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Aar 1949, den l:J. december, afsagde overfredningsnævnet

paa

grundlag åf skriftlig ~g mundtl~g v0tering følgende

e

•

k e n d e l s e

i sagen nr. 854/48 vedrørende fredning af et areal ~mkring en paa
ejend1mmen matr.nr. 27

af Ølsted by ~g S0gn liggende nldtidshøj.

Den af fredningsnævnet

f0r Frederiksb~rg

amt den ll. ~kt0ber

1948 afsagte kendelse er saalydende:
"Efter at det var k"'lmmettil Nævnets Kundskab, at Gaardejer
ij.

Chr. ulsen, der ejer Matr. N'1. 15a I"lg27 af Ølsted, paa hvilket

sidste Matrikelsnummer

der befinder sig en højt ,g frit beliggende

Uldtidshøj - liggende umiddelbart ved Landevejen Fr.sund-Fr. værk havde i Sinde at bygge et Hus ved Siden af Gravhøjen, samt inddrage
Højen i den planlagte Have, har man f1r Nati0nalmuseet
Spørgsmaalet nIDat bringe naturfredningslnvens

f1relagt

,~2 til Anvendelse

paa nævnte Høj.
Musæet har den 3v. August 1948 svaret, a·~det anser denne Høj
fl"lrat være sae anseelig 0g smukt beliggende,

at det ikke betænker

sig ved overf,r den at bringe Reglen flm 11)1) m Crænsen f"r Bebyggelse
0mkring Højen i Anvendelse.
En Anvendelse af denne Regel i sin fulde Udstrækning vilde f )ruden Gaarde jer ()Isens f )ran nævnte ij end 1m - berøre Matr. N~. 26d,
der ejes af

Kbhvn. Telef0nsclskab,

samt Matr.N0. 25a 'g 26a, alle

af 0lsted, der ejes af Gaardejer Jeps Peter Ulsen.
berøres ~tr.

N'1.

24a

Desfflruden vilde

af Ølsted, der aller~de er delvis bebygget

p

2.

"

og en Del Arealer øst for Landevejen.
Paa No. 26 d ligger et Kabelhus. Da det paa en ret skæmmende
Maade er anbragt i Højens umiddelbare Nærhed, vilde Nævnet - uanset
at Huset i sig selv er tiltalende - gerne have det fjernet, men da
Telefonselskabet

har udtalt, at det vilde koste adskillige Tusinde

Kroner~ mener man at maatte afståa herfra. løvrigt - altsaa naar
Kabelhuset ikke fjernes - har Telefonselskabet

e

•

intet at erindre imod

Fredningen, og fremsætter intet Erstatningskrav.
Ligeledes i Højens umiddelbare Nærhed findes et paa to Stolper
anbragt stort Skilt med Paaskriften:

"Restauration". Dette Skilt er

opsat af Restauratør Aage Hansen for at angive, at hans Restauration
"den skønne Udsigt" findes i Nærheden - d.v.s. ved Fjordon.
Med Hensyn til dette Skilt har Statsministeriet
1942 tilskrevet Poli timesteren

j.

d. 8. Oktober

]i'r.
sund, at det har været Mini ste-

riets Opfattelse, at Skilte, der maa betragtes som paakrævede for at
vise vejfarende til et Hotel, et Apotek o.s.v. og som efter deres

,

Størrelse, Anbringelse,
Vejviserskilte,

Udseende og Tekst naturligt roaa betragtes som

og ikke som Reklame, kan anses som faldende udenfor

Forbudet i Naturfredningsloven,

men tilføjet, at det nøje maa over-

holdes, at Skiltenes Størrelse ikke overstiger den tilladte.
Efter N~vnets Opfattelse maa det her omhandlede Skilt paa
Grund af sin Størrelse opfattes som et Reklameskilt,

og da det i Rela-

tion til Højen virker unmasende og meget skæmmende, bør det fjernes
iflg. Naturfredningslovens

§ 30.

No:evnetvil dog efttJr Omst:BndighE.~dernekunne indgaa paa, at .
der opstilles et andet og mindre Skilt. Udgifterne herfor har Restauratør Hansen krævet d~kket, og Nævnet kan i det væsentligste

ej

dette under Hensyn til, at Hestauratøron

tiltræde

har haft F0je til at tro,

at Skiltet af Øvrigheden har været godkendt som lovligt.
Gaardejer Jens P. OlGen har forklaret, at der til hans Landbrug

l

~--

kun hører 4 Tdr. Land, hvorfor han ikke kan leve af Jorden. Han har

'.'

.

~

"

derfor t~nkt paa at s~lgo til Bebyggelse,
der ligger ved Landevejen,

ialt Fald den Del af Jorden,

og han mener, at han vil kunne faa en

Pris af l Kr. pr. kv. Alen. Han ønsker derfor Erstatningj

hvis en

Fredning hindrer disse Udstykningsplan er.
Gaardejer O. Chr. Olsen; til hvis Landbrug der hører ca. 70 Tdr.
Land, har forklaret, at han, der nu er 70 Aar, ønsker at fratræde
Gaardens Drift og at bygge et Hus, til hvilket han har opnaaet

e

•

Materinlebevilling.

Naar han har ønsket at l~gge dette Hus ved Siden

af Højen, skyldes det for det første, at det derved kommer til at
ligge i Ejendommens

Udkant, og saaledes kommer til at genere Gaardens

Drift mindst. Desforuden har han lagt Vægt paa den høje og frie
Beliggenhed, paa et Sted, der paa Grund af Beplantning

ved Fjorden

er sk~rmet mod Blæst, samtidig med at det giver en vid og smuk Udsigt

Hvis det ikke kan tillades ham at l~gge Huset som paat~nktJ
ønsker han at anbringe det øst for Landevejen paa et Areal, der ejes

,

af barn, men som i særlig Grad egner sig til Udstykning

til Bebyggel-

se.
Han forlanger derfor Erstatning

for det Tab, han kommer til at

lide ved at blive afskaaret fra denne Udstykning,

samt for Ulemperne

ved at skulle anbringe sit Hus paa et - særlig med Hensyn til hesk~rmelse mod Vestenvinden

- mindre egnet Sted.

Endelig har han allerede faaet gravet en Brønd, for hvilken
der i Tilf~lde af Fredning ikke bliver Anvendelse.
har - efter hans Paastand,

som dog ikke er dokumenteret

2.000 Kr., som han forlanger

- andraget

erstatet, ligesom han forbeholder

yderligere Erstatning, hvis Udgifterne

ti

Udgifterne herfor

til Anlæggelse

sig

af en ny Brønd

skulde overstige 2.000 Kr.
N~vnet maa efter det foreliggende
den omhandlede Oldtidsh~jJ

anse det som paakr~vet, at

der paa Grund af sin Beliggenhed,

størrelse og sit Udseende er af betvdelj~ lRnd~knhp.'ip

V~~J.U

sin

t,

4.

mod paatrTngende Bebyggelse m.m.
Man har derfor paa et Kort ladet indtegne de Arealer, som det
til Formaalets Opnauelse vil v~re nødvendigt at inddrage under
Fredningen.
D~t drejer sig - foruden om Matr. No. 26 d, hvis Størrelse er
50 kv.m - om ca. 5200 kv. m af Matr. No. 15 a og 27 - naar selve
Højen og det af den g~ldende Byggelinie omfattede Areal fradrages -

e.

og ca. 2300 kv. m af Matr. No. 25 a og 26 a - naar Byggelinie-Arealet er fr'adraget. N'33vnetskonner derimod, at der ikke er Grund til
at modtage Arealerne øst for Vejen, ligesom man, for at begrænse Erstatningen, anser det som forsvarligt at holde Matr. 24 a udenfor
FredningE:n.
Som Erstatning

sk0nnes der at burde tillEgges Gaardejer O. Ohr.

Olsen ialt 5000 Kr. og Gaardejer Jens Peter Olsen 2400 Kr. samt
Restaurator Aage Hansen 200 Kr. Der er herved taget Hensyn til, at
Gaardejer O. Chr. Olsens Jord stedse har været dyrket som Landbrugsjord, og at han næppe har haft nogen Tanke om at sælge til Bebyggelse, hvor'imod J.P. Olsen af økonomiske Grunde vilde kunne blive nødt
til at udstykke til Bebyggelse.
Herefter bestemmes:
Paa de forannævnte Dele af Matr. No. 15 a, 27, 25 a og 26 a
af Ølsted By og Sogn, hvilke Dele findes nærmere angivet paa medfølgende Kort, maa der ikke opføres nogen Bygning, foretages nogen
Beplantning eller nogen anden Foranstaltning
Nationalmusæet

og Fredningsnævnet

uden Samtykke af

for Frederiksborg

Amt. Det tilla-

des dog Restauratør Aage Hansen "den skønne Udsigt" at anbringe et
Skilt i Lighed med de almindelige Vejviserskilte,

d.v.s. et Skilt

paa een Stolpe, saaledes at Skiltets Længde højst bliver 125 cm og
deto Bredde højst 30 cm. Det tillades endvidere Kbhvns. Tolefonselskab at bibeholde det forannBvnte Kabelhus.

rI

."

, '.
I erstatning

tillægges

o.

der Gaardejer

Chr. =lsen 5000 Kr. og

Gaardejor Jens Peter Olsen 2400 Kr., samt liestauratør Aa~e Hansen
200 Kr.) hvilke Leløb udredes med Halvdelen

af Statskassen og Halv-

delen af Fr.borg Amt.
Kendelsen vil v~re at tinglY8e pan de forannævnte Matrike1snumre.
Paa taleret har Na tionalmusæet

o'glt'redninesn:3vnetfor Fr. borg Amt,

hver' for sig eller i Forening."
Kendelsen er forelagt overfredningsn'-evnet i medfør af naturfred-

e

ningf;lovcns § 19, 3. stk.,

e

hvorhos elen er indanket af gaardejer O.

Ohr. Olsen, der principalt ønsker kendelsen ophævet, subsidiært
, erstatningen forhøjet.
OveTfredningsn~vnet

har den 2. april 1949 besigtiget de fredede

area.ler og forhandlet med lodsejerne og andre i sagen interesserede.
Bt af Jens Peter Olsen under disse fOl'handlinger fremsat forslag
om

lJndring [tf fredningsomraadet

mente overfredningsnævnet

ikke at

kunne tiltr'Bde.
Da over'fredningsnævnet skønnede,

,

at de tillagte erstatninger

var for høje, hvorved bem~rkes, at de af O. Chr. Olsen afholdte udgifter til brøndgravning

efter det ved besigtigelsen

oplyste maatte

antages at ligge langt under det af ham if2l1ge kendelsen opgivne
bo10b 2000 kr., og der ikke kunne opnans enighed vedrørende erstatningsspø:rr;smaalone,helr man i medf:Jr nf naturfredningslovens

§ 20

forelagt sagen for taksationskororois~ionGn.
Ved en den 12. maj 1949 afholdt forretning har kommissionen
fastsat erstatningerne

til fJlgende bolob:

gaurdejer Jens Peter Olsen

"

O. Chr. Olsen

Da overfredningsnævnet

tt'

2400 kr.

4000 "
i0vrigt kan tiltræde det i kendelsen an-

førte, vil denne v~rc at stadfæste med de af det foranstaaende

føl-

cende Tndring0r. Det fredede areal findes angivet paa et n~rværende
kdndelse vedhæftet kort nr. ~r. 116.
T h i

b e s t e roro e s :

,.,

tt

Den af ~ningsnævnet
ll.

for Frederiksborg

amtsrådskreds

den

~kt~ber 1948 afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal

~mkring en paa ejend~mmen matr. nr. 27 af Ølsted by ~g s~gn liggende "')ldtidshøjstadfæstes med de af det f ')ranstaaende følgende
ændringer.
I erstatning

tillægges der

gaardejer Jens Peter 0lsen
(J.Chr.

(llsen

restauratør Aage Hansen

2!jI,

Udskriftens rigtighed
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UDSKRIFT
af
f~r Fredningsn~vnet

F~ehandlin3spr~t,kl11en

f,r Frederiksb~rg

amt.
~{END-2;LSE
afsagt

den 11. ()kt')ber1948.
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Efter at det var J(~mmet til ILovnets Kundskab,

at 8-aardejer

O. Ohr. (Jlsen, dC3r ejer :\1tJtr.Nr.15a '1g '27 af Ølsted, pal) hvilket
sidste Matrilrulsnum:ner, der befinder sig en højt (IS frit beliggende
GIdtidshøj - liggende umiddelbart ved JJandevejen Fr.sund - Fr.værk havde i Sinde at bygge et Hus ved Siden af Gravhøjen, samt inddrage
Højen i den planlagte Have, har man fnr Nati'nalmusæet
f0relagt
Spørgsmaalet nm at bringe
Markfrednings10vens
§ 2 til Anvendelse
paa n.Bvnte Høj.
Musæet har den 3 (). August 1948 svare t, a t det ans er denne
Høj fnr at vJ,re saa anseelig 'g smukt beliggende, at det ikke betænker
sig ved 'werfflr den at bringe Reglen )m l ,I, m GrJJ{]senfl)r Bebyggelse
Imkring Højen i Anvendelse.
En Anvendelse af denne Regel i sin fulde UdstrTkning
vilde - fflruden Gaardejer LIsens f'ran nævnte Ejend'm - berøre
Matr.Nr. ~6 d, d2r ejes af Kbhvn Telef'naktiesels~8b,
samt ~atr.Nr.
25a ~g 26a, alle af 01sted, der ejes af ~aardejer Jens Peter GIsen.
Desf'ruden vilde barøres Matr.Nr. 24a af 01sted, der allerede er delvis
bebyg6et, ~g en Del Arealer ~st f0r Landevejen.
PeJa l'h. 26d ligGer et Kabelhus. Da det paa en ret skwmmende
M88de er ~nbrcgt i trøjens umiddelbare NBrhed, vilde Nevnet - uanset at
Huset i sig selv er tiltalende gerne have det fjernet, men da Telef)nselskabet har udt~lt, at det vilde k~ste edskiJlige Tusinde Kr'ner, mener man at maatte afstaa herfra. løvrigt - Dlts."!c'3
naer Knbelhusct ikke
fjernes - haT TGlef~nselskabet
intet qt erindre im0d FreJningen,
0g fremsætter intet Erstatningskr?v.
Li~eledes i Højens umiddelbare N~rhed findes et paa to
Stnlrer anbr8gt stflrt Jkil t med Paaskriften: "Restaurati'1n". Det-:e
Skilt er 0psat af Restauratør Aage Hansen f0r at angive9 at hans ~estaurati0n "den sxønne TTdsigt" findes i N:.::~rhed~n
- d.v.s. ved "Flj \rden.Med Hensyn til det~e Skilt har Statsministeriet
d. 8.rkt0ber
194~ ~ilskrevet P'litimesteren
(Jpfattelse, Dt Skilte, der. maa
vejf8rende til et H 'tel, et Ap
Anbringelse, Udsee~de 19 ~ekst
skilte,

'g ikke

31m

Reklame9

i Pr. sund , at det har v~ret Ministeriets
betrsgtes 80m p38kr.:;vede f,)r bt vise
'tek 0.S.V. -'gs·,m efter deres Størrelse
nnturligt maa betI'agtes s~m ~ejviser-

k~n 8nses snm fcldende

udenf

lI'

:ilbudet
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