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afsagt af fredningsnævnet for Skanderborg amt den 28. november 1953.

I skrivelse af 29~ maj 1953 henstillede Nationalmuseet til
nævnet at ffiede arealet om højen "Skjephøj" beliggende på matr.
nr. 17 g Kalhave by, Hornborg sogn, i en bredde af 5 m, idet det
anførtes, at ejeren, gårdejer Søren Gudiksen, til Løsning skærve-
fabrik havde solgt stenmaterialerne i jorden rundt om højen, og
at der var fare for, at der blev gravet helt ind til højens fod.

Ved en besigtigelsesforretning den 4. juni 1953 erklærede
ejeren, at han, der havde kontrakt med fornævnte fabrik om afhæn-
delse af stenmaterialerne i jorden om højen til l kr. pr. ~, agtede
at lade grave helt ind til højens fod, medmindre dette hindredes
ved fredning.

Nævnet har fundet, at den af Nationalmuseet foreslåede fred-
ning bØr gennemføres. Der bestemmes herefter, at der ikke indenfor
en 5 m bred omkreds af højen må opføres nogen bygning eller fore-
tages beplantning eller iøvrigt træffes nogen foranstaltning uden
at fredningsnævnets og Nationalmuseets samtykke forud er indhentet,
dog at almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af det fredede areal
er tilladt.

Nævnet har ladet en landinspektør afmærke det fredede område
samt udarbejde et rids~ Efter landinspektørens opmåling udgør om-
rådet 500 m2.

Ejeren har i skrivelse af 5. september 1953 påstået sig til-
lagt erstatning 2942 kr. 50 øre med renter heraf 5 % årlig fra skri-
velsens dato. Han har herved med støtte af driftsleder L. H. Pedersen,
der har forestået udgravningen på Løsning skærvefabriks vegne, an-
ført, at der i arealerne, som er afgravet helt ind til det fredede
orr.rådepå den nordlige, østlige og sydlige side af højen, har været
et stenindhold på 5i ~ pr. m2, og at stenholdigheden i det fredede
område er mindst lige så stor. Et areal på vestsiden af højen på
aa. 65 ~ må antages ikke at være så stenholdigt, at det kunne betale
sig at udføre gravning her. På den anden side har fredningen be-
virket, at et areal på højens sydside stort ca. 100 m2 udenfor det
fredede område ikke har kunnet opgraves, idet den omstændighed, at
de 5 m undtoges fra gravning bevirkede, at det stenholdige område
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År 1956, den 30. maj, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1161/54 vedrørende fredning af "Skjephøj" i Hornborg
sogn.

I den af fredningsnævnet for Sk~:mderborg amt den 28. november
1953 afsagte kendelse hedder ået:

"I skrivelse af 29. maj 1953 henstillede Nationalmuseet til
n:Bvnet at frede arealet om højen "Skjephøj" beliggende på matr.
nr. l7g Kalhave by, Hornborg sogn, i en bredde af 5 ID, idet det
anførtes, at ejeren, gårdejer Søren GUdiksen, til Løsning skærve-
fabrik havde solgt stenmaterialerne i jorden rundt om højGn, og
at der var fare for, at der blev gravet helt ind til højens fod•

Ved en besigtigelsesforrutning den 4. juni 1953 erklærede
ejeren, at han, der havde kontrakt med fornævnte faurik om afhæn-
delse af stenmaterialerne i jorden om højen til l kr. pr. m3,
agtede at lade grave helt ind til højens fod, medmindre dette
hindredes ved fredning •

Nævnet har fundet, at den af Nationalmuseet foreslåede fred-
ning bør gennemføres. Der bestemmes herefter, at dor ikke inden-
for en 5 m bred omkreds af højen må opføres nog~n tygning eller
foretages beplantning eller iavrigt tr~ffes noeen foranstaltning,
uden at fredningsnævnets og Nationalmuseets samtykke forud er ind-
hentet, dog at almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af det fre-
dede areal er tilladt.

N:Evnet har ladet en landinf3pektør-afmærke det fredede område
samt udarbejde et rids. Efter landinspektørens opmåling udgør
omr8det 500 m2•

Ejeren har i skrivelse af 5. september 1953 pAstået sig til-
lagt erstatning 2942 kr. 50 øre med renter heraf 5% årlig fra
skrivelsens dato. Han har' herved med støtte af driftsleder L~ H.
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vegne, anført, at der i arealerne, som er afgravet helt ind til
det fredede område på den nordlige, østlige og sydlige side af
højen, har v'~ret et stenindhold på 5'/2 m3 pr. m2, og at stcnholdig-
heden i det fredede område er mindst lige så stor. Et areal på vest-
siden af højen på ca. 65 m2 m~ antages ikke at v~re s~ atenho1digt,
at det kunne betale sig at udføre gra~1ing her. På den anden side
har fredningen bevirket, at et areal på højens sydside stort ca.
100 m2 udenfor det fredede område ikke har kunnet opgraves, idet
den omst:endighed, at de 5 m undtoges fra gravning bevirkede, at
det stenholdige område blev SD smalt, at det ikke kunne udnyttes.
Driftsleder Pedersen har herved oplyst, at gravning ikke kan finde
sted i et jordstykke, der er mindre end 20 m bredt.

Gårdejer Gudiksen har herefter opgjort sit tab således:
fredet område 500 m2
område, der på grund af fredningen
ikke har kunnet opgraves 100 m2

600 m2
-:det ikke stenholdige areal 65 II

2område unddraget fra udnyttelse ialt 535 m ,
der kunne have udbragt 5 kr. 50 øre pr. m2 = 2942 kr. 50 øre.

Nævnet finder i det v~sentlige at m8tte l~gge det af ejeren
anførte til grund.

Når henses til den nytte, ejeren kan have af det frGdede om-
l't1.de og det s::erlignævnte areal P:1100 m2, finder'nævnet skønsmæs-
sigt at kunne fastsætte den ejeren tilkommende erstatning til
1800 kr., hvilket be10b tilligemed renter 5% årlig fra den 5. sep-
tember 1953 vil v~re at udrede af statskassen med halvdelen og af
Skanderborg amtsfond med halvdelen.

NJlvnets kendelse kan tinglyses som hlf3ftelsep~ matr. nr. l'7g
Kalhave.

Påtaleret till~gges N~tionalmuseet og fredningsnævnet for
S1Cunderborg amt."

Konklusionen er s~lydende:
"P9 matr. nr. 17g Kalhave by, Hornborg sogn, lægges følgende

servitut: En 5 ID bred omkreds af højen "Skjephøj" må ikke bebyg-
ges eller'beplantes, og der må iøvrigt ikke på området træffes
nogen foranstaltning, uden at fr8dningsnævnets og Nationalmuseets
samtykke forud er indhentet, dog at almindelig landbrugsm::essig
udnyttelse af arealet er tilladt.
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Der tilkendes ejeren, g~rdejer Søren Gudiksen, i erstatning
1800 kr., hvilket beløb tilligemed renter heraf 5% 4rlig fra den
5. s~ptember 1953 vil v~ro at udrede med halvdelen af statskassen
og halvdelen af Skanderborg amtsfond.

P:?ttalerettentilkommer Nationalmuseet og frodni.ngsn'Bvnetfor
Skanderborg amt."

Kendelsen er i modf0I af naturfredningslov~ns § 19, stk. 3,
forelagt overfredningsnævneto

I skrivelse af 13. august 1954 m~cdelte Nationalmu8eet, at
der var gravet grus t~t ind til h0jen, og at man havde anmodet
fTedniflgsn~vnet om i denne anledning at foranledige politiunder-
søgelse iv·"E:l"1csat.Denne und ersøgelse gav '=mledning til, at der
blev rejst straffesa[ mod Gjeren, gårdejer Gudik~on, som erkendte
sig ansvarlig for, at to skelsten var blevet v:sltot under mar'kaI'-
bejde, og mod Svend Benrik Pedersen, som havde ladet gravningen
udf0l'e, idet han repræsenterede en skJ:rvefabrik, med hvilken
ejeren havde ufsluttet kontrakt om gravning af sten og grus. Ved
dom, afsagt af Bjerre-Ha·tting m. fl. herredere ret den 9. maj 1955,
idømtes førstnJ:~lte en bøde p8 50 kr., medens sidstnJ:vnte under
sagen vedtog en b~de på 300 kr. Det fremgår af dommen, at indgre-
bene fandt sted, efter at fredningssagen var rejst.

Overfredningsn~vnet har den 7. juli 1954 besigtiget det påg~l~
dende areal. Det konstateredes herunder, at grusgravningen på de
tre af h0jens sider mange steder Var nået ind til h0jens fod og
visse steder endog lEngere ind.

Nationulmuseet har imidlertid, uanset ~en stedfundne forrinf,el-
Ise af fredningen, i skrivelse af 25. juni 1955 udtalt ønske om, at

en bGgr~nset fredning søges gennemført. Overfredningsn~vnet anmo-
dede derefter fredningsn~vnet om at 0ptage forhandlinger med eje-
ren om en fredning i overensstemmelse hermed.

If01ge en fra fredningsn~vnet modtaget skrivelse af 16. decem-
ber 1955 har ejeren af højen fremsendt følgende tilbud:

"Mod vest og nordvest på strækningen ud mod det dyrkede areFll
fredes et b~lte p~ 2 m fra højens fod og mod de øvrige sider af
hC'Jjenfredes den nUVIlrenoe tilstand.

Mod vest og nordvest, hvor det fredede b~lte vender ud mod
dyrket areal, sættes skelstenene ved højens fod., således at dem
fredede br'umme pB.dette sted kommer til at ligge udenfor skel-
stenene.

Erstatningen ifølge kendelsen ~f 28ønovember 1953 neds~ttes-,
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til 1200 kr. med renter som i kendelsen, 5~ ~rlig fra den 5. sep-
tember 1953."

Fredningsn~vnet har i sin ovennuvnte skrivelse henstillet,
at dette tilbud modtages under hensyn til, at udgloc.-tvuingerneom-
kring h0jen efter det seneste oplyste m8 antages at have v~ret
afsluttet senest den 14. august 1953.

Overfredningsn~vnet, som har dr~ftet sagen i et møde den 7. fc-
brum:·1956, er kommet til den opfattelse, at en fredning af det
ommeldte fortidsmindes omgivelser Gom følge af, ~t h3jen efter den
ulovlige gravning har f8et en beliggenhed umiddelhart op til en
omfangsrig grusgrav og s81edes, at man må regne med muligheden
for ydE:rligere nedskridning fra højens omgivelser, ikke er af en
sådan betydning, at de~ er tilstr~kkelig begrundelse for at gennem-
føre fredningen p8 grundlag uf dot ovenn:Bvute tilbud, hvorved be-
mærkes, at selve h'"1jener fredet umiddelbart i henhold til naturo-
fredningslavens § 2, stk. l, pkt. l.

T h i b e s t e m ffi e s :
Den af fredningsn:nvuet for Skanderborg amt den 28. november

1953 afsagte kendelse vedrørende fredning af "Skjephøj" i Hornborg
sogn oph;;eves.

Udskriftonc rigtighed
bekr~~
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F. Grage

overfredningsn~vnets sekretær
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