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KENDELSE

afsagt d. 12' februar 1952
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

,

e
e

Paa matr. nr. 13 a Kregme (Kregme-Vinderød sogn), der
tilhører gaardejer K. Storgaard Andersen, findes tre gravhøje,
der - set fra landevejen Frederikssund- Frederiksværk - virker
anseeligt og smukt i landskabet.

Gravhøjene benævnes: "01høj, Rundhøj og Galhøj". De
ligger sydvest for Kregme station.

Efter at ejeren har solgt nogle af grundene ved den mid-
terste høj til sommerhusbebyggelse af en højen nærgaaende og iøv-
rigt lidet tiltalende karakter, har nævnet forelagt spørgsmaalet
om fredning for Nationalmusæet, der - gennem musæumsinspektør
Therkel Mathiassen - d. 21/12 1951 har udtalt følgende:

ilIngenaf højene er i en saadam tilstand, at jeg vil
kalde dem absolut 1. kl. mindesmærker. Navnlig de to nordligste
har lidt en del ved pløjning og bortgravning, og heller ikke den
sydligste, den mest anseelige af dem, er helt uberørt heraf.
Der er jo imidlertid allerede foretaget en udstykning og delvis
sommerhusbebyggelse paa terrænet imellem de to nordligste høje,
og jeg vil derfor mene, at en fredning af højenes omgivelser
her vil være urimelig kostbar i forhold t il det, der vindes. \'

Derimod er omgivelserne af den sydlige høj endnu ikke
bebygget, og jeg kan stærkt anbefale, at omgivelserne af dem1e,
der set fra landevejen tager sig godt ud, fredes.

Det er nævnets opfattelse, at de - relativt faa - mindes-
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KEND ELSE.
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j
angående areal af matr. nr. 1380 Kregme by og sogn, afsagt af
fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 1/6 1953.

------ ,

.Den 12 februar 1952 blev der af fredningsnævnet for Frede-
riksborg amt afsagt kendelse om fredning af omgivelserne af~!Jsy'dligste, .deLfaf~re pa matr. nr. 13a Kregme by og sogn l~ggende grav-
høje, et areal på ca. 2 ha.(inkiusive gravhøjen)hvoraf til
bebyggelse var projekteret ca. 5.000 m2• Der tilkendtes ejeren
gdr. K. Storgaard Andersen, Kregme, 6.000 kr. i erstatning.
Den 19/4 1952 besigtigede Overfredningsnævnet ,arealet. Det
fandt erstatningen for høj, og da e~ mindelig overenskomst
med ejeren,ikke var til at opnå, forelagdes sagen i h.t.natur-
fredningslovens § 20 for taksatioJfskoIIlJllissionen,,4:fr efter en
den 27/6 1952 afholdt besigtigels~ fastsatte erst~\ningen til
6.000 kr., beregnet på grundlag af fredning i det af nævnet
fastsatte omfang, og til 4.300 kr.,dersom arealet indskrænke-
des til to trediedele.
Overfredningsnævnet afsagde derpå den 9/3 1953 kendelse,hvor-
efter fredningen ophæved~s med den begruQdels~,>at erstat-
ningsudgiften vil blive for stor i forhold til fredningens
betydning.
Da fredningsnævnet for Frederiksborg amt imidlertid stadig
ønskede at hidføre en ordning, således at den landskabelige.værdi af i alt fald en del af matr. nr. 13g bevaredes, indled-
tes påny forhandlinger med ejeren, gdr. K.Storgaard Andersen.
Uævnet indledte med at prøve mulighederne for en fredning af

et areal omkring den nordligste gravhøj. Det viste sig dog her-
under, at en fredning måtte blive meget omfattende, dersom
formålet, bevarelsen af udsigten til højen, skulde opnåes, li-
gesom også den op til arealet liggende jernbanestation vanske-
liggjorde formålets virkeliggørelse.
Nævnet vendte sig derfor påny til den sydlige høj,og under et
den l. april 1953 afholdt møde, hvortil ejeren og panthaverne
var indvarslet,og hvor for Nationalmusæet mødte magister Vebæk,
opnåede man enighed med ejeren om fredning af et areal,begræn-
set mod syd af matr. nr. 1380'S skel,mod vest af den bag par-
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REG. NR.

År 1953, den 9.marts afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 109S/52 vedrørende fredning af en gravhøj og dens om-
givelser på ejendommen matr.nr. 13 ~ af Kregme by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiltsborg amt den 12.februar
1952 afsagte kendelse hedder det:

"Faa matr.nr. 13 a Kregme (Kregme-Vinderød sogn), der tilhører
gaardejer K.Storgaard Andersen, findes tre gravhøje, der - set fra
landevejen Frederikssund-Frederiksværk - virker anseeligt og smukt
i landsleabet.

Gravhøjene benævnes: "01høj, Rundhøj og Galhøj". De ligger syd-
vest for Kregme station.

Efter at ejeren har solgt nogle af grundene ved den midterste
høj til sommerhusbebyggelse af en højen nærgaaende og iøvrigt lidet
tiltalende karakter, har nævnet forelagt spørgsmaalet om fredning
for Nationalmusæet, der - genne~ musæumsinspektør Therkel Mathiassen -
d.21/12 1951 har udtalt følgende:

"Ingen af højene er i en saadan tilstand, at jeg vil kalde de1p.
absolut l.kl. mindesmærker. Navnlig de to nordligste har lidt en del
pløjning og bortgravning, og heller ikke den sydligste, den mest an~
seelige af dem, er helt uberørt heraf. Der er jo imidlertid allerede
foretaget en udstykning og delvis sommerhusbebyggelse paa terræneD
imellem de to nordligste høje, og jeg vil derfor mene, at en fred-
ning af højenes omgivelser her vil være urimelig kostbar i forhold
til det, der vindes.

Derimod er omgivelserne af den sydlige høj endnu ikke bebygget,
og jeg kan stærkt anbefale, at omgivelserne af denne, der set fra
landevejen tager sig godt ud, fredes.

Det er nævnets opfattelse, at de - relativt faa - mindesmærker
fra fortiden, der endnu er bevaret, bør skaanes i videst muligt om-
fang, jfr. naturfredningslovens § 2.

Ud fra denne opfattelse vilde nævnet i og for sig gerne med-
virke til, at ogsaa den nordligste høj, der - rent landskabeligt set
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synes at v~re den v~rdifuldeste - besk~rmes; men under hensyn til
Nationalmusllets foran anførte udtalelse samt under' hensyn til omkost-
ningerne hur man ment at burde begr~nse 8ig til den sydlige høj,
h vorved bemærkes f·{llgende:

Når naturfredningslovens § 2 n:l3vneren omkreds af 100 m, er der
herved antagelig alene t1lnkt pt; en beskyttelse a.f fortidsminderne
som sådanne, således at en vi'1eregående fredning, der' af landskabeliee
grunde skønnes p~kr~vet, kun fi~de sted i henhold til lovens § l,
hvad der formentlig er i overensstemm81se med hidtil fulgt praksis.

Det turde ialt fald i det foreliggende tilf~lde v~re klart, at
en fredning, der ikke omfatter hele Qrealet mellem h~jen og lande-
vejen og således ikke ville forhindre en bebyggelse ved landevejen,
h vor ved udsiGten fra denne til hø jen ville bli.ve ødelagt eller fOl'-
ringet, m~tte betegnes son,y'et v'13rdi11s"

Ud fra disse synspunkter har nævnet forhandlet 1':edejeren.
Denne har forevist en udstykningsplan, omfattende hele b.realet

mellem landevejen og højene 8u.mt rr.:ellemdi8se og fjor'den; men hiJ.l1er
villig til - foruden at koge behørigt hen~);yntil den nordlige tøj -
at indg:3.p,~ifredning mod enhver form for bebyggelse og anbringeloe
af sk~mmende indretninger fors8vidt den Dydlige h~j ~ngår i følgende
omfang:

Mod syd f:'Jlgergr:ensen ejendomlI":ens(mntr'. nr. l3a af Kregme)
gr':Bnsefra L,Lndevejen til den p_ojekterede vej vest for h?Jjen, hvil-
ket vil sige 132 m.

Mod vest f~lger ~r~nsen den projekterede vej (ca. 20 m fra højen)
fra det sydlige skel 132 II; mod nord. Fra dette punkt dru.ge8 den nord-
lige gr:ense Jj~odøst til landevejen, d.v.s. 162 m.

Den østlige grunne er landevejen p~ en 3tr~kning af 142 ID.
Det s31edE:s fredede {j,realudgør - h0jen incl.- ca. 2 ha, hvoraf

til bebyggelse er projekteret ca. 5000 kv.m. Køb~sumIDen for de hid-
til solgte grunde har v:eret 2,50 kr. pr. kv.mJ men ejeren har dog
indvilget i at nedsEtte sit erstatningskr~v til 6000 kl., hvilket
belC'Jbn:evnet finder rimeligt.

Ejel en er endvidere indg~et p~1, ctt fredningen tillige bør om-
fatte fOJ.'budmod beplantning, bortset fra læhegn mod vest og nord.
Det nordlige læhegn skal dog placeres i en afstand af ~lndst 30 ro
fra hajen. Nationalcua~et har i skrivel~e af 23/1 1952 fuldt ud
tiltrådt fredningen."



Konklusionen el' s8lydende:
"Den sydlige af de P8 matT. nr. l3a af Kregme by, Kregme-Vinde-

rød rlogn liggende 3 gravh,?)jes omgivelser frodes mod bebyggolse og
beplhntning i det foran uBvnte omfang.

Som erstatning tillægges der ejeren, g!jrdejer K. storgaard Ander-
sen 6000 kr., der udredGs med h2.lvaelen af statskase(:n og halvdelen
af Frederiksborg nmt.

Kendelsen vil V'Ere a t tingl;} 8e son; servi tutstiftende Ited frod-
ningsnllVnGt for l!'reduriks bOlg e.mt som PB tale berut tigst. "

Kendelsen er i henhold til naturfredning210vens § 19, stk. 3,
for'elabt overfredningsn:evnet, som den l'). april 1952 hUl' besigtige:t
de p~gnldend8 areal~r.

Da oVl;l'fredningsn:evnet mf.mte, at erstutningen var ansat for højt,
forhundlede man med ejeren om en nedR~Bttelse, hvorhos mhn dr0ftede
en indGkr~nkning af frodningsomr8det.

Overfredning~,n"Bvnet opn;:lede ikke nogen rdndelig ordning med ejeren
og forelagde derefter i henhold til naturfr0dniagslovens 5 20 sagen
for taksa tion',koIrJlTIissiontJn, id et mun anmodede om tc.ksa tion,
l) dels p!j grundlag af kendelsens b~stemmclser, g:Bldende t'or hele dGt

af denne omfattede areal,
2) dels p8 grundlag af kendeisens bestemrr.elser, b~ldende for ca.

to tIediedele af det af kendulnen omfattede areal,
3) dels endelig r~ de under l) og 2) n,:evnte grundlag suppleret med et

forbud mod dyrkning af arealet i en omkreds 16 ID fra toppen af
Galh0j.
Ved en den 27. juni 1952 afholdt forretning fastsatte tfjksatione-

kommissionen erstatningen s~ledes:
ad l) til 6000 kr.
ad 2) til 4300 kr.

Tuksationskollll;i ssionen skønni=;:de, a t det ovcnn13vnte for bud mod
dyrknIng af e:t areal omkr·ing h0 j ('jn ville V1!re uden bet;ydning for
erstatningens st!H'r<.:lf3e.

OverfrudningsnBvnet finder, at crstutningsudgiftcn vil blive for
stor i for·hold til fredning8ns betydning, og at fr"edningskondelsen
derfor b~r oph~ves.

T h i b e s t e m ID ~ S :

Den af fredningsn:evnet for Frederi sborg amt den 12. februar
ta' 1952 afsagte kendelse vedr0rende fredning af p.n gravh~j og dens omgi-
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velser på ejendommen matr. nr. l3a af Krecme by og sogn ophæves.

Udskriftens rigtighed
b t:;k1"lJ f t es •

,...,./

,.~·:~F:;~;"'1 ~f ,~~r7
'I ..:.." ,~' "J~

F. Gra~~
overfradni!lgsn!lWnets sckret::BY'
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År 1953, den 19. december, afsagde overfredningsn~VDet på grund-
la.gaf skriftlig og mund tlig vC'tering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1098/52 vedrøI'ende fredning af en gravhø j og dans omgi-
velser p8 ejendommen matr. nr. 13a af Kregme.

I den af fredningsn~vnot for Fred8riksborg amt den l. juni 1953
afsagte kendelse hedder det:

"Den 12. feb:ruxr1952 blev der af fredningenævnet for Frederiksborg
amt afsagt kendelse om fredning af omgivelserne af den sydligsto af
tre på matr. nr. 13a Kregme by og sogn liggende gravhøje, et areal
p~ ca. 2 ha (inklusive gravhøjen) hvoraf til bebyggelse var projek-
teret c,:;,.5000 m2• Der tilkendteG ejeren, gdr. K. Storgaard Andersen,
Kregme, 6.000 kr. i erstatning.

Den 19/4 1352 be sigtigede overfredningsn-flvnet arealet. Det 'fandt
erstatningen for hø j, og, clr:;mindelig overenskomst med ujeren ikko var
til at opnå, forelagdes sagen i h.t. naturfredningslovens § 20 for
taksationskommissionen, der efter en den 27/6 1952 afholdt burdgtigcl-
se fastsatte erstatningen til 6.000 kr~, beregnet på grundlab af
fredning i det af nævnet fastsatte omfang, og til 4.300 kr., dersom
arealet indskrænkedes til to trediedele.

Overfredningsnævnet afsagde derpå don 9/3 1953 kendelse, hvor-
efter fredningen ophævedes med den begrlmdelse, at erstatningsudgif-
ten vil blive for stor i forhold til fredningens betydning.

Da fredningsnævnet for Frederiksborg amt imid.lertid stadig ?lnskødG
at hidføre en ordning, sBledes at den lundskabelige værdi af i alt
fald en del af matr. nr. 13a bevaredes, indledtes påny forhandlinger
med ejeren, gdr. K. Storgaard Andersen. N~vnet indledte med at prøve
mulighederne for en fredning af et areal omkring den nordligste grav-
høj. Det viste sig dog herunder, at en fredning måtte blive meget
omfattende, dersom form~let, bevarelsen af udsigten til højon, skulde
opnåes, ligesom også den op til arealet liggende jernbanestation
vanskeliggjorde formålets virkeliggørelse.

N~vnet ven dte sig derfor påny til den sydlige h0 j, og under
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År 1953, den 19. december, afsagde overfredningsn~VDet på grund-
lag af skriftlig og mundtlig v~tering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1098/52 VedrøI"ende fredning af en gravhøj og dans omgi-
velser P:3 ejendommen mat!'. nr. 13a af Kregme.

I den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den l. juni 1953
afsagte kendelse heddBr det:

"Den 12. febrw:r 1952 blev der af fredningsnævnet for Frederiksborg
amt afsagt kendelse om fredning af omgivelserne af den sydligGtG af
tre på matr. nr. 13a Kregme by og sogn liggende gravhøje, et areal
Pll ca. 2 ha (inklusive gravhøjen) hvoraf til bebyggolse var projek-
teret C':-'; .• 5000 m2• Der tilkendtes ejeren, gdr. K. storgaard Anderr:len,
Kregme, 6.000 kr. i erstatning.

Den 19/4 1352 besigtigede overfredningsn~vnet arealet. Det fandt
erstatningen for hø j, og J (:tE':~mindeligoverenskomst med ejeren ikke: var
til at OPUQ, forelagdes sagen i h.tw naturfredningslovens § 20 for
taksationskommissionen, der- efter en den 27/6 1952 afholdt h:::Bigtigel-
se fastsatte erstatningen til 6.000 kr., beregnet på grundlRg af
fredning i det af nævnet fastsatte omfang, og til 4.300 kr., dersom
arealet indskrænkedes til to tredieuele.

Overfredningsnævnet afsagde derpå den 9/3 1953 kendelse, hvor-
efter fredningen ophævedes med den begrlmdelse, at erstatninesudgif-
ten vil blive for stor i forhold til fredningens betydning.

Da fredningsnævnet for Frederiksborg amt imidlertid stadiS ønokede
at hidføre en ordning, s8ledes at den landskabelige værdi af i 8~t
fald en del af matT. nr. l3a bevaredes, indledtes påny forhandlinger
med ejeren, gdr. K. Storgaard Anderson. N~vnet indledte med at prøve
mulighederne for en fredning af et a:real omkring den nordl.ig::;tf~grav-
høj. Det viste sig dog herunder, at en fredning måtte blive meget
omfattende, dersom form~let, bevarelsen af udsigten til højon, skulde
opn~es, ligesom også den op til arealet liggende jernbanestation
vanskeliggjorde formålets virkeliggørelse.

N~vnet ven dte sig derfor påny til den s~)Tdligehø j, og under
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et den l. aprll 1953 afholdt IDØa~, hvoYtil ej6reu o; p~nthavGrne vAr
indvarslede, og hvor for nation~unæet mødte magister Vebæk, opnåede
man enighed med ejeren om fredning af et areal, begrænset mod syd af
matr. nr. 13 a's skel, mod vest af den bag parcellerne værende voj~
mod nord af en linie 100 ID nord for sydskellet og mod øst af en linie
100 m øst for den bag parcellerne værende vej, ialt 10000 m2• Der
blivel'herefter et omr~de mell em amtslandevej en Frederiksfmnd-:E'rede-
riksv~rk og det af fredningen omfattede areal, hvor ejeren kan udstyk~
ke og bebygge, men på grund af, at arealet skråner ret kraftigt fra
det frudede område og ned mod landevejen, findes dette ikke i væsent-
lig grad at kunne virke værdiforringende på udsigten mod højen fra
landevejen. Ejeren forlangte 2500 kr" i erstatning, hvad u:JJvnetanser
som rimeligt. Nationalmusæets repræsentant udtalte sin tilfredshed
med fredningens omfang. Ejeren har forbeholdt sig ret til beplantning
af det fredede areal i følgende udstr~kning~

Vest for gravhøjen i hele arealets bredde og dybde, nord for højen
i en dybde af 40 m mod øst fra det vestlige skel, dog ikke nærmere
højens fod end 5 m. Beplantningens højde må ikke overstige 2 m.

Arealet fredes mod enhver form for bebyggelse og anbringelse af
skæmmende indretninger samt med beplantning af enhver art udover det
foran anførte."

Konklusionen er sålydende:
"Omgivelserne ved den sydlige gravhøj p!.imatr. nre l3a af Kregme

by og Dogn fredes mod bebyggelse og bGplant~ing i det foran n~vnte
omfang.

I erstatning tillægges der ejeren, gdr. K. Storgaard Andersen,
Kregme, 2500 kr., der udredes af statskas sen og Frederiksborg amt
hver med halvdelen.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende på matr. nr.
l3a Kregme by og sogn, med fredningsn~vnet for Frederiksborg amt
som pBtaleberettiget."

Kendelsen er i henhold til naturfredningslovens § 19, stk. 3, fore-
lagt overfredningsnævnet, som den 8. oktober 1953 påny har foretaget
besigtigelse.

Erstatningen til ejeren er lavere end den erstatning, som blev
fastsat af taksationskommissionen forud for overfredningsnævnets
kendelse af 9. marts 1953; men da udsigten -tilhøjen fra amtsvejen
efter overfredningsnævnets opfattelse ikke er væsentlig sikret ved
den foreliggende fredningskendelse, som ikke er til hinder for
en bebyggelse langs med vejen, finder overfredningsnævnet ikke, at



ill fredningen bør gennemføres. Fredningsnxvnets kendelse vil derfor
være at oph:Ilve.

T h i b e s t e m ID e s :
Dun af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den l. juni 1953

afsagte kendelse vedrørende fredning af en gravhøj og dens omgivelser
på matl'. nr. 13a af Kregme oph~ves.

e•
Udskriftens rigtighed
bekr'l:ftes.

4:?~II
Tf: Grage

overfredningsn~vnets sekretær
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