man gerne ser Forsla-
get om Adgang til Tyrsshøj fremae t. :M~n ønsker,.doi ikke at frem-
sætte Boget T11bud~om at yde Bidrag hertil, men vil overlade dette
mmm SpørgsmaaletAfgørelse til Nævnet.

'"



Sogneraadet har endvidere udtalt, at man ikke vild0
kunde paatage sig Vedligeholdelsen af de krævede Hegn.

Herefter skønner Nævnet at det bør overlades til Ejer-
ne. om og i hvilket Omfang de vil anbringe Hegn, saaledes at
der ved Fastsættelsen af den dem tilkommende Erstatning tages
Hensyn til Udgifterne ved saadan Hegnsætning - dog bortset fra
Handelsgartner Nielsen, for hvis Vedkommende det ikke kan anses
som paakrævet at anbringe noget Hegn/og fra de to Lodsejere. der
som anført ikk~ønsker noget Hegn. Nævnet bemærker herved.at det
ialt Fald synes nødvendigt at indhegne Stien gennem Granbæltet.

Erstatningerne fastsættes derefter saaledes:
Til Handelsgartner Anton Nielsen, Parcellist Alfred Jensen,

,og Frøken Bodil Nielse-n for Ulemperne ved at taale Færdeel af
deres hanholdsvis Vej og Jord: henholdsvis 100 Kr., 125 Kr. og
100 Kr.

Til Direktør Albert Jensens og Fru Ellen Jm1sens Dødsbo
for Færdselsservituten. Ulemperne ved at taale Færdsel,. Gennem-
gang gennem Granbæltet, Passagen henover det si4ste Stykke før
Højen. hvorved visse dyrkningsmæssige Vanskeligheder kan opstaa,
samt for Servitutpaalæget m. H.t. Bænke og for mulige Udgifter
til Hegn ialt 1000 Kr.

Til Proprietær Jørn Piper for Færdselsservituten, Ulem,
lperne ved Færdsel og mulige Udgifter til Hein, :J.a;tt 400,) Kr.
'IDa 5pørgsmaalet om Adgangsvej til Tyrashøj i iKke helt

ringe Grad er af lokal Betydning, findes det. rimeligt, at Sogne-
raadet bidrager til Sagens Gennemførelse pa~ den Maade, at 50g-
neraadet foretager den til Færdselsrettens Etablering fornødne
Rydaeliggørelse og Regulering samt de forn.dne Vedligeholdelses-
foranstaltninger, specielt Græsslaaningen.

De øvrige Udgifter, ialt 1725 Kr. fordeles efter Lovens
Regler.

T h i b e s t e m m e s :
Ejendommellt.Matr. Nr. 7a. 8a. 8k.,,8I1l,.eu"og 22a af Neder

Draaby By. Draaby Sogn, belægges med den Servitut, at der for

Offentligheden skal være Adgang til gaaaBde Færdsel 1 det foran



bestemte Omfang henover Arealerne (i en Bredde af 1.25 m f.s.v.
MarkØorderne angaar og 2 m genne~ Granbæltet) fra Landevejen
Frederikssund-Jægerspris til Gravhøjen Tyrashøj og videre mod
Syd til en Markvej. der fører til OTer-Draaby •• amt med den
Servitut. at Turistforeningen for Jægerspris og Omegn skal have
Ret til at anbringe Bænke paa Matr. Nr. em umiddelbart ø.t for
G~usgraven mod Nord.

Det paahviler Gerlev-Draaby Sogneraad at foretage det fornød-
ne til Stianlægets Gennemførelse og Vedligeholdelse (specielt Græs-
slaaning).

M. H. t. Erstatningerne bemærker Nævnet. at det i det store
og hele drejer sig om Jord. hvis Dyrkningsværdi er meget ringe og
fastsætter herefter Erstatningerne saaledee:

Handelsgartner Anton Nielsen 100 Kr. Proprietær Jørn Piper
400 Kr. Dødsboet efter Direktør Alber~ Jensens og Fru Ellen Jensen
1000 Kr. Parcellist Alfred Jensen 125 Kr. og Frøken Bodil Nielsen
100 Kr.

Af disse Beløb,ialt 1725 Kr •• udre4es H~lvd,len at Frederiks-
borg Amt og Halvdllen af Statskassen.

Denne Kendelse vil ~ære at tinglyse som servitutøtiftende
paa de ovennævnte Matrikulsnumre.

Paataleret har Naturfredningsnæv~et for, Frederiksborg Amt.
J.L.Buch. Carl Poulsep. Ole Olsen.

Ændringer i eller Omstødelse at denne Kend~lse kan kun paa

kræves, hvis den i Løbet af 4 Uger paaankee til Ov,rfredninge-
nævnet. Torvegade 21, København K.
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~ Naturfredningsnævnet for
., f Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontoret
Torvet 3-,. 3400 Hillerød

__ ni. (03)269800 ml. kJ. 9-12

Hillerød. den 1 a JUNI 1985
F.S.nr. 70/85.

REG.Nl t o ~3

• Ang. bebyggelse på matr. nr. 7 fm Neder Dråby, Fyrkrogen 9.

e
e
e

Ved brev af 17. januar 1985, modtaget den 18. april 1985,
har Jægerspris Kommune, Ejendomsudvalget, ansøgt om nævnets god-
kendelse af en bebyggelse omfattende et sommerhus, model "Center-
hus" fra K~lmargården på matr. nr. 7 fm Neder Dråby by.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 5. juli
}977, hvorefter ifølge punkt 3 Fredningsnævnet skal godkende be-
byggelsens udseende, inden opførelse påbegyndes, og bebyggelsen
af hensyn til udsigtsforhold fra "Thyrashøj" skal placeres så
langt mod skel som muligt.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af de-

klaration tinglyst den 5. juli 1977, punkt 3, for sit vedkommen-
de tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.
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En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren Dan
Strøbech, Fyrkrogen 7, 3630 Jægerspris.

dri1~
Lis Lauritsen

Formand

e
e
•

•
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REG. Nl

/68:;
Naturfredningsnævnet for

Frederiksborg amts sydlige fredningskredstit Adr.: Kriminaldommerkontoret
Torvet 3-5, 3400 Hillerød

Tlf. (02) 269800 ml. kl. 9-12

e
e
e

Hillerød, den -5 NOV. 1986
F.S. nr. 127/86

Ang. bebyggelse på matr. nr. 7 f1 Neder Dråby by,
Fyrrebakken 10, Jægerspris.

Ved brev af 3. september 1986 har LandinspektØrfirma BØrge
Hansen, Frederikssund, ansøgt om nævnets godkendelse af udseende
af en projekteret bebyggelse på matr. nr. 7 fl Neder Dråby by.

Ejendommen matr. nr. 7 fl Neder Dråby er ifØlge udstyknings-
kort fra januar 1977 en parcel af matr. nr. 7 bh ibd. og af areal

2 -
stort 1.226 m .

på ejendommen er den 5. juli 1977 tinglyst deklaration, hvor-
efter bl.a. bebyggelsens udseende skal godkendes af Naturfred-
ningsnævnet forinden opfØrelse. Beboelseshuse og andre bygninger
skal opfØres i sommerhusstil, således at de virker mindst muligt
forstyrrende på naturskØnheden. Ingen bygning må have mere end
een etage over kælder, og bebyggelse skal holdes mindst 6 m fra
vej skel.

Ejendommen er endvidere beliggende inden for 100 m fra foden
af den fredede gravhØj "Thyrashøj".

IfØlge ansØgningen omfatter den projekterede bebyggelse et
fra A/S V. Jeppesens Savværk leveret sommerhus betegnet Dobbelt
Bjælke 90/76 VH med overdækket terrasse. Bebyggelsen er projek-
teret opstillet i grundens nordøstlige hjØrne i en afstand af
6 m fra naboskel.

Jægerspris Kommune, Ejendomsudvalget, har anbefalet ansØg-
ningen.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Fred-
ningsstyrelsen.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i tinglyst deklaration af 5. juli 1977 og naturfred-
ningslovens § 53, stk. 1 for sit vedkommende tilladelse til den
ansØgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger.
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Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i
medfØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrel-
se, vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen
samt anerkendte foreningen og institutioner, der virker for
gennemfØrelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-
ladelse kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr.
naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til LandinspektØr-
firma BØrge Hansen, Lundevej 44, 3600 Frederikssund, og fru Lis
SØrensen, Kignæsbakken 17, 3630 Jægerspris.

dM~Lis Laurl.tsen
formand

e
e
e
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