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Ar 1953, den 30. mål'to, nfsagde oV8rfl'edningsn::cvnet plI grundlag

af mundtlig oe 8kriftl,ie votering følgende

•

kendr~lse

i G~gen nr. ll0a/52 vGdr~rende fredning nf udsigten fru Højbjerg, matr.

n l'. 4a af Sa:J.n(:)b,j-, TikrJb so e:;TI •

e, I den at' frGd~lingsl1':Bvnet for Frederiksborg amt (.~cn 2~'. juni 1952

• afsagt(:) kendelse hedder det:

e "1 n Bvne te kcndels e Etf lG. ,juli 1349 ved l'. Esrum 5P! ud tales det,

at Spø.l,~:sn:;jlet om fl'edning af urJslgten fn.l. Højbjerg (matr. nr'. 4a Sanne,

'rik.?b sOVl) even tuel t vi,l V:Bl'e at afgøre undel e!1 s-erlig sag.

Da rl.'Bvnetnu har' forviooet si.g om, nt denne udsigt til u.lle sidel'

(ikkf] blot over ESI'urn s -,) er af betydelig v~ldi Ob derfor bør bt:v,-;.res

for almenheden, ha:r' m;1.nforhandlet med ejeren, g~rdejel' N. P. Peter8en,

om .:J.lmenhedcms adgang til h0jon og om opr·etholdel ..e u.f højenE nuværende

bopl~ntningsforhold.

Ejeren hal' ~Jtillet sig s:erdel'3:3 forntGfm(~e ovez·for.' aagen og erklæ-

ret sig viliie til, ut almenheden f8r adgan6 til h~jen ad en sti (d(~r

dog ikke sJ~;ll anl Bgges som s:3dan), føronde fra lnndevejen langs Høj-

bjel ggaards 'hGen og der'ei tf-;l' videre mod nord i en l 'C!lGde af ca. 170 m

O€~ derefter n:od vest til højen (d.v.s. den h'1jst beligconde del af

u.re:-.J.lAt) i en afst:md af OU. 20 m.

k.h.t. beplantnineen p~ h'jen ~~lder, at den nuv~rende tilstnnd
skal OPl:b'thold es, s;3l':';dus Ht 8;~vel f:3lc1n i.ng som nybopluntning kr'lwcr

TI -evnets tillrtdel so.

S:"dI'Gmt det f:'kulle vise sig nødvendit,::.t at mur'kere a{Jeangsstirm

e vod EJtolper el. lign., vtl c j E~l un selv drage omsorg derfor.
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Ejeren har fremsat erstatnineskrav p~ 1000 kr., hvad nævnet

fuldt ud kun t tI tr':f)c: (J, 11vorvet) b(;lJ]:xnkr~s, <:1 t fredningr.m har cm B~'ld' Ln

n8.tu:clig tilknytning til ESl'um-sø-fr8d.ningen, at erstatningen bor

fordeles pti samme mjde."
Konklus.lonc;[J er f3~lyden(1e:

"Ad,Jmgen til HøjbjlJrg, matr. nr. 4,< Sanne by, Tikøb sogn,

sikru8 1..ill1~8nhod'.msom foran bestemt, ligesom højen ... bCJ'lantningo-

1Yl'.cssiCtE1et .- b0I' henligge i sin nuv·.Erende til~t[-l.nr'l, jf:r. nærmere

fOl.'an.

Som erstatning tilll'lgges der ~årdejeI' N. P. Petersen, H0jbjerg-

c;rw,rd, 1()()O l:r., dOl' udredes med 2/3 Fif statskassen oe; 1/3 af Fr.::;du-

Kc:nd8lsen vil være at tingly:::;e som Gervi tutstiftende ri:, det 'fOl-an

n.evntu matr. nr'.

Pil talerat h:l,r fredn ingsn::evnet for Frederiksborc amt."

Sa~en er i m~dfør af naturfrudninGslovens § 19, 3. stk., forelu~t

0'11,)1f'rr::dningsn..evnet, som Clen 25. septcm ber 195;- har besigtiget det

p~~Dldende ~rAal. Dot konstateredes, at der efter kendeIsens afsigel-

SE.: pi.. arealet, er opf'ort et jern ti.lrn, f~omefter hvad dør 00i:1ere er

b10vet oplY8t, benyttes af luftmeldetjenesten. T~rnet, som ikke er

ufor- :.:ncligt ID ed kEmdels(::TIs bOG t~mml)lscr, er- for- en s tor del okjul t

uf omclv8nde beplantning.

Da overfrodningsnævnet kan tll trede det i kende1flen anf('l!'te,

vIl denne V,'Br(:;tJ.t st; ..(Jf:eF;t(~. Højen og fltien er vist p;:\ et nærv:erendc

k(mdclp,e vedh,Bftet kort nr. Fr. 140.

T 11 i b () :3 t .~ni m e s:

Don af fn.:dnincsn-:cvnet for Frederiksborg amt den 2). juni 195?

ai'G~l,~t(j k_;lyJt~lGe v,~c.!'ø1.'t_;nde fredning af udsi.:3ten fr'a Højbjerg, m<J.tr.

nr. 40. af S,..nn c,;; by, Tikøb sogn,ntadf.estes.
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Som Cl'sta tning udbetale s t il ej oren 1000 kr. med r.m ter 4% p. Ll..

f::ca 25. juni 1952, til betaling ~kere Beløbet udredes med 2/3 af

eta tskassun og 1/3 af ]'redel'iksbolg nmtsfond.

Udskr'iftons rigtiGhed
bekr13ft'~8 •

F. Grage

overfredningsn".'vnets sclrrot'ru'
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KENDELSE

afGagt don 25' juni 1952

af Naturfredningsnævnot for Frederiksborg amt.

I nævnets kendelse af 16' juli 1949 vedr. Esrum sø ud-

taloEJ det, at spøresmaalot om fredning af udsigten fra Høj-

b j or g (m Clt r • 48, C'nT • ()anno, Tikøb sogn) eventuelt vil være at

afgøre under en særlig sag.

Da nævn(~t nu har forvicsot sig om, at denno udsigt til al-

lo sider (ikko blot OV8r Esrum sø) er af betydelig værdi og

dGrfor bør bevares for almenheden, har man forhandlet med ejeren~

gaardejer N. p. Putcrsun, om almenhedons adgang til højen og om

opretholdelse af højons nuværende beplantningsforhold.

Ej er8n har s till et s ig særdeles forstaaende overfor sagen

og erklæret sig villig til, at almenheden faar adgang til højen

ad en sti (der dog ikke skal anlægges som Gaadan), førende fra

landevejen 1,!IDgsIIøjbj()rggaards hegn og derefter videre mod

nord i en længde af ca. 170 m og derefter mod vest til højen

(d,v,s. den højst bcliceenc1e del af arealet) i en afstand af

ca, 20 m,

M,h.t. beplantningen paa højen gælder, at den nuværende

t ilE::t!::mdskal opretholdes, saaledes at saavel fældning som ny-

beplantning kræver nævnets tilladelse.

Saafremt det Gkulde vise Gig nødvendigt at markere adgangs-

stien ved stolper el. lign" vil ejeren selv drage omsorg der-

J' ar.

Ejnron har fI"-.Cl1lEJaterstatningskrav paa 1000 kr., hvad næv-
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