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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Københavns Amtsraadskreds.

KENDELSE

Ved ~krivelse af 26.November 1942 rettede et Udvalg under
NationalmuBeets I Afdeling, repræsenteret ved MuseumsinBpektør
Therkel Mathiasen Henvendelse til Fredning8nævnet for Københavns
Amtsraadskreds med Anmodning om, at det mRRtte blive opnRRet,
eventuelt ved Kendel~e, at uer, som et Led i den projekterede
Naturpark mellem l!~arumog Burresø bH vel'offentlig Adgang til den
pRR.Matr. Nr.16F1.af Kirke-Værløse By og Sogn beliggende KrEmpehøj.
Nævnet behandlede Sagen i et Møde den 29.December 1942 og for-
handlede med ~jeren af Matr.Nr.16a Grosserer Harald Bech, Chri-
stiRnholms Tværvej 16, Klampenborg. Derefter har Sagen været f9re-
lagt Overfredninganævnet, idet de pARgcldende AreRler er inddraget
under Københavnsegnens gr0nne Omraader, og efter at Overfrednings-
nævnet ved Skrivelse af 5.Februar 1943 havde tiltraadt en af Ud-
valget vedrørende nævnte Omraader fremsat Anbefaling af, at Sagen
nød Fremme efter Lovens alminielibo Regler, genuptoges Forhand-
lingerne med Ejeren. Det er herunder kommet til Enighed mellem
Nævnet og Ejeren om, at Jer aabhes Adgang for Almenheden til den
nævnte Gravhøj fra den for offentlig F~rdsel aabne Vej fra Ryget
Skov til selve Gaarden ad en Sti følgende Vestsiden af Matr.Nr.16e
af Kirke-Værløse, Nord og Vestsiden af Matr.Nr.16g srnst. og der-
efter Vest og Syd om selve Højen, alt i en Bredde af 2 Meter, dog
Syd for selve Højen i en Bredde af 4 Meter. ~tien følger langs
Vestsiden af Matr.Nr.16e, den allerede udlagte Vej, der udgør Ad-
gangsvejen til Matr.Nr.16g. Fra det Punkt, hvor ~Lien følger Nord-
siden af Matr.Nr.16g markeres Stien ved Opsætning af Sten i Grænee~ ,
linien mod den øvrige Del uf Matr.Nr.16a, hvilke Sten anbringes ,I

ved Ejerens Foranstaltning, men iøvrigt sker der ingen Adskillelse
Rf Arealet, ej heller i matrikulær Henseende. Stien planeres og
grusee ved Værløse Sogneraads Foranstaltning og den optages pRa
Regulativet over de offentlige GangstifrI'.Paa Strækningen langs



Matr.Nr.l6g er Oyklekørsel forbudt, og der anbringes Bomme ved
Begyndelsen af denne Strækning. Disse Bomme leveres af Kommunen,
men opsættes af Ejeren.

l!'orden ved nærv,erende Kendelse Ejeren forvoldte Skade og
Ulempe samt hans Arbejde derved, tillægges der ham en Erstatning, I

stor 500 Kr., der udredes med Halvdelen af Statsk~ssen og Halv-
delen ~f Københavns Amtsfond.

Panthaverne har vær'et inuvarslet , men ikke givet Møde, og
Erstatningsbeløbet vil fllldtud være at udbetale til Ejeren, SB~

...... ~
smirt de omhandlede Arbe jder er udført. )j. i
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Thi bestemmes: \
I

Over Ejendommen Matr. Nr.16Fl.Af Kirl<e-Værløse anlægges en t'1v':
• !som foran beskr'evet. Ad denne Sti har Almenheden Adgang for g".$,ndl

'~ .
Færdsel til K':empehøjenpaFl.Matr. Nr.loA. i" j,!

Der tillægges Ejeren af Matr.Nr.16a Kirke-Værløse en Ers~~t-'~
':!

ning stor 500 Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen og .. ~
Halvdelen af Københavns Amtsfond. Lt:1t

I ;'~~;'~.:'{ •

PaFl.taleretmed Hensyn til den herved p~Fl.Ej endOInIDenMatr~:';~;,'~'n~~~~Nr.16a Kirke-Værløse lagte Servitut har alene FredningsnÆvnet ~I~~~

.\'~~~,
for Københavns Amtsraadskreds. I<
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