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Ar 1953, den ll. august, af::::'lgde overfrodn-Lngsn::uvnot pa grundlae

af mundtlig og skriftlig votering f01gGnde
k e n d e l El e

i sagen nr. 1123/52 vedrørende anl '1-;8af en nti fra V(~j en Skelskør-
Sor'ø til "Kanehøj" sa~t r:..d.:?/mgfor almenheden ud Gtien til h0jen •

I den af fredningsn-.evnet for Sorø amt den 10. november 1952 af-
sagte kendelse hedder det:

"Af beboere i Eeeslcvmagle kornn:une er der for' n'evnet f:r'emfJ~t
forslug om anl -eggeJ.se af en fJti fra landevej OYl SkBlo1'cør.....So1'0 til
Kanehøj, b0liggende ca. 400 alen fr-a n,Bvntl~ Lmdev(;lj, i~et der bl.a.
er' henvist til den storsl~<~de udcigt fra belIieldte høj, der tidligere
har tjent Gom retterstud.

Højen, dGr er f,m 6'/2 m høj gravhOlj, 121' beligt.,,emde P:~I m~ttr. nr.
20a Eg(:;slevmFlgle by oe; SOt-n og er ved Cl2klaration lyst 4/6 1914
fredlyst under nationalmuseet.

Under et besigtigelsbsmøde fr0mkom dGr forslag om aelvio at ~or-
syne stien med trhJ)petrin, idet dot er' hGnsigten !1t G?lglcJ at ;1kabe
tur'istrnl3ssig interGsse for højen, SD,mt af hensyn til E::jGL'OnSkreaturer
at anbr'ingc 2 møllc14gor, hvor sti'3n uX:Dr68 ~lf en c~odg;~cnde InL,rkvoj.

Medens nationalmusl.:et i skJ'ivcloø uf 4/4 1352 11,..1' udtc:J.t, at højEm,
••••• " d3r er et uS'Bdv~·.nlig smukt og vc1b'3V[,Iet lredot mind~3r:Jn:1;r-ko,'
ikke m~ f'or'synes hvorkun II18d sti ø1ll~r' tI'f.tPP0:, da detto vil10 V'J.lYC

et klart brud pli så vel den fra 1914 deklarered8 f:r-udnine;, f~om :r~,i don
siden 1937 gBlG.ende frddningslov", og "at ejeren 81' ancwcLrli.e; for,
at hø j en fo rbli Vt~r ubeskadi get, s:~ll;c1es a t eventuul ned trampning af
højens sider- vil foranledigtJ, ;~~tder kaYl blive I'(:jst (jl'stutniYlJGk:r.'nv
over for ham", har' nati.onalmU8Get i pkrivclse af 3/6 1952 udtalt, at
det ikke har noget at indvGnde i~od, at der f~ruL en sti op til fodon
af hø jen 8:1 bes0eende kun f ..~t adbane ti l dunn c. ll/.iuscet hD,r W:LILtidig
tilf0jet, at det ikke a8tc.:r at dro.g(:; ojer'en til anSVUl' .fol' d~n ukado,
som bescgende mf:ltte tilfoju h0jen v(;ld nedtr~.lmpning t1.f t::,r'~~i3 og lignendo.



2.
Ejeren af matT'. nr. 20a EgeGlevrrJrl,gle by og Dogn hnr erkl urot

sie enig i forslaget mod udbeta1ing af en (;r'8tc:':~,:·.1!g J1~'; 1000 kl'.
Nævnets flertal har hereftor bOGluttot 1 at der OV81' n:3vnt(-) mu,t:r'o

nr. 20a Egeslevm8.gle by og eogn udl:ef.,ges on 2 metel' bI'f:j(] sti fH~
landevejen Sor'ø"'Sk:elsk~r i on lige linie lungs den I)I~" t,.;jf3~1d0Tr:rJ:(::n
v:Brende haves nordlige side gennem en p,~ ejE'~ndOlLm{)nv..Bl'ondE:;2::,'lJ,f3{~)::'<~v

til h0jc:ns fod.
Egeslcvmagle soenc1'8d, som dortil ht..,Y' erklæret sig vil! i..g;

bekoster anl,Bbi::elcen af n'Bvnte sti, eventuel t med fOl'syninc; af trappe--
trin P~~\ det stejlestc st;ykko i (';rusgravcn, og anbrin~el[)E:; ai:' 2 molJ,E-;-
l?:tger, hvor stien S1cJ:JI'8S ,d en tV"CI'gi:h:nde IL8.1'kVfjj1 s':..:,mto'rGrtug~)l

vedligeholdelsen af stien og m~l18l~geY'no.
Som vE::der'lag for afstBGlso af jOlc1 til sti(m el'lnc!;,'Jr-J til ujoI'en

af forn'J:)vntc matr. nr. 20u e/ir'deje]' Aar::,e Jf.mson un C:,oc.-tz-:n'ulnc 1)8
540 kr'. og for ul(jmpe vod f:Bl'u8el I)I.j stit'Jn og lnjen 4GO kr., hV'ilke

beløb udredes af statskaSf:3en 0i; 80r0 nmtsl'ond hver n,cd ha1 vdelon.
Nærv.Brendt: deklaration vil v'{)re at tinglyse pil fOl'U evnto 0 jondorn.
P~taleretten til kommel' fl'ednirlgsnBVl1(;t for S01'0 UIIlt. J:

Konklusionon e~ R~lydendo:
"Ov8r ejimdoIT:men matr. ur-. 20a EcpslevmagltJ by og f.Joc:n anl c8[:oS

en sti som fOl'an bef.lkreve-c. Ad denne ~Jti 8J.- der almi:i:'lclelig ud:~;·J.Ylt for
g~endc f,ETd 8e1.

Bgeslevma~le fjQgnE.)r~d bE::J.~:08teranl egcelsen 0.1' n cvn te sti, even-
tuel t med for syning at' tI·1,"P:'ct:dn p;:!I det s t \-:;jl(~:lto stykl:e i grUfJgro,-
ven, og anbringelse ~if 2 ffi:JlleI8gcr, hvor stien sk'Bros af cm tV:J;rgå-
ende markvej, samt ovor-tag(;r vedligeholdeL-3on .:..<.1 stien og IlJ011el;3gorno"

I erstatn!l.ng tillBgges der o,jerGn af fr)I'nBvn'te matr. nr. 20a

g~rdejer Aage Jensen en godtg0relso p~ 540 kr. og fo~ ulempe ved
færdsel P:3 fJtien og højen 460 kr., hvilke beløb udredes af Gtu'tskusson
og Sor0 amt sfond hV(JT me d halvdelen.

P~t~.:l.leretton tilkomrr.er :fredningsnnvnet far Sor0 umt. II

Sagen er i h en..1-J.ol d til n[;;.turfredningr~lovGn2 § 19, 3. stY.., 1'o1'e-
lEj,gt overfrcclningsul:lvnet, som den 9. I:1aj 1953 hu.r bocigtigct dot

p~g~ldende o.roal og forhandlet mE;d c,ioren og clUdn:; :i. ~jo.c':8n tnt ar'erJ8()~

rede.
Da ovel'f'rcdningsn1lVl1e t k[m til tr'::e10 dc;t i kendelGen ~mfø rtc:, vil

cenne v~re ut st&df~8tO.
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Den af fredning::lTI.nvnot for Sorl~ amt den 10, nov'JfIlb~~r1952 2ff.'ar.te
kendelse vedrr,H'endc anl"Cg af en cti l'n:l, v(;jen Sk()lr:3k~Jr~0:n'ø til
"Ka.nehøj" samt adcang for almenheden ad ctien t-u. Lr;;jun st::'tdfæstec.

I erstb.tning tillBgges deJ:' C!/)rdejer OlG AuC:(-: JGnsr.m, l~eef.JlevffiuglG
pr. Skelsk0r ia1t 1000 kJ:'.1 der uOl'(;deR med halvd()len 8.f stat8h.lcpcm
og halvdelen af GorJ ~mtsfond •
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Af beboere i Eges1evmagle kommune er der for nævnet fremsat for-

slag om anlæggelse af en sti fra landevejen ~ælskør-Sorø til KanehØj,
beliggende ca. 400 alen fra nævnte landevej, idet der bl.a. er henvist
til den storslåede udsigt fra bemeldte høj, der tidligere har tjent
som rettersted.

Hø'~en, der er ~(j.ra~j, J=btJrenp;.e~matr. nn
20 !. EgeSlevmag~ \y og sogn og er ved deklarat~n ~yst 4/6 ~~red-

lyst under ,ati0"fJJ:~ K A':: 11/6 fifn
Under et besigtigelsesmøde fremkom der forslag om delvis at for-

syne stien med trappetrin, idet det er hensigten at søge at skabe tu-
ristmæssig interesse for højen, samt af hensyn til ejerens kreaturer
at anbringe 2 møllelåger, hvor stien skæres af en modgående markvej.

Medens Nationalmuseet i skrivelse af 4/4 1952 har udtalt, at højen:
••••••• " der er et usædvanlig smukt og velbevaret fredet mindesmærke,
ikke må forsynes hverken med sti eller trappe, da dette ville v.ære et
klart brud på såvel den fra 1914 deklarerede fredning, som på den siden
1937 gældende fredningslov", og " at ejeren er ansvarlig for, at højEn
forbliver ubeskadiget, således at eventuel nedtrampning af bøjens sider
vil foranledige, at der kan blive rejst erstatningskrav over for hamit,
har Nationalmuseet i skrivelse af 3/6 1952 udtalt, at det ikke har
noget at indvende imod at der fører en sti op til foden af højen så
besøgende kan få adgang til denne. Museet har samtidig tilføjet, at det
ikke agter at drage ejeren til ansvar for den ~~,som besøgende måt-
te tilføje højen ved nedtrampning af gvæs og lignende.

Ejeren af matr. nr. 20 ~ Egeslevmagle by og sogn har erklæret sig
enig i forslaget mod udbetaling af en erstatning på 1000 kr.

Nævnets flertal har herefter besluttet, at der over nævnte matr.
nr. 20 !. Egeslev.mag1e by og sogn udlægges en 2 meter bred sti fra land
vejen Sorø-Skælskør i en lige linie langs den på ejendommen værende
haves nordlige side gennem en på ejendommen værende grusgrav til høje
fod.
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