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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1965, den 24. naj, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

kendelse
i sagen nr. 1774/64 vedrørende bebyggelse af matr.nr. 13af,
Kregme by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nord-
lige del den 26. oktober 1964 afsagte kendolse hedder det:

"På matr.nr. 13.s:,Kregme by og sogn, der nu er udstykket
i flere parceller findes der 3 anselige gravhøje, der indtil åre-
ne omkring 1950 ikke alene frembød et smukt syn for enhver, der
færdedes ad Frederiksværk-Frederikssund amtslandevej, men hvorfra
der også havdes on overordentlig skøn udsigt, såvel mod Roskilde
Fjord som mod Arresø.

Få steder i Danmarks ville på dette tidspunkt følgende
vers af Johs.V.Jensen have passet bedre~

"Der driver høduft med krydret vind,
igennem engen en å sig slynger,
og lærken synger skærsommer ind,
mens vilde blomster ved grøften gynger.

Gravhøje kroner
det grønne land.
Hvor skønt fortoner
sig sø og strand.

Alvorlig taler ved alfarvej
med grønsvær tækket de gamles grave.
Henfarne slægter - forglem dem ej!
i arv de gav dig en ædel gave.

Henfarne slægter
i landets marv,
sig ej fornægter,
bevar din arv.lI
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Da ejeren i 1952 påtænkte at udstykke og bebygge en del

af matr.nr. 13~ i umiddelbar nærhed af oldtidshøjene, forsø&te

Frednigsnævnet for Frederiksborg amt forgæves at forhindre dette?

jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 15.11.1953.

Omkring alle tre oldtidsminder findes der nu en overQåde

ekæcrmende bebyggelsG? for såvidt angår de to sydligste høje - endog

meget nær disso. Alene den nordligste gravhøj? ved navn "01høj",

der findes på matr.nr. 13af? Kregme - ligger endnu nogelundo frit?

idet parcellen på to sider skærmes af private veje.

r anledning af at ejerinden af parcellen, hvorpå "01høj"

ligger? fru Eva Storgård? Kregme? har ønsk2t at opføre et sommer-

hus, har DaTh~arks naturfredningsforening med tiltrædelse af Natio-

nelmuseet ved skrivelse af 19.6.1964 rejst fredningssag med føl-

gende påstand~

"På området må ikke opføres bebyggelse af nogen art eller

opstilles skæmmende indretninger. Der må ikke foretages b8plnntning,

der kan genere udsigten. Endvidere bør der være adgang for almen-

heden til højen.

Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet? Nationalmuseet og

Danmarks naturfredningsforening hver for sig olIer i forening."

Til støtte for fredningspåstanden anføres i den fornævnte

skrivelse følgende:

"Der findes på stedet 3 gravhøje beliggende i retning

nord-syd og synlig fra den øst herfor gående vej? Kregme-FrGderiks-

sund. Det må med beklagelse nævnes? at der tidligere er sk~t u-

heldig bebyggelse nær højene? men uanset dette gik man - støttet af

konsulenten - såvel fra Nationalmuseets, som fra Danmarks naturfred-

ningsforenings side både af principielle grunde stærkt imod? at an-
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dragendet blev imødekommet (den ansøgte bebyggelse vil med respekt

af byggeafstand fra nabogrund få en afstand af ikke over 12 ID frQ

højen), men også fordi ær fra grunden, der i sig selv er højt be-

liggende, er en storslåGt udsigt bl.a. mod Roskilde Fjord. Højen

er ikke offentlig tilgængelig, men i tilfælde af fredning af ejen-

dommen vil man fra Nationalmuseets side ikke modsætte sig, at dor

gives adgang til dette enestående udsigtspunkt."

I anledning af fru Eva Storgårds anmodning om opførelse

af et sommerhus og den rejste fTedningssag, har nævnet afholdt

flere møder, hvor ejerinden har protesteret mod en fredning, og

såfremt en sådan iværksættes, krævet en erstatning på kr. 30.000,-.

Ejerinden har principalt ønsket huset placeret, som på ridsot angi-

(~l vet, subsidiært i parcellens sydvestlige hj ørne, så nær skellet son
"I

II naboretlige regler tillader.
:t

e
e
e

Danmarks naturfredningsforening ved ekspeditionschof Gomzøs

har, sammen med statens konsulent i naturfredningssager, civilinge-

niør Bli~encrone-Møller, anbefalet en fredning, ikke mindst på grund

af den meget vide og smukke udsigt, d8r haves fra højen til nlle sider,

Museumsinspektør Thorvildsen har fremført, at Nationalm~-

soet med beklagelse ser på den allerede existorende bebyggelse, og

derfor må fastholde kravet om en fredning; subsidiært protesterer

Nationalmuseet på det bestemt~ imod,at der meddeles dispensation

fra naturfredningslovens § 2, for såvidt angår den under sagen 01:-

handlede parcel, hvorpå "0lhøj" er beligg<:mde.

Gårdejor Degn, der gav møde for Kre@~G-Vinderød kommune,

har oplyst, at sognerådet er indstillet på at ville overtage ved-

ligeholdelsen af arealet, hvis dette fredes, med adgang for offent-

ligheden. Han har dog henledt opmærksomheden på, at der til matr.nr.
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l3~ kun føror private fællesveje.
Nævnet har, dels i forbindelse mod fredningsmøderno og

dels ved andre lejligheder besigtigot gravhøjen på matr.nr. 13af,
og må erkende, at der fra oldtidsmindet og iøvrigt fra hele par-
cellen haves en smuk udsigt, der dog i nogen grad skæmmes af be-
byggeIse.

Nævnet har dog ikke ment at kunne tage den rejste frcd-
ningspåstand til følge, dels fordi der kun fører private fællesveje
til matr.nr. 13af, Kregme, således at offentligheden ikke kan skaf-
fes adgang, dels og ikke nindst fordi man må finde, at gravhøjon
og dennes nærmeste omgivelser - herunder hele matr.nr. 13af, Kregme,
- kan beskyttes tilstrækkeligt ved naturfredningslovens § 2, således

~I som loven er ændrot ved lovbekendtgørelse af 16. juni 1961.,
-1 Under hensyn til at hele natr.nr. 13af ligger inden for
vi

-e
•e

en afstand af 100 m fra oldtidsmindet "01høj", finder nævnet derfor
ikke at kunno meddele fru Eva Storgård dispensation fra naturfred-
ningslovens § 2 med hensyn til at opføre 8t sorunerhus på næ-v.ntepar-
cel eller til at foretage andre foranstaltninger, hvortil kræves
nævnets dispensation."

Konklusionen er sålydende:
"Den af Danmarks naturfredningsforening med tiltrædelse

af Nationalmuseet nedlagte påstand om en fredning som ovenfor nævnt,
af matr.nr. 13af, Kregme by og sogn, kan ikke tages til følge.

Der kan dog ikke gives fru Eva Storgård, Kregme, diepensa-
tion fra naturfredningslovens § 2 med hensyn til opførelse af et
sommerhus på matr.nr. 13af, Kregme, eller til at foretage andre for-
anstaltninger på denne ejendom, hvortil kræves nævnets dispensation.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra forkyndelsen påankes
tilOverfredningsnævnet."



-5-

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af ejorinden
fru Eva Storgård med påstand om tilladelse til at bebygge parcellen
med et sommerhus ifølge en for fredningsmyndighederne forelagt teg-
ning,og således at placering på grunden og beplantning skor i over-
ensstemmelsG med Nationalmuseets anvisninger.

Overfredningsnævnet har den 29. april 1965 besigtiget ejen-
.-. dommen og forhandlet med ejerinden og hendes advokat samt med re-

præsentanter for sognerådet, Nationalmuseet og Danmarks naturfred-
ningsforening. Det oplystes, at matr.nr. 13af i første halvdel af
1950'erne er udstykket og tilskødet fru Storgård, og at parc~llen
er den eneste tilbageværende i familiens eje i det pågældenue ud-
stykningsområde. Endvidere henvistes af fru Storgård til den af fred-
ningsmyndighederne på det pågældende tidspunkt indtagne holdning,

\'1t jfr. Overfredningsnævnets kendelser af 9. marts og 19. deccnber 1953.
j Nationalmaseets og Danmarks naturfredningsforenings repræsentanterr

påstod kendelsen stadfæstet.
Overfredningsnævnet har navnlig under hensyn til det om

e
•
~

tidspunktet for og forholdene ved erhvervelsen oplyste samt under
hensyn til den allerede existerende somnerhusbebyggelse besluttet
at ændre fredningsnævnets kendelse således, at parcellen tillades
bebygget med et sommerhus som ansøgt med placering i det sydvestre
hjørne, og således at beplantning sker efter Nationalmusoets anvis-
ning.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige del

den 29. april 1965 afsagte kendelse vedrørendo matr.nr. l3af af Kre@TIe
ændres således, at parcellen kan bebygges som anført.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
,// /_' r';l ",' / / -'

J :63d~.''.~"-
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på matr. nr. 13 ~ Kregme by og sogn, de~ nu er udstykket i
flere parceller findes der 3 anseliga gravhøje, der indtil åre-
ne omkring 1950 ikke alene frembød et smukt syn ~9r enhver, der
færdedes ad Frederiksværk-Frederikssund amtslandevej, men hvor-
fra der også havdes en overordentlig skøn udsigt, såvel mod Ros-
kilde Fjord som mod Arresø.

Få steder i Danmark ville på dette tidspunkt følgende vers
af Johs'.vr. Jensen have passet bedre:

"Der driver hø duft med krydret vind,
igennem engen en å sig slynger,
og lærken synger skærsommer ind,
mens vilde blomster ved grøften gynger.

Gravhøje kroner
det grønne land,
Hvor skønt fortoner
sig sø og strand.

Alvorlig taler ved alfarvej
med grønsvær tækket de gamles grave.
Henfarne slægter - forglem dem ejl
i arv de gav dig en ædel gave.

Henfarne slægter
i landets marv,
sig ej fornægter,
bevar din arv.1I

Da ejeren i 1952 påtænkte at udstykke og bebygge en del
af matr. nr. 13 ~ i umiddelbar nærhed af oldtidshøjene, forsøg-
te Fredningsnævnet for Frederiksborg amt forgæves at forhindre
dette, jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 15.11. 1953.
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Omkring alle tre oldtidsminder findes der nu en overmåde
skæmmende bebyggelse, for såvidt angår de to sydligste høje -
endog meget nær disse. Alene den nordligste gravhøj, ved navn
"Ølhøj", der findes på matr. nr. 13 af Kregme - ligger endnu
nogenlunde frit, idet parcellen på to sider skærmes af private
veje.

r anledning af at ejerinden af parcellen hvorpå "Ølhøj"
ligger, fru Eva Storgård, Kregme, har ønsket at opføre et som-
merhus, har Danmarks Naturfredningsforening med tiltrædelse af
Nationalmuseet ved skrivelse af 19.6. 1964 rejst fredningssag
med følgende påstand:

"på området må ikke opføres bebyggelse af nogen art eller
opstilles skæmmende indretninger. Der må ikke foretages beplant-
ning, der kan genere udsigten. Endvidere bør der være adgang
for almenheden til højen.

Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet, Nationalmuseet og
Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening."

Til støtte for fredningspåstanden anføres i den fornævnte
skrivelse følgende:

"Der findes på stedet 3 gravhøje beliggende i retning
nord-syd og synlig fra den øst herfor gående vej, Kregme-Fre-
rikssund. Det må med beklagelse nævnes, at der tidligere er
sket uheldig bebyggelse nær højene, men uanset dette gik man
- støttet af konsulenten - såvel fra Nationalmuseets, som fra
Danmarks Naturfredningsforenings side både af principielle
grunde stærkt imod, at andragendet blev imødekommet ( den an-
søgte bebyggelse vil med respekt af byggeafstand fra nabogrund
få en afstand af ikke over 12 m fra højen), men også fordi der
fra grunden, der i sig selv er højt beliggende, er en storslået
udsigt bl. a. mod Roskilde Fjord. Højen er ikke offentlig til-
gængelig, men i tilfælde af fredning af ejendommen vil man fra
Nationalmuseets side ikke modsætte sig, at der gives adgang til
dette enestående udsigtspunkt."

r anledning af fru Eva Storgårds anmodning om opførelse af
et sommerhus og den rejste fredningssag, har nævnet afholdt
flere møder, hvor ejerinden har protesteret mod en fredning og
såfremt en sådan iværksættes, krævet en erstatning på kr.
30.000,-. Ejerinden har principalt ønsket huset placeret, som
på ridset angivet, suboidiært i parcellens sydvestlige hjørne,
cå nær skellet som naboretlige regler tillader.
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Danmarks Naturfredningsforening ved ekspiditionschef Gemzøe
har, sammen med statens konsulent i naturfredningssager, civil-
ingeniør Blixencrone-Møller, anbefalet en fredning, ikke mindst
på grund af den meget vide og smukke udsigt, der haves fra højen
til alle sider.

Museumsinspektør Thorvildsen har fremfort, at Nationalmuse-
et med beklagelse ser på den allerede eksisterende bebyggelse,
og derfor må fastholde kravet om en fredning; subsidiært protes-
terer'Nationalmuseet på det bestemteste imod, at der meddeles
dispensation fra naturfredningslovens § 2, for såvidt angår den
under sagen omhandlede parcel, hvorpå "0lhøj" er beliggende.

Gårdejer Degn, der gav møde for Kregme-Vinderød kommune,
har oplyst, at sognerådet er indstillet på at ville overtage
vedligeholdelsen af arealet, hvis dette fredes, m~d adgang for
offentligheden. Han har dog henledt opmærksomheden på, at der
til matr. nr. 13 af kun fører private fællesveje.

Nævnet har, dels i forbindelse med fredningsmøderne og
dels ve~ andre lejligheder besigtiget gravhøjen på matr. nr.
13 af, og må erkende, at der fra oldtidsmindet og iøvrigt fra
hele parcellen haves en smuk udsig~, der dog i nogen grad skæm-
mes af bebyggelse.

Nævnet har dog ikke ment at kunne tage den rejste fred-
ningspåstand til følge, dels fordi der kun fører private fælles-
veje til matr. nr. 13 af,Kregme,såled9S at offentligheden ikke kan
skaffes agdang, dels og ikke mindst fordi man må finde, at grav-
højen og dennes nærmeste omgivelser - herunder hele matr. nr.
13 af Kregme - kan beskyttes tilstrækkelig ved naturfredningslo-
vens § 2, således som loven er ændret ved lovbekendtgørelse af
16 ..juni 1961 •

~)

.
Under hensyn til at hele matr. nr. 13 ~ ligger indenfor

en afstand af 100 m fra oldtidsmindet "01hoj" , finder nævnet
derfor ikke at kunne meddele fru Eva Storgård dispensation fra
naturfredningslovens § 2 med hensyn til at opføre et sommerhus
på nævnte parcel eller til at foretage andre foranstaltninger,
hvortil kræves nævnets dispensation.

THI BESTEMMES:
Den af Danmarks Naturfredningsforening med tiltrædelse af

Nationalmuseet nedlagte påstand om en fredning som ovenfor nævnt,
af matr. nr. 13 ~, Kregme by og sogn, kan ikke tages ~il følge.



,.' 4.

Der kan dog ikke gives fru Eva Storgård, Kregme, dispensa-
tion fra naturfredningslovens § 2 med hensyn til opførelse af et
sommerhus på matr. nr. 13 af Kregme, eller til at foretage andre
foranstaltninger på denne ejendom, hvortil kræves nævnets dis-
pensation.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra forkyndelsen på-
ankes tilOverfredningsnævnet.

Arne Egeløv. A.Rønje. K.Knudsen., Udskriftens rigtighed bekræftes.

den 26. okt. 1964.
'>
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