
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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UDSKRIFT REG. NR. ~
J~o - 3~af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet lor Roskilde Amtsraadskreds

Aar 1932 Mandag den 24. Oktober Kl. 4Y4 Em. afholdtes Wøde
af Frednin8sn~vnet, bestaaende af Formanden, Civildommer p. Bueh,
Roskilde, det faste af Amtsraadet valgte Medlem, Gaardejer J.P.Jen-
sen af Svogerslev, samt det lokale Medlem, Sognefoged Jens Pedersen
af Viby.

}t'oretagetblev Sag No. XXIX. Fredning af en Gravhøj "Bavne
højll kaldet, beliggende paa den Gaardejer Valdemar Larsen tilhørende
Bjendom, Hatr. Nr. 5a af øster Syv.

Der fremlagdes:

B. Sl;:rivelseaf 17. September 1932 fra Nationalmuseets r. Afdeling.

Jkrivelsen B. er i ~kstrakt saalydende:
"1'aa0ster-Syv hlark i Kirke Syv Sogn, Ramsø Herred, ligger

lige udenfor Byen, øst Ior den, en Gravhøj, Bavnehøj kaldet. Bjendc
men tilhører Gaardejer Valdemar Larsen, Mensalgaarden i 0ster-Syv.

Denne Gravhøj er overmaade anselig, ikke mindre end Ca. 7
m høj. Dens Tv~rmaal er nu henved 25 m. Oprindelig har Højen ved
Foden v~ret endnu bredere, men i Tidens Løb er Højsiderne blevne af-
skr~llede eller afgravede noget, og Højfoden er tillige blev en af-
pløjet narmest i ~irkant. lIøjsiderne staar derfor nu ret stejle. A

ligevel t~ller Højen blandt de ffilseligstei sin Art.
Da Højen ligGer paa ret højt Tel'nm, er der fra dens 'rop e

vid Udsigt. Efter Sigenue skal InBn i klart Ve~r derfra kunne se 3

Mil ud. I landskabelig Henseende er Høj en saaledes ogsaa af Betvd-
ning. Hertil kommer, at den ligger let tilgængelig, umiddelbart op
til den gode Vej, der fra Lejre fører forbi Højby, Kirke Syv og øste
Syv hen til Gadstrup ved Roskilde-Køge 1a~devej.

Paa Højells 'rop staar en af Genaralstaben opstillet Sten me
Indskriftplade, der angiver, at Stenen og 2 m rundt om denne er fre-
dat. Efter Sigende Ilar denne st!:.t.rktbegrtt:nsedel!'redninGfundet
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(tt
Sted c. 1920."

lliodet blev sat o~ holdt pan Aastedet.

lvi,)dt var foruden Hti.;vnets Medlemmer: Gaardejer Valdeloar 1ar-

sen. Ellers mødte ingen •

.Lokaliteterne blev tagne i øjesyn og fundne overensstemm~

de med lJationalmuseets BeslcYivelse i Bilagene B. og :V' •

.I!'redningsn~vnet lllaatte anse det for paakrævet

til den landskabelige Skønhed, dels af Hensyn

paapegede Interes~8, at der blev truffet yderligere Sikringsforal1~tl \l'
ninGer end de af Generalstaben trufne, for at bevare Høj en i dens nu-',

v~rende Tilstand, og saaledes at vaalægge Ejeren og fremtidige Bjere
/-,

at lade Højen urørt i dens. nuv~rende Stand.. ('
:V;.$/.')

• ,'ø 1.. 1. -:. I

Gaardejer Valdemar 1arsen erklærede intet at have 1mod, .'~~t
at der paalagdes Ejendommen en saadan Servitut og erklærede sig til- 1
freds med en Erstatning af 125 Kr., hvoraf Halvdelen 62 Kr.50 0re vil i~
v~re at udrede af det Offentlige efter Reglerne i.NaturfredningSlOVen4

J I

l~

'i
Med liensyn til den paa Gaardejer Valdemar Larsens Ejend00 ~

§ 13.

Der afsagde s derefter saalydende
I,.. K e n d e l s e

Mat)'. Nr. 5a af øster 'o!Jyvbe1igtjende Gravhøj "Bavnehøj II paa1b::gges der
( ....... "

foruden det af Generalstaben lagte Baand endvidere Ejendommen den :)'<~
Il. Il',

1 •• 1

J!'orpligte Ise, at Høj en ska l bibeholdes uangre bet i sin nuvf;i;:rende na-

turlige Tilstand. ~
'"

.
ni;;dvnet.

l:'aataleretten tilkomILIer saavel Nationalmuseet som Frednings"';
ti,

Der trll~gges ~jeren en Erstatning af 62 Kr. 50 Øre af det

Offentlihe.

P. Buch J .P.Jensen Jens Pedersen

Valdemar Larsen
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Sogn: 5yY
Herred: 1?onJsd

Amt: /1ooehoyns

Udfærdiget i Mark /9Je

Direktoratet for Matrikulsvæsenet

Mulestokslorhold: /.4-000
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