
00969.00

Afgørelser - Reg. nr.: 00969.00

Fredningen vedrører: Maglehøje

• Domme

Taksationskommissionen

Naturklagenævnet

Overfred nings nævnet 21-07 -1961, 20-10-1945

01-12-1960,14-04-1945Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer



•

•

OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. HR.

UDSKRIFT
af

OVERFRE~lINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •

• År 1961, den 21. juli, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1442/60 vedrørende fredning af en del af ejendommen
matr. nr. 4~ Hesselbjerg.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds
den l. december 1960 afsagte kendelse hedder det:

"Ved kendelse afsagt den 14. april 1945 af Fredningsnævnet
for Frederiksborg amtsrådskreds - stadfæstet den 29/8 1945 af
Overfredningsnævnet - blev det i medfør af naturfredningslovens
§ 2 besluttet at frede omgivelserne af højgruppen i Bakkebjerg
og Hesselbjerg bestående af 10 høje indenfor en afstand af
100 meter fra fortidsmindet under hensyn til, at denne høj-
gru.ppe hører til de smukkeste og bedst bevarede i Danmark og
virker overordentlig sm~t i landskabet.

Ved skrivelse af 12. maj 1960 har Danmarks Naturfrednings-
forening oplyst, at der er planlagt en udstykning af matr. nr.
4a Hesselbjerg, og at en opførelse af sommerhuse med dertil
hørende beplantning vil medføre, at udsigten til en del af
højene vil blive hindret fra vejen, der fører fra Hesselbjerg
til Bakkebjerg. Som følge heraf har foreningen rejst frednings-
sag for såvidt angår et areal, der på et i sagen fremlagt kort
dels er markeret med blå farve og dels markeret med blå skrave-
ring.

Med hensyn til det med blå farve markerede areal ønskes en
status quo fredning, således at der ikke på det fredede areal
må etableres bebyggelse, boder, master, skure, skilte eller
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andre skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger, ligesom
afgravning eller påfyldning samt plantning af træer eller buske
ikke skal være tilladt. Med hensyn til det med blå skravering
markerede areal foreslåes en fredning, der forbyder enhver be-
byggelse og plantning af træer eller buske, der overstiger en
højde af ca. 1,25 meter.

Ejeren af arealet godsforvalter Kaalund, Gavno, hår prote-
steret mod, at arealet pålægges bestemmelser af fredningsmæssig
art, og har oplyst, at de allerede solgte parceller af matr. nr.
4~ har kostet kr. 5,00 m2, således at en fredning vil medføre
et tab på kr. 63.500,00. Han har dog af interesse for fredningen
nedsat sit erstatningskrav til kr. 40.000,00.

Under sagens behandling har Naturfredningsrådet og Frednings-
planudvalget for Frederiksborg og Roskilde amter været repræsen-
teret og har anbefalet en fredning som ovenfor nævnt.

Nævnet må ligeledes være enig i, at de pågældende høje danner
et enestående fortidsminde, og at de fremtræder overordentlig
smukt i landskabet, og at det som følge heraf må anses påkrævet,
at udsigten til dem fra Hesselbjerg-Bakkebjerg-vejen ikke hindres,
hvilket vil skB, såfremt der finder bebyggelse og beplnntning
sted på det foran beskrevne areal.

Den nedlagte fredningspåstand vil derfor være at tage til
følge som nedenfor anført.

Med hensyn til det rejste erstatningskrav bemærkes, at næv-
net er indforstået med, at arealet ved salg vil kunne indbringe
ca. kr. 60.000,- og en erstatning på kr. 40.000,00 til ejeren
godsforvalter Kaalund, Gavnø, findes derfor passende.

Af erstatningen udredes i af statskassen og + af Frederiks-
borg amtsfond •"

Konklusionen er sålydende:
"Den del af ejendommen matr. nr. 4~ Hesselbjerg i Blistrup

sogn, der på et sagen vedlagt kort er markeret med blå farve
eller med blå skravering, fredes således:
a) Med blå farve: Arealet undergives en siatus quo fredning, såle-

des at der ikke må opføres bygninger, boder, master, flagstæn-
ger, skure eller skilte samt skæmmende eller udsigtshindrende
foranstaltninger. Afgravning eller påfyldning, henkastning
af affald af enhver art samt plantning af træer eller buske
må ikke finde sted, ligesom teltning og camping ikke er til-
ladt.
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b) Med blå skravering: På arealet må ikke opføres bygninger,
skure, boder, master, flagstænger eller skilte, og der må
ikke plantes træer eller buske, der opnår en større højde
end 1,25 meter.

I erstatning til ejeren godsforvalter Kaalund, Gavnø, beta-
les kr. 40.000,00, der udredes med i af statskassen og + af
Frederiksborg amtsfond."

Kendels en er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19, 3.

Overfredningsnævnet har den 15. maj 1961 besigtiget ejendom-
men og forhandlet med ejeren og repræsentanter for Blistrup
sogneråd.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde den afsagte kendelse,
vil denne være at stadfæs te.

Et kort Fr. 165 visende de fredede områder er vedhæftet nær-
værende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds den

l. december 1960 afsagte kendelse vedrørende fredning af en
del af matr. nr. 4~ Hesselbjerg stadfæstes.

I erstatning tillægges der ejeren, godsforvalter Kaalund,
Gavne, 40.000 kr. med renter 5% p.a. fra den l. december 1960
at regne, indtil betaling sker.

Erstatningsudgiften udredes med 9/10 af statskassen og 1/10
af Frederiksborg amtsfond.

I
Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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OVERFREDNINGSNEVNETS KENDELSESPROTOKOl.-----------------------------------------

AIr 1945, den 29.0ktobar afsagde Overfredningsnævnet paa
Grundlag ar mundtlig oS skriftlig voterins følgende

Kendelse -.'
i .ssgen Nr. 624/1945 Inglsende Fredning If Omgivelserne Ir 10
Gravhøje i Bakkebjerg og Hesselbjerg Byer, Blistrup Sogn:

Naturtrldningsnævnet tor Frederiksborg Amtsraadskrens hlr
den l4.APrl1 1945 afsagt Kendelse i sagen, som derefter i Med-
før Ir Naturfredningslovens § 19, 3.Stk. er rorel~st Overfrednings-
nævnet, hvorhos Sagen at 3 af de pasgældeDde Grundejere er indlnket
for Overfredningsnævnet med Paastand særligt om højere Erltatning.

Sagen er rejst at Nationalmuseet i Medfør af Nsturfr~d-
ningslovens § 2. Højene med fredede omgivelser ligger paa 5 Ejendomme,
nernl1i Matr .Nr. 8 Hessel~jeri ssrnt 7, 3c, 3a og 6a 0i 6b Bakkebjerg,
og Kendelsen gaar ud paa Fredning af omkredse paa 100 m udenom HØ-
jene .aaledes, It der pIa de fredede Arealer ikke mIa opføres
nogen Bygning eller foretages Beplantnini eller Inden Foranstaltnin!
uden forud indhentet Tilladelse fra Fredningsnævnet Ol National-
museet. Hertil er føjet vi;~e særbestemmelser bl.a. yedrørende
~rusgravnin!. paataieret har Fredningsnævnet og Nationalmuseet. I
Erstatning er der ved Kendelsen tilligt de respektive Ejere 1500 Kr.,
3500 Kr., 2500 Kr., 1500 Kr.• 250 Kr.

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af følgende
Ejere:
Olardejlr Andry Munck, Ejer ar Matr.Nr. 3c af Blkkebjerg,
Oaardejer Ingvsrd Andersen, (ny Ejer), Ejer af Matr.Nr. 7 ;ammesteds
Oaardejer Jens Peter Nielsen, ~jer af Matr.Nr. 8 af Hesselbjerg.

Overfredningsnævnet har den 14.August 1945 besigtiget
de fredede Arealer og forhandlet med Ejerne, der alle var tilstede.

De 2 Ejere, som ikke havd~ anket, nemlig Gaardejerske,
Enkerru Johanne Sørensen, Ejer If Matr.Nr. 3a Bakkebjerg, og

i
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oaardejer tara Chr. Christiansen, Ejer af Matr.Nr. 6a og 6b ,amme-
,tIds, erk1~ede sig ved denne Lejlighed ligesom de øvrige utilfreds
med den tilkendte Erstatning.

Da man ikke kunde enes med Ejerne om Erstatningemea
Størrelae, anmodede man i Medfør If Naturfr-adnings1ovene § 20 Tlk ••-
tion.kømmiaaiønen vedrarende Nlturfredning om at fastsæt te Erstat-
nin~erne for Fredning If de forn~nte Ejendomme PI' det ved Kende1aea
Insivne Grundlag, idet men bad Kommissionen om og.aa for de Ejeres

t- Vedkommende, lom først ~ed Overfredningsnævnetl Tilstedeværelse
,hlvde udtalt Utilfredshed med de dem tilst'lede Erstatninger, at

foreta-ge en Vurderlni til Konstaterlns at, om der ved Nævnets Kende~ ••

• vIr tl11r gt dem hver ilær fuld Erst.tnir1i •
KommiBBionen hlr den 27.September 1945 beøigtiget Forholde~ :-.....,

•
i Mlrken og sivet Lodsejerne og Repræsentanter tor Fredninga-
myndighederne Lej1i6hed til at udtale si~ •

Kommissi.nen har derefter fastilt Erstatningerne Slaledes:
1. til Ga.rdejer Andry Munck for Fredning .f Mat.r.Nr. 30

Blkkebjerg Kr. 3.000,-
2. - Ingvlrd Anderlen for Fredning af Metr.

Nr. 7 Bakkebjerg 3·000,-

3· - Jens Peter Nie1 ..n for Fredning ar Matr.
Nr. BHelse1bjerg

l....:

1.Boo, -"'1<
1'---

'( {-.'I »~J

~,
- 2.500,- t

f"
f -

500, - ( .

Endvidere har Kemmissionen udtalt som sin Formening
at Erltatningen til
4. Gaardejerske, Enkefru Johanne Sørensen for Fredning If

Matr.Nr. 3' Bekk.~jer& burde
rastaæltel til ••••••••••••••

og til
5. Gaardejer Lerl Chr. ChristiansIn for Fredning .fMatr.Nr. 6a og 6b sammlsteds

• overfredning~net bestemmlr herefter, It Erst.t-
ningerne til de 2 aidtsnævnte Grundejere ogsla vil være at
udrede med de foran anførte Beløb, henholdsvis 2.500 Kr. og

, ,

• 500 Kr •
Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det .ed N ævnetl

Kende1ae bestemte, vil Kendelsen være at stadfæste med de af det
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foreDste.ende følgende Ændringer.
T h i b e'8 t e m m e s:
Den ef Nsturfrednini8nævnet for Frederik.borg Amtsr5edskred.

deR 14.April 1945 ef.~ Kendelse eDgeeende Fredning .f Omgivelserne
.f 10 Grevhøj. i Bakk.bj.ra og H'Bselbjerg Byer. Blistrup sogn sted-
ræates med de af det rorenøteeende følg.nde ~dringer.

P.o.v.
Frederik V.Pete~øen.

T
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atsagt 1. 4ec.. ber 1960 af' freAn' ng8l1L1JVA8't tor
Freder1ksboJ"a Amt Ted1"ørenc'1e er~ 4el a!' .~.ndom-

menmatr. ar ... I.Hesselbjeri •

• II _

I •

Ved kendelse afsagt den 14. epr11 1945 ar Fredn1ngonrevnot tor

rrede~~sbor€ Amterå4økreds- ctadrreotet den 29/e 1945 a! Ovortredn1nca-
ne~et - bl~v det 1 medfer at naturtrcdn1ngøloyeno § 2 besluttet at fre-de~1Vl=..~ar :1;' PIo~rtiOl,; l!'I3Ge~j~tr..Gnde er
10 høje e d ~f' to "ter fra tO~~4er henøyn--til at denne bøjgruppe hører til de sm~j:eetG og bedst bevaredo 1 nnnmarkosrtrkGt~1\_:t: l

~ op~::,Bat14er·:r~~ enl~.~kn1ng af .. ~:tnr.r:~::Bl:~8rg
og at en reloEJS1rhe medr'h.,ren4~b1l;V'11 med- I

' ..n, a en n hø~8~ bUve en Au
:'"rer t elbj re; til' B "ebjerg. SO!'!fØ{ge eraf' r en1ngenre~8t I

1're~8sa.g tor eåvidt anaår et tL....[\~ der på et 1 ea.gen fremla...rt kort I

4el~ JDelblå arve og dele E3+ -:(Gd alaver111B• I

he yn U er:::1 blå tarv d al skes en status
quo tre adled -t 4e/1r.ke på 4e fred de lIlf. tabl.res bebyg- !

galoe, boder, IIClster, akure, skilte eller andre akmmendeeller Udø1~ts- I

,-1ndrende f'oranstnl tninser, 11g8BorJ: a1"gravnine'eller påfyldning .~t
"91ant:n.1.ngar træer el1.er buske ikke alæ.l være tilladt" Nedhensyn til det
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aer 1945, den l4.April blev af Fredningsnævnet for Frederiksborg
Amt ved Formanden, Dommer E.Olrik og Medlemmerne, Sogneraadsformand
N.Nielsen og Murermester Carl Poulsen i Sagen om Fredning af Omgivel-
serne af 10 Gravhøje i Bakkebjerg og Hesselbjerg, afsagt saalydende

KENDELSE:
Ved Skrivelse af 18.Januar 1944 anmodede Nationalmuseets 1.Afde-

ling Fredningsnævnet om at frede Omgivelserne af Højgruppen 1 Bakke-
bjerg og Hesselbjerg, nær ved Raageleje i Blistrup Sogn. I Skrivelsen
er anført, at Musee. mener, at denne Højgruppe hører til de smukkeste
og bedst bevarede paa Sjælland og virker overordentlig smukt i Land-
skabet, samt at disse Høje er saa bety~ige Mindesmærker, at Bestem-
melsen i Naturfredninbslovens § 2 om, at Fredningsnævnet kan bestemme,
at der indenfor en Afstand af 100 m fra Fortidsmindet ikke maa opføres
nogen Bygning, foretages Beplantning eller anden Foranstaltning uden
at Museets og N~vnets Godkendelse forud er indhentet, maa kunne bringes
til Anvendelse.

Det drejer sig om 10 Høje, der er beliggende saaledes:
En Høj paa den Jens Peter Nielsen tilhørende EJendom Matr.Nr.8

Hesselbjerg, Blistrup Sogn,
2 Høje paa den Niels Christian Larsen tilhørende Ejendom Matr.

Nr.7 Bakkebjerg, Blistrup Sogn,
3 Høje paa den Andry Munck tilhørende Ejendom Matr.Nr.3c Bakke-

bjerg, Blistrup Sogn,

3 Høje paa den Enkefru Johanne Sørensen tilhørende Ejendom Matr.
Nr.3a Bakkebjerg, Blistrup Sogn,

l Høj paa den Gaardejer Lars Christian Christiansen tilhørende
Ejendom Matr.Nr.6a Bakkebjerg, Blistrup,

Nævnet maa være enigt med Nationalmuseet i, at de 10 Høje tilsam-
men danner et Baa enestaaende Fortidsminde, at Bestemmelsen i Natur-
fredningslovens § 2 bør komme til Anvendelse.

Med Hensyn til de forskellige af Fredningen berørte Ejendomme be-
~rkes følgende:

Højen paa Matr.Nr.8 Hesselbjerg lieger paa en Bakke. Paa selve

I
I

I



Matr.Br.S er der gravet Grus nordvest for Højen, saa1edes at der
findes en stor Grusgrav, der naar hen til Højen i en Afstand af 15 m
fra Højens Pod. En Del af Grusgraven benyttes for Tiden som Losseplads
for Kommunen. Nationalmuseet vil ikke modsætte sig Gravning af Grus i
Grusgraven, dog paa den Betingelse, at de~ikke graves tættere til Højen.
Ej heller vil Museet modsætte sig, at Graven benyttes som Affaldsp1ads,
dog under Forudsætning af, at der drages Omsorg for, at Papir o.l.,ikke
flyver bort fra Graven og skæmmer Stedets Udseende.

Ejeren, Jens Peter Nielsen, har krævet en Erstatning paa Kr.2000
for Fredningen under Hensyn til, at han hindres i Udnyttelse af Gru~-

"

lejet og ligeledes hindres i at uds~ykke Byggegrunde.
Det bemærkes, at det Areal, der tænkes inddraget under Fredning,

I

bestaar af sandet Jord, der næsten ikke er dyrket.
Nævnet kan tiltræde Museets Standpunkt og maa finde en Er-

statning paa Kr.1500 passende.
Ejendommen Matr.Nr.? Bakkebjerg er saaledes beliggende, at

praktisk talt hele Arealet maa belægges med Fredningsservitut af Hen-

)

syn til Højene paa den og de omliggende Ejendomme. Paa Ejendommen
findes en Grusgrav, der ikke længer benyttes, og en Grusgrav, der kan

udnyttes og ogsaa er blevet udnyttet om end i ringe Grad i de seneste
Aar. Graven ligger i en Afstand af ea 60 m fra den ene af Bøjene pe )
Matr.Nr.? Nationalmuseet har modsat sig, at der fortsættes med Grus-
tagning fra denne Grav.

...,Ejeren Niels Christian Larsen har bestemt modsat sig en Fred- -
ning og har krævet en Erstatning paa Kr.20000, fordi han bliver af-
skaaret fra at udnytte Grusgraven, og fordi han iøvrigt hindres i at
udnytte sin Ejendom, for Eksempel til Udstykning.

Nævnet maa med Museet være enig i, at en fortsat Gravning af

I Grus i den omhandlede Grav, hvor Gruslejet findes i Retning af Højen,
vil komme i Strid med Fredningens Formaal og derfor ikke vil kunne
tillades.

• ErstatninGen findes at burde sættes til Kr.3500 .
Ejendommen Matr.Nr.3p er beliesende paa begge Sider af den offent-

lige Bivej til Raageleje. Denne Ejendom vil ~sten helt falde ind
under Fredningen.

Ejeren, Andry Munek, har krævet sig tillagt en Erstatning paa
Kr.5000, særlig under Hensyn til, at han ved Fredningen vil blive
afskaaret fra at udstykke til Sommerhusbebyggelse.



Erstatningen findes at burde fastsættes til Kr.2500.
Por Ejendommen Matr.Nr.3as Vedkommende stiller Forholdet sig

saaledes, at Predningen paa den Del af den, der libger nord for den
offentlige Bivej til Raageleje og øst for Matr.Nr.3c og 7 vil kunne
afgrænses mod øst af en Markvej, der gaar fra den offentlige Bivej
mod Nord til et Cementstøberi. Mod Nord vil Fredningen kunne afgrænse s
af en Markvej, der gaar Syd for Cementstøberiet. Det bemærkes dog, at
der ikke i en Grusgrav, der ligger Nord for Højen paa Matr.Nr.8 Bakke- I

bjerg mae graves nærmere til denne Høj end allerede sket ob ikke nær-
mere end 15 m fra Højens Fod øst for Højen.

Ejerinden, Enkefru Johanne Sørensen, har ønsket en passende Er-
statning, og har erklæret sig villig til at undlade BebYbgelse af den
Del af sin Ejendom, der i Syd begrænses af den offentlige Bivej til
Raageleje, mod Vest af den førnævnte Markvej til Cementstøberiet, og
mod Nord af en Linie, trukket fra det vestlige Hjørne af hendes Gaard
til den nordligste Høj paa Matr.Nr.3a. Der vil- derved bevares en smuk
Udsigt ud over Højgr~ppen. Syd for den offentlice Bivej ønsker hun
at kunne opføre et Beboelseshus dog ikke nærmere end 100 m fra den
paa Matr.Nr.6a beliggende Høj.

ErstatLinben findes at burde fastsættes til Kr.1500.
Ejeren af Matr.Nr.6a og 6b Bal:kebjerg, Gaardejer Lars Cnristian

Christiansen, har ikke villet modsætte sig Frednin6en, men har ønsket
Ret til ~t opføre BygLinGer for et Parcelliststed paa Matr.Nr.Gb i eL

Afstand af ea 75 m fra den pas Matr.Nr.3e øst for Bivejen libgende
Høj. ~ationalmuseet har ikke villet ~odsætte sig dette. Det beTiærkes,
at Gaardejer Cnristiansen ved Skøde læBt 30/10 1917 har erhvervet
Ret til at lægbe en Vej over Matr.Nr.3e til den off?ntlige Bivej og
i den Snde af Matr.Nr.3e, som li~ger n~~mest ved BakkebJerg. Ejeren
har paastaaet sig tillagt en Ersta~ninG paa Kr.500.

Næv~et maa finde en Erstatning paa Kr.250 for passende.
T h i b ~ s t e ID m e s

Af EjeLdomme" Matr.Nr.8 Hesseltjerg, Blistrup Sogn, fredes den
Del, der ligger i en Afstand af 100 ro fra Foden af den Gravhøj, der
er beliggende paa Ejendommen, saaledes som vist paa vedhæftede Kort.
Paa det fredede Areal maa ikke opføres nogen BygLing eller foretages
Beplantning eller anden Foranstaltning uden forud indher-tet Ti~ladelse I

af FredninbsL~vnet for Frederiksborg Amt ob Fationalmuseet. Det skal



dog være Ejeren tilladt at grave Grus i den paa Ejendommen værende
Grasgrav og at benytte denne som Affaldsplads, dog saaledes, at der
ikke graves tættere til Højen end allerede sket, og saaledes, at der
drages Omsorg for, at Omgivelserne ikke tilsmudses med Papir o.l. fra
Affaldspladsen.

Den Del af Ejendommen Matr.Rr.7 Bakkebjerg, Blistrup Sogn, der
ligger inden for en Afstand af 100 m fra Foden af de paa Ejendommen
og Naboejendommen beliggende Gravhøje, saeledes som vist pas det ved-
hæftede Kort, fredes paa samme Maade som foran angivet. Gravning af
Grus i Ejendommens Grusgrave er ikke tilladt.

Den Del af Ejendommen Matr.Nr.3c Bakkebjerg, Blistrup Sogn, der
ligger inden for 100 m fra Foden af de paa EJendom~en og EabOejend~-
mene beliggende Gravhøje, saaledes som vist paa det ved~ftede Kort3

fredes paa samme Maade som foran angivet.

I
Den Del af Ejendom~en ~~tr.Nr.3a BakkebJerg, Blistrup Sogn, :

der JiGcer inden for 100 m fra Foden af de paa Ejendommen og Naboejen-
dom~en Ustr.Nr.6a sest. beliggende Gravhøje, saaledes som vist pas
det vedhæftede Kort, fredes paa sa:nme Maade som foran an~ivet, dog
saaledes, at den Markvej, der gaar fra den offentlige Bivej fra Bakke-
bJerg til Raageleje mod Kord til et Cementstøberi, og den Vej, der
gaar fra denne Markvej mod Vest umiddelbart Syd for Ccmentstøberiet·~
og den nordlige Grænse af U~tr.Nr.7 BakkeLjerg, danner henholdsvis
0st- og Nordgrænsen for det fredede Areal. Det skal dOb ikke være \~l

tilladt at grave Grus nærmere end 15 m fra Foden af deriGravhøj,
der er beliGgende paa Ejendommen Matr.nr.8 HesselbJerg, Blistrup·

I
Ejerinden af cen omhandlede EJendom er indgaaet paa ikke at

beb.;{~ den Del af Matr.Nr.3a, der afgr::ensessar:..~..:.~.t::.~~_3.~~~dden
offeny}!~:_~!~~~_ til Raageleje, mod Vest af den foran npvnte Markvej,
.QE ll:9dNo:r:.g.!,st_..§.f_'.!p_ ~ini~, _~ry.;k~et_J_~~hendes Gaards vestlige Hjørne
til den nordligste Høj pas Matr.Nr.3a.

Den Del af EJendommen Matr.Nr.6a oe; 6b Bakkeb;jerg, Blistrup Soe;n,
der li~ber inden for e~ Afstand af 100 ID fra Foden af de paa Ejen-
dommen og Naboejendo~~en beliggende Gravhøje, san:vist paa det ved-
hæfted~ Kort, fredes paa samme Maade som foran angivet, Det skal dog
være EJeren tilladt at opføre Bygninger til et Parcelliststed paa
et Areal af Matr.Nr.6b, dog ikke nærmere Foden af den paa Matr.Nr.3c
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værende sydligste Høj end 75 m.
Disse Bestemmelser vil være at tinglyse paa de respektive Ejen-

domme.
Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt og

}Tationalmuseet.
Der tillægges de respektive Ejere følgende Erstatninger:

Jens Peter Nielsen,Matr.Nr.8 Hesselbjerg,Blistrup Sogn
Niels Christian Larsen,Matr.Nr.7 Bakkebberg, _R_

Andry Munck,Matr.Nr.3c smst.
Enkefru Johanne Sørensen,Matr.Nr.3a smst.

Kr.1500
3500
2500
1500

250Lars Christian Christiansen,Matr.Nr.6a og 6b smst.
Erstatningerne udredes med Halvdelen af Statskassen og Halv-

delen af Frederiksborg Amtsfond.
N.Nielsen Olrik Carl Poulsen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00969.00

Dispensationer i perioden: 27-05-1987 - 13-10-1987

1iL,



Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg Clmtsnord+ige
fredningskreds

elehave\,ej l, 2970 Hørsholm
TIL (02) 861550

Udskrift af
fredninesprotokollen

\

REG.NR.

Ar 1987, den 27. maj kl. 10.30 afholdt fredningsnævnet for

.Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Hesselbjerg un-

der ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andrea-

sen og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:• F.S. 50/1987 Behandling af andragende

.,.fra ejendomsmæglerf irmaet Sommerhus-

• Lassen, Smidstrup, om tilladelse til

beplantning og/eller hegning ved det
/ østlige og sydlige skel på ejendommen

matr. nr. 4 fv og 4 fy Hesselbjerg.

For Hovedstadsrådet mødte Lars Thiim.

For Danmarks Naturfredningsforenings'lokalkomite mødte dr.

Sparck.

Græsted-Gilleleje kommune fandtes ikke mødt.

e
e
•

Ejendomsmæglerfir~aet Sommerhus-Lassen fandtes ikke mødt.

Peter Knag blev antruffet. Han oplyste, at han påtænker at

købe arealet, og at det er ham, der som eventuel køber har anmodet

ejendomsmæglerfirmaet om at rette henvendelse til nævnet.

Besigtigelse fandt sted.

Det konstateredes, at en del af det fredede areal nu er be-

vokset med høje birketræer, der hindrer den udsigt mod højene, som

fredningen oprindelig skulle tilsikre.
_.C/J
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Lars Thiim oplyste, at Hovedstadsrådet har mulighed for at

iværksætte en plejeplan for området.

Peter Knag mente, ~t han ønskede forskellige om han

handling med Hovedstadsrådet.

måtte blive ejer af grunden, men han vil gerne herom optage for-

- ~OTO-.)11
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De 2 matrikelnumres samlede areal er cirka 12000 m2, hvoraf

der må bygges på cirka 1200 m2•

Peter Knag gentog begæringen om tilladelse til hegning langs

ejendommens skel som anført i begæringen.

Dr. Sparck havde ingen bemærkninger.

Hovedstadsrådet ligeledes.

Nævnets medlemmer voterede:

Da en hegning som begært ikke findes at tilsidesætte frednin-

gens formål, meddelte nævnet i medfør af naturfredningslovens §
'..

34 (Overfredningsnævnskendelse af 21/7 1961) tilladelse til at op-

sætte hegn i det sydlige og østlige skel af ejendommen matr. nr.

4 fv og 4 fy Hesselbjerg, dog således at hegnet intetsteds må være

højere end 1,25 meter, og således at materialerne til hegnet langs

den offentlige vej og til hegnet langs de sydligeste 100 meter

langs den private vej, godkendes af Hovedstadsrådet, forinden heg-

net udføres.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelels~:

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og Natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

fredningslovens § 58.

Jann Andreasen P. H. Raaschou Alfred Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den l. juni 1987.

Cfivl"wi.f,,~,



Naturfredningsnævnet
for

erederiksborg amts nordlige fredningskreds

KOPI til underretning iheoutltl.
til .,atur1rednin~stollens §. 58.
AtgørelSen kan lJåklages som
anført I :ikn"etsen.

REG. HR. 9b,
Hø,.sbolm, tkn 13. oktober 19 87.

Dommerkontoret
FolehavC'vej 1. 2970 Hørsholm

Telefon (02) 86 15 50 FS. 131/1987

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

J '1 m<r. 1981
Vedr. matr. nr. 7 Bakkebjerg by, Blistrup

Ved skrivelse af 4. august 1987 har Græsted-Gilleleje kommune

for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til

ombygning.

-e I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af

2f/10 1945 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det--fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

e
e
e

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

fredningslovens § 58. Ohll~~
P. H. Raaschou
nævnets formand

Græsted-Gilleleje kommune

Rådhuset

2350 Gilleleje.



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 22. september 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 044/2013 – Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af ”Projekt Maglehøje” ved Bakke-

bjerg, Rågeleje, ejendommene matr. nr. 1a, 5d og 8a Hesselbjerg By, Blistrup, samt matr. nr. 

3c, 3dt og 7 Bakkebjerg By, Blistrup, Gribskov Kommune.  

 

Fredningsbestemmelser:  

Ejendommene matr. nr. 8a Hesselbjerg By, Blistrup, og matr. nr. 3c, 3dt og 7 Bakkebjerg By, Bli-

strup, er omfattet af fredningen af Maglehøje, Overfredningsnævnets afgørelser af 20. oktober 1945 

og 21. juli 1961. Fredningen har til formål at friholde omgivelserne omkring gravhøjene Maglehøje. 

Det er ved den skete fredning bestemt, at der på det fredede areal ikke må opføres nogen bygning 

eller foretages beplantning eller anden foranstaltning uden forud indhentet tilladelse fra frednings-

nævnet og Nationalmuseet. Dele af ejendommen matr. nr. 5d Hesselbjerg By er omfattet af Over-

fredningsnævnets afgørelse af 1. januar 1964 om fredningen af Hesselbjerg. Ejendommen matr. nr. 

1a Hesselbjerg By, Blistrup, er omfattet af fredningen af Maglehøjene, Overfredningsnævnets afgø-

relse af 26. maj 1964. De 2 sidstnævnte fredninger har til formål at friholde udsigten til gravhøjene 

Maglehøje. I fredningsbestemmelserne er det fastsat, at tilstanden på de fredede arealer ikke må 

forandres, men skal vedblivende kunne udnyttes som landbrugsjord som hidtil. Det er yderligere 

bestemt blandt andet, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger m.v., der kan virke misprydende, 

at foretage beplantning af enhver art, at foretage afgravning eller påfyldning af jord samt henkaste 

affald på arealerne og at anvende arealerne til camping, parkering, teltslagning eller lignende.  

Ansøgningen og Gribskov Kommunes indstilling: 

Gribskov Kommune har ved skrivelser af 15. maj og 26. august 2013 fremsendt ”Projekt Maglehø-

je” til Fredningsnævnet for Nordsjælland til nævnets godkendelse og dispensation. Maglehøje er et 

unikt landskab domineret af 10 bronzealderhøje. Det ansøgte projekt er et formidlingsprojekt, der 

omfatter etablering af en mindre grusbelagt parkeringsplads og opstilling af bord og bænke til ca. 8 

personer. Derudover omfatter projektet opsætning af formidlingsskilte samt etablering af trampe-

stier og klaplåger. Projektet er nærmere beskrevet og angivet på bilagt kortmateriale og i en pro-

jektbeskrivelse. Projektet er udarbejdet i samarbejde med ejendommenes ejere, Gilleleje Museum 

og skal gennemføres med tilskud fra statslige midler. Gribskov Kommune kan anbefale det ansøgte. 

  

Høringssvar: 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 25. juli 2013 supplerende oplyst blandt andet, at det 

ansøgte ikke vurderes at medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV.  

Fredningsnævnets afgørelse: 
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte, som nævnet kan god-

kende.         

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

 

 

 

 
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Tove og Janus Granild, e-mail: granild@gmail.com, yanodk@gmail.com, erikogtove@email.dk 

 Ida og Ole Springstrup, e-mail: info@springstrup.dk 

Bente og Flemming Andersen, e-mail: bentebirch@hotmail.com 

Gribskov Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 
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