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År 1952, den 17. marts, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1057/51 vedrøl'ende fl.'fJdnineaf et areal af matr. nr. 2a
af Hesbjerg by, Søborg sogn.

I den af fredningsnævn.et for }i'rederiksborg amt den 23. april 1951
afsagte kendelse hedder det:

"I Søborg (Nordsjælland) findes et højdedrag, kaldet Hesbjerg,
hvorfra der haves en storslåot og ret enestående udsigt over landska-
bet og havet (Kattegat).

På dette areal findes tillige Gn oldtidsh~j, om hvilken National-
musæet i skrivelse af 9/11 1950 har udtalt, at "højen både efter sin
størrelse, bevaringstilstand og dominerende beliggenhed er af den art,
at Nationalmusæet ikke tager i betænkning at udtrykke ønske om fred-
ning af omgivelserne indtil 100 meters afstand fra. højen".

Da en - delvis utiltalende - sommerhusbebyggelse nu synes at rykke
frem (is~r fra øst), har nævnet ment, at spørgem~let om fredning s~vel
med henblik på at bevare udsigton (hvilket spørgsmål landskabeligt
set er det vigtigste) som med henblik på at beskærme højens omgivel-
ser (hvad der af historiske, delvis også landskabelige, grunde må
anses som påkr~vet) nu må løses.

Nævnet må så meget mere indtag8 dette standpunkt, som der ved
sognerådets foranstaltning er etableret en offentlie sti, således at
der for almenheden er adgang til både at se højen og at glæde sig
over udsigten.

Til at opnå dette formal skønnes dot at ~~re nødvendigt at frede
et areal på 50 m fra højen mod syd, 100 m mod vest og øst samt at
forlænge d.e således fremkomne vestlige og østlige gl-'ænsermod nord,
sålangt som matr. nr. 2a af Hesbjerg by, Søborg sogn strækker sig.

Det bemærkes hervod, at Generalstaben ved deklaration af 1876 har
fået udelukkende rådighed over hø j en., samt rit N. Ef S. A. ved deklara-
tioner af 1923, 1932 og 1939 har erhvervet ret til anbringelsp. af
ledningsmaster.

Den samlede grundskyld for arealet (hvortil hører matr. nr. 5)
er 27.800 kr., hvilket svarer til en gennemsnitspris af ca. 730 kr.
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2.
pr. td. land.

Nævnet har derefter optaget forhandlinger med ejeren, gårdejer
August Madsen.

Denne har udtalt, at han ikke - ialtfald ikke for tiden - har
planer om a.t udstykke gru.ndo til sommerhusbebyggelse; men han for-
mene!', at en fredning i det foran angi vne omfang betyder en ret al-
vorlig forringelse af ejendommens omsætningaværdi. Han tænker horyed
specielt på den nordlige del, der udgør ca. 4 td. land, der til
sommerhusbebyggelse utvivlsomt vil kunne indbringe mindst 50 øre pr.
kv. alen, altså ca. 28.000 kr. Fradrager man herfra arealets land-
bru~strlæssige væ:rcii, sk0tlner hm, at en Ol'stl3.tningp~ 20.000 kr. for
hele det areal; der anskes indd~aget under fredningen (ca. 6 ha)
mA anses som rimelig.

Nævnet mener ikke at kunne tiltræde denrte beregning.
Rent bortset fra, at et p~begyndt oalg af sOh1merhusgrunde utvivl-

somt vil medføre en ikke ubetydelig forhøjelse af Sj'undskyldsværdien,
skønnes det, at den omst;endighed, at e,jerens ret til vedblivende Fl.t
dyrke jorden bevares, berettiger til en vis kapitalisering af don
således indvundne værdi, hvortil kommer, at den d. 1/10 1950 ikraft-
trådte lov om grundstigningsskyld (lov nr. 265 af 27/5 1950, jfl'.

bekg. nr. 375 af 1/9 1950) må anta~es at medføre, at kun en mindre
dcl af den ved salg konstaterede v13rdif'ol'høj else kommez' ejaren til
gode. Hertil kommer, at ar13alet ikke umiddelbart er let at udstykke,
tla det mangler direkte vejforbindelse til Strandvejen, ligesom 8jon-
dommens restværdi vilde bli.ve forringet ved det stadig om sig gribende
sommorhusbyggeri.

Herefter skønner nævnet, at der bør till~gges ejeren, af hvis jordoader efter dot foran anførte inddrages ialt/5 ha under fredningen, en
erstatning p~ 6000 kr."

Konklusionen er s~lydende:
"Af matr. nr. 2a Hesbjurg by, Søborg sogn, fredes et areal på

50 m fra oldtidshøjen mod syd, 100 m fra højen mod vest og øst samt
det areal, der fremkommer ved at forlænge de nævnte vestli.ge og østlige
fredningsgr~nser mod nord, eålangt som den nævnte ejendom strækker sig.

Fredningen går ud på, at området skal bevare3 som landbrugsjord,
således at det navnlig skal ~re forbudt:
1) at opføre bygninger af nogen art, herunder drivhuse, garager, boder

og skuret
2) at anbringe sk~mmende indretninger, såsom ledningsmaster, udover



hvad de foran nævnte deklarationer måtte hjemle,
i) at foretage beplantninger på det fredede areal,
4) at benytte dette til teltslagning eller på anden måde til lejr-

plads.
Som erstatning betales der til ejeren, gårdejer Aug. Madsen

6000 kr., der udredes med halvdelen af Statskassen og halvdelen af
Frederiksborg amt, og som forrentes med 4% p.a. fra kendeIsens af-
sigelse.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende på matr.
nr. 2a af Hesbjerg by, Søborg sogn.

Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og Danmarks
Naturfredningnforening, hver for sig olIer i forening."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af gårdejer Aug.
Madsen med påstand om forhøjelse af erstatningen. Finansministeriet
har som panthaver i ejendommen påstået sig udbetalt en del af fred-
ningserstatningen til indfrielse af to i ejendommen indestående lån.

Overfredningsn:Ilvnct har den 27. oktober 1951 besigtiget det
pågældende område og forhandlet med ejeren og andre i sagen interes-
serede.

Med gårdejer Aug. Madsen, der bekr~ftede, at offentligheden har
adgang til den vej, der fører forbi h~jen, opnåedes enighed om, at
erstatningen fastsættes til 8.000 kr.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen an-
f0rte, vil denne v~re at stadfæste med den af det foranst~ende
følgende 'l!ndring,hvorved bemærkes, at del' ikke efter do ovonnævnte
låns størrelse og prioritetsstilling findos at være tilstrækkelig
grund til at imødekomme finansministerieto krav på en del af erstat-
ningen.

Grænserne for det fredede areal er vist p~ et kort nr. Fr. 130,
som er vedhæ.t'tetnærv1.!rendekendelse.

T h i b e s t e ro m 8 s :

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 23. april 1951
afsagtu kendelse vedr0rende fredning af et areal af matr. nr. 2a af
Hesbjerg by, Søborg sogn, stadfæstes med den af det f()l'nnstående
følgende ændring.

I erstatning ti11~gges del' gårdejer August Madsen, Hedsbjerggaard,
Firhøj, 8.000 kr. Erstatningen forrrcntes mad 4~ p.a. fra den 23.
april 1951 at regne, indtil betaling sker.

t,'-- _
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Erstatningsudgiften med renter udredes mad halvdelen af stats-

kassen og halvdelen af Frederiksborg amtsfond.

Udskriftens rigtighod
bekræftes.
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F~ Grage
overfrcdninganævnets sekretær
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TERRÆN VED HESBJÆRG.

Pl:/SSEBffK GÅRDE

t1UNKERUP 6RRDE

~~~ FREDET flREt/L

I: 4-000.
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Plan nr. Fr. 130.

Naturfredningskonsulentens kontor
København d. /9 -/ - 52.

By: HESBlllRG GRRDE
Sogn: SØBORG. .
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KENDELSE
afsagt d. 23. april 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.
Ic~
I

I

I.

I
I Søborg (Nordsjælland) findes et højdedrag, kaldet Hesbjerg,

hvorfra der haves en storslaaet og ret enestaaende udsigt over
landskabet og havet (Kattegat)~

-e
e

Paa dette areal findes tillige en oldtidshøj, om hvilken
Nationalmusæet i skrivelse af 9/11 1950 har udtalt, at "højen
baade efter sin størrelse, bevaringstilstand og dominerende be-
liggenhed er af den art, at Nationalmusæet ikke tager i betænk-
ning at udtrykke ønske om fredning af omgivelserne indtil 100

,:

~el~a~en"·Fc.I'LOT UD I
Da en - delvis utiltalende - sommerhusbebyggelse nu synes

b~f'em~r fr~s~ar n~.,.,nt, at Iqsel.i7
om~dt1!g sa~me~~ paa a' {e~~dSig'en (h~k~
spørgsmaal landskabeligt set er det vigtigste) som med henblik
paa at beskærme højens omgivelser (hvad der af historiske, delvis

~\ ogsaa landskabelige, grunde maa anses som paakrævet) nu maa
løses"

"
'.

Nævnet maa saa meget mere indtage dette standpunkt, som dpr
ved sogneraadets foranstaltning er etableret en offentlig sti,
saaledes at der for almenheden er adgang til baade at se højen og
at glæde sig over udsigten.

Til at opnaa dette formaal skønnes det at være nødvendigt
at frede et areal paa 50 m fra højen mod s,yd,100 ID mod vest og
øst samt at forlænge de saaledes fremkomne vestlige og østlige
grænser mod nord, saalangt som matr. nr. 2 a af Hesbjerg by, Søborg
sogn strækker sig.

Det bemærkes herved, at Generalstaben ved deklaration af 1876
har faaet udelukkende raadighed over højen, samt at N.K....S. A. "ed ..... ,.
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Naturfredningsnævnet
~ for
• rederiksborg amts nordlige

fredningskreds
Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Tlf. 02 861550

f
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Udskrift af
fredningsprotokollen

_~L .

REG. NR.
" :.' \: -; .... , .

Ar 1989, den 20. december kl. 12.15 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Hesbjerg under le-

delse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Henrik B. Rasmussen

og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer .

Der foretoges:

F.S. 172/89 Behandling af andragende

om tilladelse til opførelse af en

vindmølle på ejendommen matr. nr.

2 a Hesbjerg Gårde, der tildels er

omfattet af Overfredningsnævnets ken-

delse af 17. marts 1952 (F.S. 1057/51)

Hovedstadsrådet fandtes ikke mødt.

For Græsted-Gilleleje kommune mødte Axel Schou.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jesper

Barfod.

Ejeren, Helge Madsen blev antruffet. Han oplyste, at projektet

omfatter en vindmølle på et gråt rørtårn. Vindmøllen skal producere

400.000 kw om året. Møllen koster cirka 1.3 mill. kroner. Han påvi-

ste, hvor møllen tænkes placeret, idet han henviste til en på ste-

det nedsat pæl.

Axel Schou oplyste, at Græsted-Gilleleje kommunes ejendomsudvalg

har godkendt den på skitsen markerede placering af vindmøllen. En

foretaget nabohøring har ikke medført klager.

Jesper Barfod tilkendegav, at Danmarks Naturfredningsforening

principielt går ind for vindmøller. Han fandt dog under hensyn til

stedets særlige karakter, herunder til at der fra Hesbjerghøjen er

vidt udsyn til alle sider, at placeringen vil være uheldig.
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Nævnets medlemmer voterede:

Som projektet er forelagt for fredningsnævnet lægges det til

grund, at vindmøllen placeres uden for det på ejendommen fredede
areal.

Opførelse af vindmøllen på den påtænkte placering kræver her-
efter ikke nævnets godkendelse.

4t Nævnsformanden tilkendegav for de fremmødte, at nævnet ikke har

kompetence i sagen, der derfor afsluttes uden yderligere behandling.

Henrik B. Rasmussen P. H. Raaschou Alfred Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 22 december 1989.

p.CAIJou
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