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År 1955, den 25. oktober, afsagde overfredning8n~vnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende
kendelse
i Gagen nr. 1183/54 vedrørende fredning af omgivelserne af j~tteBtuen
tlævehøjll beliggende p~ matr. nr. 17a og 17b af Slotsbjergby by og sogn,
af hø jen "Spids banke" beliggende p~ fornævnte matr. nr. 17a.
I den af fredningsn13vnet for Sorø amt den 3/11 195.4 afsagte kendelse
hedder det:
III skrivelse af 9/6 1953 har nationalmuseet
begæret fredningssa.g
rejst vedr. omgivelserne af dels en langdysse, beliggende på matr. nr.
".40n Gerlev by og sogn, dels j;ettestuen "R1lvehøj", beliggende på matr.
"Inr. 17a og 17b Slotsbjergby by og sogn, dels højen "Spidsbanke", belig~Gnde p:!l matr. nr. 17a sammesteds. Motiveringen herfor er ønsket om at
forhindre, at den i terrainet vest for højene stedfindende grusgravning
kommer højene for n1lr, s~ledes at disses arkæologiske og landskabelige
v:Erdier ødelægges.
Under
n13vnets første møde indgik ejeren af matI'. nr. 40n Gerlev by
sogn, g~rdej er J ens Viggo Olsen, pli uden erstatningen i overensstemmelse m~d nationalmuseets, af nævu6t tiltr~dte, ønske at frede en 7m
'
~rod br~mme langs med den nordlige side af den på hans n~vnte ejendom
~eliggGnde
langdysse.
Nævnet foranledigede herefter det areal, som nationalmuseet ønskede
fredet ved "Rævehøj" og "Spidsbanke", indtegnet på et kort ved en landinspektør. Herefter ønskes der vedrørende "hævehøj" fredet af matr.
nr. 1780 Slo tebjer'gby by og sogn et areal p~ 11.000 m2; l 5484/5516 tdr.
land samt af matr. nr. l7b Slotsbjergby 13.400 m2: 2 2368/5516 tdr. land.
Vedrørende "Spidsbanke" ønskes fredet af matr. nr. 17a Slotsbjergby by
og sogn et are:.
al , der udgør 12.500 m2= 2 1468/5516 tdr. land.
Da nævnet er enig med nationalmuseet i, at såvel arkæologiske som
.~ndskabelige
grunde taler fol.'at frede de af nationalmuseet udpegede
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e
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,tI,aaler af matr, nr. 17a og 17b Slotsbjergby
by og sogn, vil disse i
medfør af § 2 i lov nr. 140 af 7/5 1931 om naturfredning
være at frede
0ålede~, at de ikke må udgraves, bebygges, beplantcs, forsynes med
master, skure eller andet, men kun benyttes som landbrugs jord.
Ejerne af matI'. nr. 17a, g~rdejer Karl Gunnar Sørensen, og af matr.
nr. 17b, gårdejer Ejnar Thulesen, har, under henvisning
til de i arealorne formentlig
gem, men enighed

værende v~rdier
har -~kke kunnet

Jordvæl'dien af arealerne
f300 kr. pr. ha.

af' grus, ønsket
OJ"'1:~S om dennes

er ved vurderingen

erstatning for fredninst0I'l'else.
pr. 1/10 1950

ansat

til

e

I skrivelse a.f 22/4 1954 har' Danmarks geologiske undersøgelse
vedrørunde hævehø j og Spidsbanke ud tal t:
" ••••••••••• at begge kæmpehøje ligger på stykker af åsryggc til_rende
et strøg uf sand- og grusåse dannet i afsmeltningstiden
for det
1
ste isdl:lkke over Vestsj:elland for ca. 12-15.000 ?:tI'
siden. Strøget lG1TI
følges fra egnen SV for Fårdrup (Bj~rge ÅS dal) med visse afbrydelser
over Nødbjerg (ved Erdrup bro) og 0rebjcrg (ved Stude) til Spidsbanke
oe Åbanke og videre mod nord langs Vårby ÅS dal helt op forbi Trælleborg
til Tude ÅS dal NV for Hejninge.
~
D~t materiale,
der opbygger åsryggene og også ofte de n~rmest tilft?ødende jævnere flader i åsstrøget
er vandsorteret
smeltevandssand
og
·-grus afsatte af en smel tevandsstrøm,
der ind imellem uregelm'llssigt formode pa:rtier af den hE:ndøende og afbmel tende indlandsis
søgte sig afløb

At

mod NV til den nordlige del af den s~nkning, der nu indtages af StorebnIt. Fordelingen
af sand og grus i åsstrøgets
dannelser er meget uregell~Oig;
som en hovedregel
g~lder Dog, at grus fortrinsvis
findes i ryggene og toppene og sjnldnere i de jævnere flader, men af ryggenes materiale
e:c dog hovedparten
sand.
Hvad de lokale forhold omkring Spidsbanke og R'llvehøj angår, har vi
Dn geologisk kortl.:egning i målestok 1-20.000, foretaget i 1942. Denne
kortlægning
er baseret på anvendelse
af stikbor af kun l In l1mgde suppleret med studium af alle tilg~ngelige
profiler og oplysninger
om gravnin-

e,

Gor, brønde etc.
Vort kort viser omkring

R'llvehøj kun

sand, men da. dE:r i 1942

pl'ofilE:r fandtes omkring h:svehøj, siger kortet altså
~uolt tilstedev~rende
grus i mere end l m dybde.

ikke noget

ingen
om even-

Hvad Spidsbanke angår, ligger denne høj i yderranden
af en ryg med
c;t vis t grusindhold , således at der N og NØ for Spidsbanke er gr;,mlegrus-

~ve,
~

fJ

hvori der dog overvejende
er gravet sand og finere grus (murgrus).
Grus med indtil ægstore sten findes i den grusgrav, der ligger på

fl\" ..'
l~,

I

4

3.

letr·. nr.

lojringer,

1880, men kun i små mængder. Hvor meget af tilsvarende
grusafder kan ventes inde p3 matr. nr. 178, kan ikke med sikkerhed

:.tfl'"Bses P8 vort kort. h'n nøje besvarelse
heraf vil kr~ve
:::w;g(:)lscmed boringer
til 6-8 m dybde, men ori enteringsvis
a.t pft vort kort,
der al tså
Gi' <ler kun lagt
gr'usf'arve

til
p'})

en specialunderkan anføres,

n.:erv~rende brug er af for lille
målestok,
selve Spidsbanke s amt et lille
smill t areal

matrikulsgr:ensen
(mellem 17a og 18a) mod øst
syd eller
vest for Spidsbanke.

langs

(ca.

100 m), men ikke

Det hos os foreliggende
materiale
afgiver
altså
ikke positive
vidnes;.)Yl'G. om større
mængder af grovere grus p8 de med :rødt og blåt skraverede
eeTel'
p8 mDtrikulskortet
over RævBhøjs og Spidsbankes
omgivelser."
N"BVTICt
anmodede derefter- Danmarks geologi ske undersøgelse
om at
jil'etage

en undersøgelse

~;_at søge konstateret,
:L .lndustrien.
Til dette

af arealet

ved Rævehøj og Spidsb~nke

om der i arealet
fandtes
for'mål blev der foretaget

med henblik

grus, der kunne anvendes
17 gravninger
- 1'01' det

meste til en dybde af 2 m - og hvor det syntes nødvendigt,
blev der ved
bCJr-ing fortsat
LBngere ned. På denne måde nåede man i et enkel t tilfælde
nud i en dybde af

3,85 m. DGr blev

ial t u~Jtaget

32 prøver.

Det fremgår

af

~ten førte bore journal , at det finkornede
sand er meget dominercnd c. H01'~~.lkommer endvidere,
at lerindholdet
i dette
ofte er ret stort.
\~li, Gravere sand og grus blev også fundet,
men udst:r·:.ekningen og tykkelsen
af disse typer var kun ringe.
r~ 7 af prøverne foretogt3lJ sigt'2analyse til konstatering
af kOl'nstørrtJlscfJfordelingen.
Prqlverne blev overvejende
taget fra lag, der i kornI-ørrelse svarer til materiFi.ler,
der anvendes i mørtelindustritm.
For de

I

,rI'oveste prøver g:elder, at de repræsenterer
lag af ringe udstrækning.
Efter det s~ledes oplyste,
findes
den erstatning,
som till:Egges

.1

~erne,
at
Ljoren

burde fastsnttes
s:!31edQs:
af matr. nr. 17a SlotsbjeI'gby

ThulGsen, kr. 2.100,00.
Ejeren af matr. nr.

kr.

17b smstds.,

by og sogn,

gårdejer

gårdejer

Ejnar

Karl Gunnar Sørensen,

850.

Af erstatningsbeløbene
vil halvdelen
v'ere at udrede af statskassen,
luIvdelen af Sorø umts fond.
Nærværende kendelse vil være at tinglyse
på fornævnt(-] ejendomme •
.Påtaleretten
tilkommer fredntngsn-Bvnet
for Sorø amt og nationalmuseet .i forening
eller hver for sig."
Konklusionen
er sJlydende:
2
IIAf matr. nr. 17a fredee et areal
p8 23.500 m , af matr. nr. 17b et
ikke må gra.ves grus, opmJ.rC3alaf 1·3.400 m2, således at der på arealerne

tit

J,

4.
l

nogen bygning, foretages beplantning"
ej heller med frugttr'æer\eler and en forans taltning, uden tit fredningsn~vnets og nationalmuseets
Godkendelse forud er indhentet{~
I erstatning tillEgges der ejeren af matr. nr. l7a Slotsbjergby by
oS sogn, g~rdejer Ejnar Thulesen, 2.100 kr. og ejeren af matr. nr. 17b
Slotobjergby by og sogn, gårdejer Karl Gunnar Sørensen, 850 kr., hvilke
bo10b udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Sorø amts

,~lf0J:'es

fond.

PBtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Sorø amt og nationalmuseut i forening eller hver for sig.'
Donne kenc1else vil i medfø r af naturfredningslovens § 19 stk. 3 v'nrc
forelEgge overfredningsn':evnet."
Det bemlll'kes,at der er' sket en forbytning af ejernes navne i leonJ1SeTIS stk. 5. Det er'gf:lrdejergjnar' Thulesen, som ejer matr'. nr. 17a,
, '~g~hde.ierKarl Gunner Sørensen, som ej&r matr. nr. 17b.
:;'Kend elsen er indanket for overfredningsnævnet af gårdejer Ejnar ThulE:8(;n og gårdejer Karl Gunner Sørensen med påstand ,om forhøjelse
af de dem
'
~llkendtG erstatninger.
OverfredningsnlJvnet har d en 3/6 1955 besigtiget arealerne og forhoodlet med de ankende og andre i eagen interesserede.
~
Der opnåedes enighed med ejerne om, at erstatningen til gårdejer
l~jnaI' Thulesen og gårdej er Karl Gunner Sørensen fasts=ettes til henholdsvis 2800 kr. oe; 1200 kr.
Da overfr8dningsn::evnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte,
vil denne v~re at stadf~ste med d8 af det foranstående følgende ~ndrinqr.
Et kort nr. So. 106 vi send l} g:L'snsernefor fredningen er vedhllftet
, rv~rende kendelse.
T h i b e s t e m ID 8 S :
Den af fredningsnllvnet for Sorø amt den 3/11 1954 afsagte kendelse
_drørende
fredning af omgivelserno af jættestuen "Rævehøj",beliggende
p8 matr. nr. 17a og 17b af Slotsbj&rgby by og sogn, og af højen "Spidsbanke",beliggende p~ fornævnte matr. nr. 17a, stadfæstea med de af det
forunstående følgende '.Endringer.
I erstatning udbetales følgende beløb:
gårdejer Ejnar Thulesen, Slots-Bjergby •••••••••••• 2800 kr.
"
Karl Gunner Sørensen, do ••••••••••••••••• 1200 "
alt med nmter 41/2% p.a. fra den 3/11 1954 at regne, til betaling sker.
Erstatningsudgiften afholdes med halvdelen af statskassen og halvdelun af S01'0 amtsfonc1.
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~
bekræft~~:
~1!",
""~,,
t)
.-:::, J,A/! ,I } •• J::/;:"~1'e-----,~
'-~I
;-"
P'. 9'trge
11
overfrednidg~nævne~~' sekret~:r

.,

e

I

Ktb. NK.

18 q.

-,.c.CJ ~

Q..

18 -

;-------l-_-m~~~~~~~---------------~/8!?

,,,

,

I

I

~,,'
....

,

11:,

~,

t:

HEMMESHØJ

/7 ~

ol

"" ,

1'1

,

I

I

17

b
/7~
/7

b

GERLE.V

"

22/'L'LL/LZ GRflNSE

FOR FREDET AREAL

, :ltooo

I, ,
/00

I

!

I

I

I

I

I

11

l
o

100

200

300

400M

Naturfredningskonsulentens
K~benh8vn d. 30 -8 - 55

By:

SLOTS - BJÆRGBY

Sogn:

~I'-

Plan nr• .5 o.

lOG

kontor

FREDNINGSNÆVNET>

r ,e
~'
I

,\

[

Matr,hr, 17 a og 17 bf Slotsbjersby bi og sogn.

~,

I,.

l

K

\

"

A~
2..~/lO

K E N D E L S E.
==.====
... =.......

I'

"

J

~i
~'

I skrivelse at 9/6 1953 har nationalmuseet bes-rei freJD1 ....

,
f

at dele en lang(y8.t, b.~"'4.

sag rejst vedrørende omgivelserne

I

n, Gerlev

pA ma~r.nr. 40

bf og sogn, dels ~.t~estu.n "Iæve~,·,\e-

l., 81otsbjeri'b7 bl os .op, U1:a

liggende pi matr.nr. 17 .I. og 17
højen "Spid.banke", beliggende

på

matr.nr. 17 a, ...... teA•• "'1-

veringen herfor er ønsket o.. at torh1rllh,

a1liden 1 t8l"X'aint ......

c~.ynlns ~.~
arkaol.81.~ t. lanl",bI11,.

for h.~en.et.Afladenle

h.~.ne for ~r, 1Al.-

de. at 418S..

.-r41er øde læg ....

t

Unclernævnets t.rarte møde 1nda1k e~.rtn at ... tr.nr. 40 a, _rley by og sogn, gårdejer J.nl Viggo Olsen, på

overenøstemmelse

med nationalmuseet.,

.'en .rataUdna

1.

af nævne; t11txiil... ønske at

frede en 7 m bred b1'll.'llØli
langs med den nordlige

sid. at tu pi hans

nævnte ejendom beliggende langdy ••••
Navnet foranledigede

aerefter det areal, 80m na11onalmø .. et

8nBkede fre4e~ ved ·"vehøj"

ved en landinspektør.

OS ·Spid.banke", indte.n.~ pA et kort

Heref1er en.kel der ...e«rørende

det at matr.nr. 17 A' Slot,bjergby b7
m2=1~

~

"tr. land

13." .2.

m.dIi ..u.

2
17

.amt at

W tdr~ laDt.

a,

e.

R"veh.~" :fr....

sogn, ., areal

på 11.000

."r.nr. 17 !?O. 81otøbjergby,

Vedrørende "SPidoba:tlkc" ,JUJke. tntet at
Slotsbj .....' bF og sogn, et areal, del!'.... ll!.JOom.2•

2~

'5'5'I6' tdr. land ••

Da lJ8)vne, er enla' med nationalmuseet
SOli

1, at slv.l

landskabelige sru.nde taler for at tr~ul
...

peg.... arealer

at matr.nr. 17 .I. og 17

d1s8e 1 medfør af

l,

arkaolo&1Jlke

at _tio~.'

.1o".~•.,

u4-

by Ol øop, T1l

§ 2 1 lov nr. 140 at 1/5 19" .. ~aturfrean1~~re

at frede såledeø, at de ikke al Udgrave., b.by .... , beplrnt •• , tor'~
••• f

synes meclmaster,

skure eller

andet. men kun b.."ttea

som landbru.p-
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23-04-1992

TE~ki~i>..53 72 08 63
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Telj. 53 72 06 62
Fogedretten 53 7380 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 telj. 53 73 10 10
Giro 2 05 26 95

Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 1- 700 Næstved

FREDNINGSNÆVNET
F. 184/1991.

/

Den __2_3_.
__a_p_r_i_1
__ 19

92

Ved skrivelse af 16 og 17/12 1991 har selskabet ansøgt om
nævnets tilladelse til nedlægning af et lyslederkabel

øst for Vår-

by å på matr. nr. 17 a Slots Bjergby by, Slots Bjergby.
Vestsjællands

Amtskommunes

landskabsafdeling

har den 18/2

1992 be:nærket:

tt

"Traceen

passerer det pågældende sted inden for 100 m beskyttelses-

linien omkring det fredede fortidsminde

Rævebanke, lb. nr. 3622:14.

Arealet er tillige fredet ved kendelse.
I medfør af naturfredningslovens

53 må der her ikke foretages æn-

§

dringer i terrænet uden Fredningsnævnets
ves der en dispensation

tilladelse. Endvidere kræ-

efter naturfredningslovens

§

34 til passage

af det fredede område.
Det bemærkes, at TELECOM A/S har et eksisterende
som det nyprojekterede
Det er forvaltningeæ

kabel i samme trace

kabel.

opfattelse,

get og den efterfølgende

at der ikke ved etablering af anlæg-

retablering

hensyn, som naturfredningsloven

af anlægsområdet

tilsidesættes

tilsigter at varetage.

Det anbefales derfor, at den nødvendige

tilladelse samt dispensation

meddelesll.
Skov- og Naturstyrelsen,
/

Kulturhistorisk

kontor har den 13/3

1992 udtalt:
" at man herfra kan acceptere at kablet nedlægges indenfor fortidsmin-

~

dets 100 meter zone. Det er dog en forudsætning,

at kabelnedlægningen

ikke foregår nærmere end 15 m fra fortidsmindet,

som er en afpløjet

jættestue, hvor der kan findes offer- og udrømningslager
Vestsjællands
I"

1."/

'I

1;< 11/'1-00

9/

C)

I

Amtskommunes

landskabsafdeling

udenfor højen".

har den 26/3

1992

tilsendt nævnet et eksemplar af den på ejendommen den 20/12 1955 tinglyste fredningskendelse.
Under henvisning hertil tillade~ nævnet i medfør af naturfredningslovens

§

53 og

§

34 nedlægning af lyslederkabel

vilkår som anført af Kulturhistorisk
Tilladelsen

Overfredningsnævnet

§

kan efter naturfredningslovens
(adr. Slotsmarken

KLagefristen

kan ikke udnyttes

I

Er klage iværksat, kan tilladelsen

~'

holdes af klagemyndigehden.

(~)---J',!,
.
A \.::~_~_
\.\.
."~l'~'

'Steen Nørga1trd

Telecom A/S
Telegade 2
2630

15, 2970

§

58 indbringes

for

Hørsholm) af bl.a. aner 4 uger fra den dag,

er meddelt den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen

.

kontor.

64 a.

søgeren og forskellige myndigehder.
afgørelsen

på

bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,

jvf. naturfredningslovens
Afgørelsen

på ejendommen

Tåstrup

før udløbet af klagefristen.

ikke udnyttes medmindre den opret-

et
1"1~

)irik B. Neergaard

;7,. ~t~

t: ~t:

Bo Mølbach

