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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •

Aar 1940 den l3.Septemher afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundla~ af mundtl1g og skriftlig votering fØlgende

K e n d e l s e

i sagen Nr. 406/39 vedrørende Fredning af et stenbestr~et Areal
af Matr.Nr. 10~ Ejby. Rye Sogn.

Den af Fredningsnævnet for Roskilde Amtsr8Bdskreds den
19.0ktober 1939 efsEgte Kendelse er forelagt Over fredningsnævnet
i Medf~ af Naturfredn1ne.slovens § 19. hvorhos Kendelsen er ind-
anket for Overfredningsnævnet af Ejeren af det fredede Areal. Gaard-
ejer Charles Hansen.

Overfredningsnævnet har den 4.Juni 1940 besigtiget det
fredede Areal o~ har herunder forhandlet med Ejeren og med Pant-
haveren. Uddeler Viggo Jensen. som havde paestaaet sig udheta1t en
ne1 af Erstatningen.

Da det ikke lykkedes at tilvejehrlnge en mlndel18 Over-
enskomst med Ejeren om ErstatningsspørgsmaAlet.. har dette i Medfør
af Naturfr6dnings10vens ) 20 været forelagt Taksationskommissionen.
som ved en den 30.Juli 1940 afholdt Taksationsforretning har fast-
sat den ham tilkommende Erstatnin~ til 2500 Kr. Det. er ved Erstat-
ningens Fastsættelse fOrl.ldsat,et det fredede Areal matrikuleres
særakll t.

Da Overfrednln~snævnet 1 det væsentl1ge kan tiltræde
det i Nævnets Kendelse anførte. vil denne lare at stadfæste mS0 den
af det foregaaende følgende Ændring og saaledes. at der af Er-
statningen tillægges pantha veren. Uddeler Viggo Jensen. 1000 Kr.

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

Den af Fredningsnævnet for Roskilde Amtsreedskreds den
19. Oktober 1939 8fsa~te Kendelse vedr~ende Fredning af et sten-
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fornævnte Ændrineer.
bestrøet Areal ef Matr.Nr. lO~ Ejhy, Rye Sogn, stedfæstes med de

P.O.Y.
Frederik Y.Petersen.
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1~~,19j~af

porhand11ng~protokollen for Fredningsnævnet for
.,,'. :

Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1939, den 19.Oktober blev i
Nr. 54/39 Fredning af stenbestrøet Areal ved Bjby
afsagt saalydende

K e n d e l s e .

Efter at der fra privat Side var sket Henvendelse til Fred-
ningsnævnet angaaende Fredning af en paa Gaardejer Charles Han-
sens Ejendom Matr.Nr.,lOA Ejby, Rye Sogn, liggende Sten, der paa
Grund af sit meget store Omfang og sin Ejendommelighed ønskedes
bevaret som Seværdighed, har Naturfredningsraadet, hvis Udtalelse

•var blevet afæsket af Nævnet, i Skrivelse,af 19/9 1939 fremsat
Ønske om, at Fredningen udvides til at omfatte hele det stenbe-
strøede Areal ved den omhandlede Sten, saa1edes som nærmere an-
givet paa et vedlagt Maalebordsblad.

I nævnte Skrivelse har Raadet udtalt følgende.
"1 Henhold til de i Sagen foreliggende Oplysninger maa Raadet

meget anbefale, at der iværksættes en Pr~dning af det her omhand-
lede Areal, som frembyde r en ualmindelig karakteristisk Stenbe-
strøning af en Art, der baade i og for sig er sjælden og saa at
sige er fuldstængig,forsvundet i denne Del af Landet. Den ligger
i et Randmoræneomraade, og saavel denne Omstændighed som selve
Stenbestrøningen betinger, at Arealet afgiver et meget værdi-
fuldt og indenfor Rækkevidde af København let tilgængeligt Studie
felt.

Fredningen maa gaa ud paa, at Arealet skal henligge i sin
nuværende Tilstand med Forbud mod Itus1agning eller Bortfjernelse
af alle indtil nu jordfaate Sten. Desuden Forbud,mod Bebyggelse
og Beplantning, Henlæggelse af Affald og Regulering af den lille
Aa, der strømmer igennem Arealet, ,Forbud ,mod skæmmende Indret-
ninger o.s.v., Benyttelse til G:x:æsning:som ..hid~,il ,k~ tillades,
og ifald Ejeren sætter sig imod Offentlighedens Adgang til Areale
er der ingen Grund til at insistere paa dette, da det bekvemt
kan ses fra Vejen."
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. Da Stenbrydning paa et enkelt Sted inden for Omraadet allered
var begyndt, anmodede Naturfredningsraadet derhos om, at der øje-
blikkelig nedlagdes Forbud mod yderligere Stenbrydn1ng, saa længe
Sagen etaar paa.

I denne Anledning afsagde Fredningsnævnet efter Besigtigelse
, ,t

af Arealet den 25.Septembsr 1939 i Medfør'af Predningslovens § ~~
Stk.2, forelebig Kendelee modvidere ltuslagning: eller Bortfj ..... :.1
nelss af alle paa Arealet værende jordfaste Sten; Bom af Natur- ,

, : J
fredningsraadet begært. Ej eren af Arealet, Gaardej er Charles "Han.. i
een, der har anslaaet de pas Stedet værende Sten' til at omfa~~ i,\~;
oa 4000 Kubikmeter, har somBetingelee for Fredningen frems-t'~, I

Krav om en Erstatning af 9000 Kr. . ' , ).,/\~~i
Sogneraadet for Rye-Sonnerup Kommune hår meget anbefale~ ;j_<'<~:

Gennemførelsen af Arealets Fredning. i '~1~;(
~ "

Efter Oplysning fra Amtsvej inspektøren for Roskilde Amt, .
frembyder Fredningen ingen Hindring for eventuel Anlæggelse ~.
nye Veje. . ~ ~ ~

Der er ikke fra Prioritetshavernes Side fremsat noget K~~:""~J
i Anledning af Fredningen. ~~~ ,f.' ,:., l

'.... r"")Efter det foreliggende kan Fredningsnævnet for sit Vedko"-";/I
,. ":r-;:1Ij

mende til træde, at der af naturvidenskabelige' og undfirviening'8- ~>
,{j\ '!l' l_'Mmæssige Grunde foretages Fredning af Arealet, eaale'des s om d, ' .~,~/

endelig ved senere Landmaalingaforretning vil være at fastsæ~\J)~,;'
\ .·jr.

i Overensstemmelse med den Dage Dato foretagne Afmærkning me1 !'~t;P"
Pæle, og i det Omfang og med den Virkning som nærmere' er ang!vet "~

·1 ". t

i Naturfredningsraadets fornævnte Skrivelse, dog at' der af Ej~re~'
I , '

efter Anmodning i hvert enkelt Tilfælde skal 'gives'Adgang ti~.;'.:k.;:8,
Arealet for Studieudflugter fra højere Læreanatalt~~, 'Skoler ~i~

\, '11"1 rl ..~IForeninger. X,JSj;. I

l, Efter den af Predningsnævnet fore'tagne Underåøgelse at
Størrelsen af den paa 'Stedet værende S'tenmængde kan denne antages
at omfatte ca, 1000 Kubikmeter, og den Ejeren 'tiikommende Erstat-

•• r I' ~, 'ning fastsættes herefter paa Grundlag af de foreliggende Pris op-
lysninger til 15001' Kr., der udredes af St'atskasse'n 'og Amts-
fonden for Roskilde Amt hver med Halvdelen. 'Ved Erstatningens
Fastsættelse er taget i Betragtning, at Ejeren ved en Fredning
straks opnaar Betaling for Stenene.
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Paatauretten tilkommer Naturfredningsraadet og Frednings-
nævnet for Roskilde Amtsraadskreds.

T h i b e s t e m m e s :
Det ovennævnte stenbestrøede Areal af den Gaardejer Charles

Hansen, Ejby, tilhørende Ejendom Matr.Nr.10A Ejby, Rye Sogn,
fredes som foran bestemt.

I Erstatning betales der Gaardejer Hansen et Beløb af 1500 Kr I

der udredes af Statskassen og Amtsfonden for Roskilde Amt hver
med Halvdelen.

Sachs J.P.Nordengaard K.Povlsen
. . . . . . . .
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