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Aar 1948, den ~5. Juni, afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-

lag af mundtlig og skriftlig Votering følgende
K e n d e l s e

i Sagen Nr. 815/48 vedrørende Fredning af Ejendommen Matr. Nr. 6b og
7h af Høsterkøb, Birkerød Sogn.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den
tt3• April 1948 afsagte Kendelse er saalydende:

"Fra Statsministeriet har Nævnet modtaget en Henvendelse af
20. Oktbr. 1947 om at ville rejse Fredningssag med Hensyn til Matr.

INr. 6b og 7h af Høsterkøb By, Birkerød Sogn, der er inddraget under
Fredningsplanen for Københavnsegnen~ grønne Omraader.

Udvalget vedr. disse Omraader har formuleret Fredningspaastan-
den saaledes: l) Arealet fredes saaledes, at det er forbudt at opføre

~ Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller at anbringe
andre Indretninger, som kan virke misprydende, derunder Ledningsma-

tt ster o. lign. 2) Grunden maa kun beplantes med lave Buske, dog skal
Dværgfrugttræer være tilla.dt paa dan Del af Matr. Nr. 7h, som ligger
Syd for Søen, kaldet Sænkesø, samt pas den Del af Matr. Nr. 7h og
6b, som ligger nærmest Søens Nordbred. Hegn mod Vejene maa ikke være
højere end 1,25 M. 3) Grunden og Søbredderne maa ikke benyttes til
Henkastning af Affald, og de naturlige Tarrænforhold maa ikke ændres,

'i ligesom Søen ikke maa fyldes op, og Vandstanden ikke sænkes, hvorhos
\

I

•t,

Vandet ikke maa forurenes.
,

Paa den resterende Del af Matr. Nr. 6b øst for Søen skal det
være tilladt at opføre et Beboelseshus i indtil 7 Meters Højde,.Tegninger visende Husets Udseende og Placering samt Beplantningsplan
skal· godkendes af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.
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Derhos har Nævnet fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget
trn Henvendelse af 31. Oktbr. 1947 om Fredning af det nævnte Areal,

hvilken Henvendelse er støttet af en Del Beboere i Høsterkøb.
Nævnet kan tiltræde, at-dan foresl~aede Fredning er særdeles

ønskelig, fordi det drejer sig om et na;urskønt Landskab, der enrnu
i dat væsvntligo er ubebygget. Fredningon skønnes <Jndogsaa at væ.·o

paakrævet undor Hensyn til, at da i Forvejen Nord og Syd for Arealer-
ne (Skolebakken og Femsølyng) stedfundne Fredninger vilde tabG en
væsentlig Del af deres Værdi, hvis de heromtalte Arealer skulde blive
bobyggedo.

Matr. Nr. 6b er sammen med Matr. Nr. 46, paa hvilk<Jt sidstnævhto
~ummer Fru Olson's Beboelsasojondom er beliggend~, sat i Ejendoms-

skyld til 19000 Kr., madens Ejendomskylden for Matr. Nr. 7h er
1500 Kr.

Paa Matr. Nr. 6h Og 7h ligger den forannævnto Sø, kaldet Sænke.
søen, af hvilken Fru Louise Olson ejer 3304 Kv.m.

Af Matr. Nr. 6b er den østlige Spids (Syd for Matr. Nr. 43)
hegnot fra don øvrig~ Ejendom som en lille Parcel, hvorpaa der findes
et Somm~rhus. Størrelsen af denne Parcel er 266 Kv.m.

Derhos bemærkes, at Fru Olsen selv ønsker at beholde en Parcel.
~' "der strækker sig fra hendes Beboelsesejondom ned til Sænkesøen, og

hvis Størrelse er 540 Kv.m. Den øvrige Del af Matr. Nr. 6b og 7h er
under Sagen opmaalt til 4457 Kv.m. (Øst for det Stykke Fru Ols~n
selv vil boholde) og 326 Kv.m. (V~st for dette Stykke). Dat saml~de
Aroal er altsaa 8893 Kv.m. (efter 0n offici~l Matrikulsbor~gning
9183 Kv om.)

Fr1' Olson har for0vist SlutsJdlor f hvoroftor hun har kunnot
sælge Jord ti l 3 Kr. pr. Kv. Alon, og undor ./'agons B~handling har hun
- sammen med Nævnot - forhandlet mod en Liebhaver om at overtage

tthale Arealet, indbofattet Søen, men udon Somm3rhusparcellon og den
Parcel, hun selv ønsker at beholde, for 3 Kr. pr. Kv. Alen plus on
passende netaling for Søen (2500 Kr.), saaledas at der fra Købesummen



skulde fradrages Erstatningen for Fredning~n. Disse Forhandlingat
4Ibr dog ikke ført til noget Resultat.

Hun gør nu gældende, at det vil bliv~ vanskeligt for henda at
sælge Arealet samlet, og at den Del af Arealet, hvorpaa der ~fter
dot forananførte ikke maa bygg~s, i det væsantligste vil v.æra udGn
Salgsværdi.

Sit Erstatningskrav fastsættor hun herefter til 20.000 Kr.
Da hun under alle Omstændigh~d0r vil kunne have solgt hal~ Area-

lot - uden Fredning - for mindst 40.000 Kr., vil hunformene, at h~ndes
Erstatningskrav er særd0las rim01igt.

.. Hertil bemærker Nævnet følgende: Arealot m0ll~m Land~vejen og
Søen Gr ret stærkt skraaando mod Søen og egner sig allerede af denne
Grund mindr~ godt til Bebyggelso, hvorved yderligere maa bemærkes,
at det ~fter d0 for Nævnet for0liggcnde, af Birkerød Kommune givne
Oplysninger maa anses som giv~t, at den til Udstykning og Debyggelse
(HolaarsbobyggJlso) af dGtto Areal nødvendige Tilladelse ikke ud~n
videre vilde blive givet.

~dGrligerc skønneS følgonde at maatte tages i Betragtning: l) at
Grundon øst for Søen ikke kan antages at blive særlig "værdiforringet
ved Fredningen. 2) at der ikke skønnes at v.æro Grund til at give Fru

~) ~son nogen væsentlig Erstatning for Fredningen af den Parcel, hun
SJlv vil bGholdo, da Værdi~n af hendes Hus g~nnem Fredningen og spa-
cielt ved, at denne Parcol bevares som høra~e til Husat, maa antag~s
at stigo. 3) at dot samma vil gælde, hvis hun yderligere ccholdor den
forannævnte Parcel Syd for Søen paa 326 Kv.m., saa13des at der ikke
er Grund til at give nogen væs~ntlig Erstatning for denne Parcels
Vedkommende og 4) at Sø0ns Eksistens er af værdiforhøjendo Karaktor
for alle Lodd~rnJs Vedkommonde (altsaa ogsaa Lodden mellem Vej0n og
Søon) , saaledes at Erstatningen for Søons Vedkommende kan blive ret

~nimal.
Paa den andJn Side maa dor VJd Erstatningens Fastsætt~lse tages

Hensyn til, at dot Tidspunkt, hvor Jorden kunde sælges for 3 Kr. pr.



Kv. Alen paa Grund af Fredningssagen, er bl~vet forpass~t.
Nævhot vil herefter fastsætte Erstatningen til 13.000 Kr., hvilk~t

'lteløb fremkommor saaledes: Arealot langs Vejen (Nord for Søen) 9.000
Kr. ArGalet øst for Søen (det; der maa bebyggl3s) 1.,000 Kr. - Sommer-
husarealet 500 Kr., de to Arealer Syd for SøGn 1.800 Kr. og selve
Søen 700 Xr. Arealet langs Vajen er ca. 4000 Kv.m. jfr. om Tallene
iøvrigt foran.

Med Hensyn til Fordelingen af Erstatningen skønnes det rimeligt,
at København-~rederiksberg Kommunar (under Hensyn til, at Arealerne
er inddraget ell~r vil bliv~ inddragno under Fr~dningsplan for Xøben-
havnsagnens grønno Omraader) kommer til at doltage i Udgifterne, saa-

ttedes som nærmere nedenfor bostJmt.
Herefter bestemmes: Matr. Nr. 6b og 7h af Høsterkøb By, Birkerød

Sogn, fredes med Hensyn til !ebyggotso og Beplantning m.m., saaledGs
,

som foran undur 1-3 anført. Den Parcol, hvorpaa det forannævnto Sommer-
,

hus liggor, bør særskilt matrikuleros og maa fremtidig kun anv~ndas
som Sommorhusgrund.

Den Parcol fra Vejen ved Matr. Nr. 46 ned til Sænk~sø, som Iru
Ols'en selv ovortage'r, ~ør lig~lodos særskil t n1atrikt1laruS og være
sammonhørende mod Matr. Nr. 46.

I Erstatning til lru ibuise Olsen b~talos 13.000 Kr~, dar udro-e
dos sealad~sl Købonhavn-Fradoriksburg Kommune en Tr0diodel (4333 Kr.
33 Øre) dur fordeles 'cft.::rFolk.::tal,medi:ms Restbaløbat 8666,67 Kr.

,
udredes mod to Trodied~lo af Statskassen og en Tradiddal af Fred0-

l' "riksborg Amt, altsaa henholdsvis 5777 Kr. 78 ør.::og 2888 Kr. 89 øre.
Kendelsen vil være at tinglyso paa d~ foran nævnto Matr. Numre.

Paatalerot har Fredningsnævnot for 1rodcriksborg Amt." .
Sagen er forJlagt for Ovorfredningsnævnot i Henhold til Natur-

fredningslovens § 19, hvorhos don ar indanket af Fru Louise Olsen med
Paastand om Forhøjelso af don tilk~ndte Erstatning.
e Overfredningsnævnot har den 7. Maj 1948 b.::sigtigetArealorne og

forhandlot med Ejer'ind,;:;n.Dor opne.aed.;;shorunder EnighEJd m.;;ddenne om,



at Erstatningon forhøjes til 16.000 K~~..""..~--" Af ErstatningsbdløbJt udbetalJs 6.000 Kr. til ArbJjdJrnos Lands-
bank, Nørrebro AfdGling, til Indfrielso af et Laan, for hvilket at
Ejerpant~brov er deponerot.

,Da Ovorfr~dningsnævnat iøvrigt kan tiltræd~ dat i Fredningsnæv-
nets Kendelse anførte, vil denne være at stadfæste med den af det
foranstaaendo følgende Ændring.

T h i b e s t o m ro o s =

Don af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den
3. April 1948 afsagte Kondols0 vodrørondJ Fr~dning af Ejendommene
Matr. Nr. 6b og 7h af Høstorkøb By, Birkerød Sogn, stadfæstes mod den

tt det foranstaaondo følgend~ Ændring.
I Erstatning udbetales dor 16.000 Kr., dor udrQdes mod 1/3 af Kø-

~~l_~'lf1"

bonhavns og Frederiksberg Kommuner fordolt efter Folkotal, medans Rast-
beløbet udredes af Statskasson mod 2/3 og af Frederiksborg Amtsfond
med 1/3.

Udskrift~ns Rigtighed
bJkræftes.,...

"~::~;.i'~J: " . - ~.l ' l rf'._.ø-..,~,..- .,
Overfrodningsnævnets Sekretær
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KENDELSE
afsagt den 3. April 1948 af
Naturfredningsnævnet for

Frederiksborg Amt.

Fra Statsministeriet har Nævnet modtaget en Henvendelse af 20. Oktbr.
1947 om at ville rejse Fredningssag med Hensyn til Matr.Nr. 6b og 7h af
Høsterkøb By, Birkerød Sogn, der er inddraget under Fredningsplanen for
Københavnsegnens grønne Omraader.

Udvalget vedr. disse Omraader har formuletst Fredningspaastanden
saaledee: 1) Arealet fredes saaledes, at det er forbudt at opføre By~
ninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller at anbringe andre
Indretninger, som kan virke misbrydende, derunder Ledningsmaster o.lign.
2) Grunden maa kun beplantes med lave Buske, dog skal Dværgfrugttræer
være tilladt paa den Del af :Matr.Nr.•7h, som ligger Syd for Søen, kaldet
Sænkesø, samt paa den Del af Matr.Nr. 7h og 6b, som ligger nærmest
Søens Nordbred. Hegn mod Vejene maa ikke være højere end 1,25 M.
3) Grunden og Søbredderne maa ~kke benyttes til Henkastning af Affald, og
de naturlige Terrænforhold maa ikke ændres, ligesom Søen ikke maa fyldes
op, og Vandstanden ikke sænkes, hvorhos Vandet ikke ma.a forurenes.

Paa den resterende Del af Matr.Nr. 6b øst for Søen skal det være
tilladt at opføre et Beboelseshus i indtil 7 Meters Højde. Tegninger
visende Husets Udseende og Placering samt Beplantningsplan skal godkendes
af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt~

Derhos har Nævnet fra Darunarks Naturfredningsforening modtaget en
Henvendelse af 31. Oktbr. 1947 om Fredning af det nævnte Areal, hvilken
Henvendelse er støttet af en Del Beboere i Høsterkøb.

Nævnet kan tiltræde, at den foreslaaede b~edning er særdeles ønske-
lig, fordi det drejer sig om et naturskønt Landskab, der endnu i det væ-
sentlige er ubebygget. Fredningen skønnes endogsaa at være paakrævet
under Hensyn til, at de i Forvejen Nord og Syd for Arealerne (Skole-
b~cken og Femsølyng) stedftmdne Fredninger vilde tabe en væsentlig Del
af deres Værdi, hvis de heromtalte Arealer skulde blive bebyggede,

Matr.Nr. 6b er sammen med Matr.Nr. 46, paa hvilket sidstnævnte
Nummer Fru Olsen's Beboelsesejendom er beliggende, sat i Ejendomsskyld
til 19000 Kr., medens Ejendomskylden for Matr.Nr. 7b er 1500 Kr.

Paa Matr.Nr. 6b og 7h ligger den forannævnte Sø, kaldet Sænkesøen,
af hvilken Fru Louise Olsen ejer 3304 Kv.m.

Af Matr. Nr. 6b er den østlige Spids (Syd for Matr.Nr. 43 ) hegnet
fra den øvrige Ejendom som en lille Parcel, hvorpaa der findes et Sommer-
hus. Størrelsen af denne Parcel er 266 Kv.m.
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