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Ved an skrivelse af 29. august 1962 har Danmarks Naturfred-
ningsforening rettet henvendelse til naturfredningsnævnet for Fre-
deriksborg amts nordlige deJ med anmodning om, at der rejses fred-
ningssag til etablering af et stianlæg på matr. nr. ~ Skærød by,
Ramløso sogn, således som vist på en skrivelsen vedføjet kJrtskit-
se, førende fra Skærødvejen mod nord til amtslandevejen Frederiks-
værk-Helsinge, mod vest langs denne indtil et punkt ud for ~ld-
tidshøjen "Skærødbavn", og derfra vinkelret på amtslandevejen i
retning mod syd tiloldtidshøjen. Der er derhos fremsat ønske ~m,
at der åbnee adgang for offentligheden til et areal omkring højen,
medens selve højen beskyttes ved en passende beplantning.

Henvendelsen er begrundet i den enestående udsigt fra højpla-
teauet over det omliggende landskab.

Nævnet har derefter behandlet sagen og har afholdt møde med
besigtigels& af forholdene på stedet.
For Nationalmusæet deltog musæumsinspektør Hans Norling-Christensen
repræsentanter for Ramløse-Annisse sogneråd samt ejeren af matr.
nr. 3a Skærød, gårdejer Johan Petersen. Danmarks Naturfredningsfor-
ening havde måttet melde forfald.

Musæumsinspektør Norling-Christensen udtalte, at han så med
interesse på sagen, da musæet gerne ser befolkningens øjne åbnet
for og sansen vakt for oldtidsmindernes værdi og skønhed. Han
fandt, at det ikke for tiden var påkrævet, at der foretoges be-
plantning omkring højen og havde intet imod, at der på højens
sydside anbragtes en bænk efter nævnets og musæets godkendelse,
når afstanden til højens fod blev mindst 3 m. og under forud-
sætning af, at bænken ikke kunne ses fra amtslandevejen.

Sognerådets repræsentanter erklærede, at hvis det af hensyn
til højens beskyttelse og vedligeholdelse skulle vise sig på-
krævet, ville sognerådet sørge for en passende beplantning.

Ejeren, gårdejer Johan Petersen, udtalte, at han intet havde
at indvende mod fredningen og at han var villig til at holde
adgangsstien farbar ved passende slåning af græsset på stien,
samt ~ et areal på en 5 m. bræmme omkring højen. Han påstod
i erstatning 3.000 kr.
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Nævnet har konstateret, at der fra højen og det omgivende pla-
teau haves en meget skøn udsigt ~il alle sider, såvel ned mo~ Arre-
sø mod syd, som over det øvrige landskab, der er af en typisk nord-
sjællandsk blidhed og ynde,og at det derfor vil være af virkelig
værdi for offentligheden at få adgang til at kcmme op til arealet
og derfra nyde synet mod alle fire verdenshjørner, ligesom man
heller ikke vil kunne frakende de af Nationalmusæet anførte be-
tragtninger om det ønskelige i, at befolkningens sans for vore
oldtidsminders skønhed og ærværdighed styrkes, en ikke ringe værdi.

Nævnet har derefter enstemmigt besluttet at gennemføre fred-
ningssagen således, at den foran beskrevne sti udlægge s i en bred-
de af 2 m. og åbnes for almenheden til fri passag~ og ophold samt
at et areal ~ en bræmme af 5m omkring højens fod på samme måde
åbnes for almenheden, således som vist på det sagen vedhæftede kort.
på sidstnævnte sted vil der kunne opsættes en bænk mod syd efter
forhandling med nævnet og Nationalmusæet.

Stien og arealet omkring højen skal stedse henligge i sin nu-
værende tilstand således, at de er farbare uden besvæ~ til fods.

Den af ejeren påståede erstatning, som nævnet finder passende,
udredes af statskassen med ~ og med t af Frederiksborg amtsfond
og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketal
og forrentes med 5% p.a. fra kendeIsens dato at regne.

Da fredningen ikke kan antages at forringe pantesikkerheden
i ejendommen, har nævnet ikke fundet anledning ~il at tilkende
panthaverne nogen andel i erstatningen.

Thi bestemmes:

Den på det kendelsen vedlagt e kort viste sti på matr. nr. 3a
Skærød by, Ramløse sogn, udlægges i en bredde af 2 m. og åbnes for
almenheden for færdsel til fods, ligesom et areal i en bræmme på
5 m. omkring oldtidshøjen "Skærødbavn", hvorved stmen udmunder,
på samme måde åbnes for almenheden til ophold og gående trafik.
Teltning og campering er ikke tilladt. Stien og arealet omkring
oldtidshøjen skal henligge i naturtilstand og ejeren af matr.nr.
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5a Skærød, skal holde såvel sti som areal farbar ved slåning af
græsset.

I erstatning udbetales til ejeren, gårdejer Johan Pete!sen,
Skærød, 3.000 kr., der forrentes med 5% p.a. fra kendeIsens dato
og udredes med i af statskassen og med t af Frederiksborg amts-
fond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter
folketal i henhold til den senest offentliggjcrte folketælling.

påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordli-
ge del og Danmarks Naturfredningsferening •

• Arne Egeløv A.Rønje Karl Nielsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Frederiksborg
amts nordlige del, den 24.oktober 1962.
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