
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------------------------------

Aar 1945. den l'.Novem~er, afsagde Overfredningsn~net paa
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering fØlgende

K e n d e l s e
i sagen Nr. 63,/1945 angaaende Fredning af Matr.Nr. le af Tibirke
Flyv ••and 1 dets Helhed.

Ved Kendelse af 22.0ktober 1926. med en enkelt Ændring stad-
fæstet af Overfredningsn~net den 15.0ktober 1921. blev det gamle
Sandflugtsdige. kaldet "Rumpen" 1 Tibirke fredet. pas strækningen
fra det nordlige Skel af Matr.Nr. If af Tibirke Flyvesand til et
Punkt 180 m Syd for det nordlige Skel af Matr.Nr. Id.

Denne Fredning blev ved Kendelse ef 2,.Juni 19,8 udvidet
laaledes, at der ikke pa8 Matr.Nr. lb. Id og le af Tibirke Flvvesand
sse langt lom det fredede Dige strækker sig, foran eller bag ved
Diget maa opføres Bygninger af nogen Art eller enhrin~es Ikæmmende
Indretninger eller henlOOBge Affald. Denne Kendelse stadfæstedes
af Overfrednin~snævnet den ,O.November 1938.

I Anledning af. at Ejeren af Matr.Nr. le, Brøndgraver Theodor
Larsen. havde paabegyndt en Bebygl:;elsepas den s~'dl1ge Del af
Ejendommen mellem sandflugtsdiget og den med dette parallelle Vej,
blev der af Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker rettet en
Henvendelse ~il Naturfredningsnæwnet for Frederikshorg Amtsraeds-
kreds om Forhindring af saadan Bebyggelse, om fornødent ved Ud-
videlse af den tidligere Fredning af den nævnte Ejendom.

Fredningsnævnet erklærede sig enigt med Grundejerforeningen.
i et det paate't'lkteB'l~geri burde forbindres , men fastslog. at dette
alene kunde gennemføres ved Udvidelse af den tidligere Fredning til
at omfatte bele Matr.Nr. le.

Nævnet har derefter den 20.Juni 1945 afs~gt Kendelse i
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Sagen. hvorved det er bestemt. at de tidligere Fredninger at en Del
at Matr.Nr. le at Tibirke Flyvesand udvide. til at omfatte bele
Matr.Nr. le. Buledes at der pu dette ikke mae opføres Bygninger
af nogen Art eller anbringes Indretninger. der efter Nævnets
Skøn virker' skeanmende. ligesom der ikke mea henl~geB Affald. Hertil
føjes. at der ej heller - bortset fra d~n allerede eksisterende
Beplantning - maa iværksættes en eammenhængende BeplantnIng bøjere
end li Meter.

I Erstatning er der t.lllilgtEj~ren 2081 Kr. 14 øre. bvora f
400 Kr. skal udredes af Forenineen af Grundejere i Tibirke Bakker •
medens Resten udredes øf Statskassen og FrederIkshor~ Amtsfond med
Halvdelen hver.

Kendelsen er i Medfør øf ~ 19. ~Stk. i Naturfredningsloven
forelagt Overfredni ngsnævnet. som den 14 .Augnst 1945 bar besigtIget
Ejendommen OB forhandlet med Grundejeren og Repræsentanter for
ejerforenins.en.

Da Over fredningsnævnet i ·det bele kan tiltræde det i
Kendelse udtalte, vil Kendelsen v~re at stadfæste

T h i b e s t e m m e B~

Den af Nturfredningsnævnet for FrederIJ{sborg Amtsreedskreds"
I :j"

den 20.Juni 1945 afsa#te Kendelse øngRaende Fredning af hele Metr.
Nr. le af TIbIrke Flyvesand stadfæstes.

Pastaler'et med Hensyn til FredninBsservitutten t1l1~ges
Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amteraadskreoe.

Grænserne mellem Sandflugtdiget og Matrikulsnumrene ld og l
vil ved Nøtllrfredningsnævnets Foranstaltning v"€'reat afmærke af en
LandinøpelOtør.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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Fredn ingsgræn ser:
sammenfaldende med Skel
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Terrain af

T/ hrkeB!! og
Tibirle Flyvescmd
...jogn: r'-birke

Herred: lIo/b o

Amt: h'ederi,fsborg

L'diærdi,get i Jul.' 19/;5
Direktoratet for .\\alriIUlIs\·æ~end
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F u'honlIlinc<;spr'lt '1Collen f ,r ~'l'eJ.nin68IL,)vn0t f '1' B'r",derLtsb()r5 Amt.

Kendelse afsagt den 20. juni L945

V~d KenJelsd ~f 22/10 1925 blev dut g~mle SandfluGtsdibe,

k"ldet "liuilllJan" i Tibi.r-ke }JUu Sti',,;I.niI1(',en fru Jut l:ordl16e ~kel

af Mutro"']r'. lf .:lf 'ri bi.dte l!'lyves ..md til L t j:JUflkt. 18(J ill. Syd f)r

d~t n 'rd1.LgE:J ~kel <.:If r:..ltr.Nl'. le Si:i:nmesteds fr-J"et, i::ic.aledes ut

d,,~t s!ul II.:nll,,,:i,8 ur0L't-, hv'rh")o J. t t<::..,t, )ul1,es, <..<t n)61e Al'''i"lor

mJllem iJigut ")~ Va,jtJn fru 'fibi1'!:t> til 3JJ).;"'o Dl' l 01;:",,1 v re UIlU,-J1l;,,-,si,et

'lidSe .Be~j'JJJlsl1ini;ar illuJ ;jeIlsyn til B~bYt~oI31se 'b BdfJl3.ntnitlb·

Denne K,mJ~18e b12,v :;;t"Jf ld Lat Jf (, I ..n.'freclni!l6S1L.Vtlet

J..W 15/101927, d").,; maG. ,Ln BemJ.:d",nine:\, ""t J~rJblumst.:n ilr .:let

fredede Al'e~l lig~er 18u Ueter fru d~t n 'l'dli~~ ~kel gf Mutr.Nr.

lq (U1t::lclt ikke J\Ltl.'.Nl'. l~)

Den auu1eles utuJfundne Fl'~dnin~ blev ved Kendelue af

2.5/6 19:58 llJvid.::t, Sti:..l~..ll;)s at der iklt~ p.j::! M: t,'.1!r. Ih, ld ,)g

le af '::ibirke F1yvesulld, S3<:: langt S'lill det fre",uJe .::lige l::ltl'JJ_dcer

sig, f)r.n ell~r bc..GvtJd d-:t Le mt.u r)pf0res BY6nill~er [lf n')~en Art

eller ::..nbl'inges slcJJillm,;ndt:J IIldre tnillt;er ",11<::1' 11",111);",3eS Affald.

(JgS,,8. u01me Kendelse blev stCiJf ~stet af 0vei fredniugsn DYnet,

nUllllig atm j U/II 1~38.
F .renin:-;;tJn uf J,cuIluejel'~ i 'ribicl\.e Bakker hc...r nu i

.j,cclveL;e uf U/4 1945 h:J,lu,lt Nc·Vtlets IJprnw.J,',u.JllJlhed PUCl, at gjeran

af Mutr.hl'. le, B,'un,.ii,l'dV01' 'rhe'ld,r L8.rsc..n, hul' p::J.abee;yndt en Bebygge]

S·;l, l.J lin dit!;)l' .l!'qrc,minc:,,,m, Skøn blr i Strid llled .c'redningsbestslamelaerne,

idet Hllset (en Bungal)w) a~tes ()pf~rt umiJddlo~~t op af Sandflllgts-

diget ill0l1ern d~tte 0g V.jan.

ollbsididJrt - det vil "i6a f 'lI' dat Tilfælde, a t det

p:w tænkte Byu.,;eri 1k1ce .....kulde være i Strid med :E'reJ.nint;en - har

G runde Jel'f 'reningan etnJra"',ot )m, at Fredning,;;n udvides til at 'ill-

fatte 11"le J'/1str.Nr. le, idet d"t hævdes, at de tidligere Fredninger

ellers vil miste en v~_dntlig Del af de~ds Batydning.

uette Andragerlde har E')renin6en n..crme:ce uddy'bet i Skrivelse

af 1/5 1945, hv lri d~ t anf01'es, at en Beb'ygg~li:le paa det n,8vnte Sted

(,")/1: af den ArL, ma.n meta v..:nte) i høj Grbu vil ski.C'TlmeUdsigten til Sancl
flugtsdiget fra V~j~n 19 Udsigten fra ~ibirke Hukker til El1emnsen,

hv ,rh,")s .I!' Ir",nillgen har I)plyst følgende; I sine Bestræbelser f ir at

slcabQ en Bebyggelse, deL' staar i S&mk1ang med ,3i.edL.:ts særJgne Natur,

h31' man is..ur lagt V.,egt paa, Ll't llllse Kun bygoE:JS paa Steder, hv')r de

. falder nbt~l'~igt ind i L~nJskabet. 3aal8ues hd~ ~ln med en Bek~stning

<.lf "'j, 01)\1 t:.:l'. t'.i8ot ll~slllLmd CClrl Larsl:ln til 8t :L1.tJggeen 1)eklcu'aLi m

id,,,,h llJ.c.,IJe ~"rbur1 rn lJ IIPI'VlC,J]St:; af 13y,'-',1Jin""",r naa c.j-.:nuom,!t.:n



MEt~~Nr. 14a. ~ndvldere h~r ffi~n i F'rsta~clse illdd D~nJ~rks Ubturfred-
nil*:::;f·l.l:'~ding f0rt en ~L:..ekkeF )l'h<.l!lJ1in2,.ar fi0d Pumili,-n .DIlgelhurt, Jer
",,,,,,r J3u'(]t\;L'n"s oL ·re Uidt8.l."U<':ll'ti. Vt:d di",,s,,, .I!' )r'llat1ulinger, dar nu
i det v..ll..:.dntlig"te er '..lL.Jlu.ttet, ur det In·d Bete-lling af C[,. ~2.C()lJ

Kl.'. lykkedes at 'lfJn~U, ut dclr fra dtltte m.ag0t st'HtJ Ai'e:11 kun m~a
u(lstykkdS 5 st ,rG l""l·c ...llel', Jer 'lV.a1' kun rrwn b,d)Yh~tlS med cl8t Hus,
ffiE::UenShdLiture,Jl..:t 11V",rk.0n mai..:u(Ltyl\.kes I:olJ er beb:Vt~ot:s.

I}enueill Ji"se Bestræbelser h,~r lll'All, ,~nfvll'es Jet, i det
si.fJre qg 11-.::lesikr"t Bakkernes Karakter Ol:, Natur; hv 'rim)d dl;jn Be-
b:V,',_cl:.;"" '" Hn Bl'i:H!Ji',I':.JV81' L:ll'Lien llG.r pL;.l!11u(~t, vil vir'ke u.clvis
Ulilltct;,;(:J!'8nde fU[;; l,L'unul.,j3!'f H'"ni.l~dllS "rbe,iJe •

.i.i,.vntlt k..:l11 :;':\.,3 .. e tiluttd sig ti] Gru.nd".icrfr)r"ninc;cns
B('trufd,Lning0r. ljutul'frL,dllidA"HnDssi~t set cl.' Jet utvivls')lllt af "l~(~""",\
G1,nr .l3ctYJning, b.t Jer l.hH ,ldt.::ls alv'rlige J3estl'c.el.>el.:,,,,rf)r, at 'r.i.birhe
But(ker f 'L'::lL:lUlleSf 11' Gk.e,lltil;L1Ut:l eller Lall'lge liob:vggelser. DiiJs.:
BuoLræbeLi 31' b0r - hvad (LI' ur, t",',,;} iF, 19S,,::; ::-1' ,,'•.:.:ui :sen - l'esul tei'c.>.'"i
elI s"rnlet. ),2; sikre t 1".ccuJ1ing.

~Å~:.evJ1etl.un "nllv,idclre til t1'.:Jde, Li t ddt p(l."tænkte 13YUf~-:lL'i
vil virke!;k.em,rJ<3nue qg sa.~ hilldro;;J1de :f ,r L1J.tiif',ten fda:lvel fl'cl Ve,jen
til Bakkt;L'ne Gf)ill fru disse u.d ')Vel' Bllom,)s:::ll, ut dotte Bygt;eri blår
hindres.

'iII

N.i:vnet kan derim·)d iklclJ til ti',:ede, ut BYP;;:.,el'iet er i
Strid meld ueln stedf~ndne Fredning •

.;iac:led.es S'Jill tiyJ,grænsen l'nr det fred.ede Art:lal udtryklcelig
e~ &ngiv8t i lNerfrLdniagsn~vn0t Kend81se uf 15/10 1927 er det
utvivls )mt, at Cl,ln sydligste (f,)r hmgst wl~;ruvede) TIel af S9ndfl~gts-
dj,p,et ikke 'lfnfutLes uf Fredningen, hVr)rfl)r Grundejerf )r2ningens n.
vblbegrurldede unske kun kan imøJeJc HJlineS ved "n ~dviJ~t Freuiling.

I SLla lh;nseellde ha!' B:r.'0J1duruver Lt.l'scn cr'i~]ær'et sig villig
tJ l bt opføre det paL;twnkte lIu.s PiA:"': d<:iJlemden ::iide af Ve:.ien )pI; at
1i:lde lIe] u :l1atr.Hr. ltJ bLive fr'Jdet pUU UE:lVilkuur, at <ler Udu<::ta10hal
f'Jlgl:wue c;rs t8tni!l~(;,Jr:
F )1' Grunden 15{Ju Kr., til Landil1s;)e:-r.tør (ny (Jpm'Jaling og
U<ll:Jt'ykning) 75 Kr., f"r b'lytning uf r.Jai.eriuler h~n Lil den nye
Byggd~luaG 6u Kr., Ner~dKlfter vdJ Inst8l1ati0n af elektrisk Lvs,
hvilke Uagifter efter f'roligGende Dokumentatinn andru~er Kr. 448,14,
altsua ie:.lt 2()81 Kr. 14 lure, hv'.cLil k )mln",l', ut han - f')r nver-
hovedt.;t at fua Lys installeret - ar n0Jt til at k0be 27,9 kg K,ill:ar-
tl'uud. Haj} re~Jler med, at Prisen 11erf'lr vll blive mindst det dobbelte
af d,m l"vlibe Pris, s 'm er 5 Kr. pr. kg. hv)rf,)r hun yderligere
betinger dig et Buløb paa 128 Kr. 50 01'13 (til den pabtænkte BYpl;ning
skulde h~n kun skaffe 2,2 kg.).

EnJelig har hun ta6et det F Jrueh11d, at hdn vil have Ret
,til o. t b t.: plante Jen sydligste Del af Grunden.

Under Hensyn til at Grunden har E::t Ar(;)al [lau ca. 5(jl}() Kv.
Alen, kan !J:evl1et ti I trl)Ue, at 15:;,) Kr. er en rim01ig Erstatning for
li'l'\;::dning <.if ::h'unden. Nevnet ~;:cinlig L::cles tiltl'lJde de øvrige Poster
bOL'tset f1·,..( den sij~t8nførte, der ef te!' sin Ncitllr' ikke blår kunne
f"l'langes g ll.ltgj )I't. NJVIl\"t kan JdI'im ,d ikke til t!' ~de Brøndgraver
LUJ'sen::>~)fl3k.e 'ill en ubet',l';)n::let ~,::;t til at LJ.:plutlLe do;;n oyJllge Del
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af Grunden.
I ...13~.11,)1J..i1 ":-.::t b~~leu.e::; (Jl.l..L'0.L'teOQ::;tel1l.J.esdet J.erf.)r,

at de ticlli,Q;8rB i::Jteo.iu,1c1ne ?rlJuning,~r uf en .:)21 o.f L/Ic.tr. :NI'. le ef
ribirke Flvvesand udvides til ~t lmfatte hole U~tr.Jr. le saule~es
c.it dGr paa cl..:: tte L.:.:(e mea '1;::>f"n'es :3ygni.Clger &f n 19_~n,\.rt 311dr Gn-
JrLl!-,;es Il:Jr'2tninger, i,,1' <.:f~:::.c i~Wi,~ts ;:jkøn vir~:er SkJllllf"mde, lit.2s 'ID

cl",r iJelee ffi';I[. henl'3gp;es Affclu. ~Jectil f0;jcs, at cl -a I' EJ.i h-:::ller - blrtSJt
fra dan Gl18r~ue ekdibterdnue gep18~tning - muu iværk3~ttes en
sam ..enhænp;c:. Cle 33I)Lmtni~p-:, hø:i;:'I'C~ end L~ l\II::; ter.

Ler till~~~es Brønd~rQV8r 1hendnr Lårsen i Brstatning
2\.)81 n:r. l'i- Ivre, !lv ,ri::.tf 41) J Kr. ud.:...;cles Gf .B' )J\.,;l1in6el1 af Gru:nde.-j~re i

:.Libirke Bu ;.icer, .~ldu~n~ ,~dst8n u.d".'~ues uf Statskassen 'g 'Jr,~ael'iks-
bor~ Amt med rl~lvd~lGn jVdr.

.LJ2nne K311dc:ls8 vil V,Jre cJt tinglyse Pb& ~,bt.r.Jr. le
af ribirke Flyves~nd.

J.L.Buch. Carl P )ulsen.

-------
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U D S K R I F T
af

Overfredningsnævnets Kendelsesprotokol.

Aar 1938 den 30. November afsagde Overfredningsnævnet paa
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen 80/26 vedrørende Fredning af nogle Arealer ved det gamle
Sandflugtsdige ved Tibirke.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den
23. Juni 1938 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i
Medfør af Naturfredningslovens § 19.

Da Overfredningsnævnet, som den 29. Oktober 1938 har besig-
tiget de fredede Arealer, i det væsentlige kan tiltræde det i Kendel-
sen anførte, vil denne være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds

den 23. Juni 1938 afsagte Kendelse stadfæstes.



KENDELSER>
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U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnavnet for Frederiksborg Amtsraadskreds
af

K e n d e l s e

afsagt den 23. ~uni 1938.

Det gamle Sandflugtsdige, der findes vest for Vejen
fra ~ibirke til Bække Bro og strækker sig langs denne Vej, er

.fredet i 1927. ~ellem Diget og Vejen ligger et Areal, hvis Bredde
nordligst er ca. 40 m og aftager til ca. 8 ID mod Syd. Om dette
hedder det i Fredningsnævnets Kendelse af 22. Oktober 1926, stadfæ-
stet af Overfredningsnævnet den 15. Oktober 1927, at Matr. Nr. le,
lf, lc, li, lh og 11 mellem Diget og Vejen kun maa bebygges med
Bygninger bestemte til Beboelse og Landbrug, af Højde ikke over
8 Meter til Tagrygningen, samt at disse Arealer kun maa tilplantes
'saaledes, at Udsigten fra Vejen til Diget ikke derved skjules.

Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker har nu andraget
om, at Fredningen maa blive udvidet saaledes, at der ingen BebyggelsE
maa finde Sted mellem Sandflugtsdiget og Vejen, ejheller paa den Del
af de paagældende Matrikelnumres Areal, der ligger Vest for Diget.
Foreningen har dog indskrænket sin Paastand til det Terræn, der lig-
ger over 300 m fra Tisvilde Hegn, der lidt nord for Dige t ·naar ud til
Vejen.

De nuværende Ejere er
af lf Tibirke Flyvesand Gaardejer Harry Monberg,

Ic, l li sm tds. Fru Maria de Fine Iversenl og
Ih smstds. HRSagfører Eivind Møller m.fl.
ld,le smstds. Brøndgraver Theodor Larsen

Trehundrede Meters Grænsen fra Skoven falder et Sted inden-
for Matr. Nr. lh.

lEjerne af Matr. Nr. le, l , li og lh er gaaede.ind paa
Fredningen, Ejeren af Matr. Nr. ld og le har krævet Erstatning,
idet han har Tilbud om Køb af en Del af Matr. Nr. le.

Det Areal, det for ham drejer sig om, er dels 2040 m2

foran Diget og dels 2120 m2 bag Diget, mellem dette og en Mark-
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Det har meget at sige for Digets Udseende, at det ligger
frit; og der er derfor Grund til at udvide Fredningen saaledes, at
der ikke maa bygges lige op ad det.

Det bestemmes derfor, at der ikke paa Matr. Nr. lh, ld el-
ler le Tibirke Flyvesand, saa langt som det fredede Dige strækker
sig, foran eller bagved dette maa opføres Bygninger
eller anbringes Indretninger, der efter Nævnets Skøn virker sk
de, ligesom der ikke maa henlægges Affald.

Der tillægges Ejeren af Matr. Nr. ld, le 2.500 Kr.
statning.

A.:P.Larsen
L. Harboe H.V.Hansen
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(NEHFRBDNINGSNÆVNE'rJ KEj\J-;)3LS~SPHuTI ,Ke,L •

Aar 1927 den 15. ukt ,ber dfs~gde ()verfredningsnJ:lvnet

f~lgenJe ~~nJelse i Sugen unguaenJe Fredning ~f et i Tibirke belig-

pJ;<;nJe .3unJ.fllAl-!,Lsdig~, l~c.JIJet "Rumpen", 19 uf n 'gIe ,~l'euler af C;jen-

dCllll.ll",ne ~,L..ltr. Nr. lf, le, le I)g Id <.if Ti birke ~'l'yvesd.nd, Tibirke

Sogn.

Den of Fredni(lg<Ju.cvnet f 'lI' Fred ex'l'u:>blH'g .\mtsl'aadskreds

den 22. )kt ,bar 1926 i u,;une GL:g clfl>:'15Le L.Hld ,L,,, \.Ol' inuanJ;0t f)r

f"r lJv,.~rf[ednin6sn:.,vnet af G<:.urdc:jorne Lo1'::> Lun.kn 19 Gt:::org 1Ul'::>en

s, æt Bl'øndgruver The ld 11' Larsen cl 'rn 8jeJ.'e JlUl1h llJ:Jvis :.:.f BJellc.1')JI1illene

I&.tr'.Nr. lf uf Tibirke Flyvas::lnd, Tibirke Jngn, l\l....tr.Nr. le ibid.

Ob Mutl'.lJl'. le og ld luld. 19 af ,I.entlc;r Huns lHaL.ien Jensen s"m

Ptu ..thaver i -.len BllOndt~ruver The,)dl)r Lal's~n tilhørenJe EjenLi1lm.

lJv.:::rfredning::>n "vnet hl:lr ved et Jen 3(;.lIluj 1927 3fh 'ldt

M0de beslgtiget de af Fredningsn~vnats Kendelse 'mfuttede Al'eJler ng

malJ i Henh'lid til de i Kendelden .J.nføl'te GrunJe riJlse de t f lI' paa-

kl'j;vet, :...t Frednill';<:l1 g0nndIUf",res i dat i Kdluel~en ",nførte t;mfang.

Da (Ner'fr.adningsnævnet derhos find~I', ut (1,,1' mtH:! gives de

tl.llkende r1:;clh lld i, at Jun v~d KendeL3en p:.4.:.tlagte ~'r'Gdningsservi tut

bLtyJer un suuucn Indd~r~nkning i dores Ru~dighed OV0r de fredede

A..'ealer, :,t d.: ht:!' Kl'UV p",u \Jn I'ilficlig El'.Jtutning, h(;Jr man ,'ptue;et

FH'lh ..llJ1ir'f,l;[' lIlad .c;.i~l'lle, der' ht1r <;lrkllr-:t. ikl.:l::Jt ville; m'dsætte

o.L1:,Fr-:JJliljg..::n. nu',!, lLr yJes d til en 8rsL-Lning uf i<;.lt 2(;(;l) Kr. at

f '~d0Ie w~d Bu0 Kr. til L~rcl Ltlrl>en, 1U0 hr. til Georg Larsen 19 8(;(;

Kl'. til 'Clle )J<)r L~l1'lj,"n, 19 Jet Le Brs tatnLl1.";lJkr <:lV (;JnSclr man for

1'hwligt.

UllJ~r llellsyn til det s"dledes aLførte 'g :ned Bem:nrkning, at

Matr.Nr. ld af Tibirke Flyvesand, Tibil'ke Sogn, ikke tilhører K"n-

s lI'tiet "fiblrke 3akke,r" men Br'ønJ6ruver The ..J'lr Larsen, at Syd-

gl'WnSGn f 'r det fredede .\real lig';0r 18(; Meter fra d(;;lt n'1rdlliSe Skel

af MDtl'. Nr. Id - ikke s 'm i Kendels\.On anf0r't le, s"mt at Gr'ænserne

f 11' den lJl-ll"m ;:LlHl.flu<~tsdiget 19 LunJev2jen b~liggcnde Del af det

fred.ede ;u'eul er l.ngivet mJd grønt pau vedhæfLde K"l.ct, vil Fred-

nillgsn~vD~ts K"nddll>e vwre at stuJfB~te, dIg dt d<;l1' i Erstatning

til Gaa.cuejerne Lar'., L....rs..:n \)g Ge'lrg Lal's"n samt Lil Brøndgraver

Theodor Lur'sen vil y 1)1'13at udrede henll llduvis 8(){) Kr., 1 (JO Kr. ng

8\)v:Kr. Liligemed Henter i.:lf Beløbene 5 % p.å. fra Jen 22. IJk't lber
1926.

T h i b e s t e ro m e s •

Den af l!'redninc';sn:vnat f '11' Freder'liu.ib'\rg AmtQral.ldskreds

u J!l 22. "kt 'be.r' lC)26 uf:3'J"te Kend:Jlsd lJtLdfdJ.:JLes, J)g s.JC:l.ledes at

0.';1' i "::r"t."tning Lil GUUl'J.Jjljl'ne Lurs L.ll'Sen I)t-', Gel.cg Larsen ScHut
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Brøndgraver The)d or L,:rsen vil VfJre at udrede hen1111d.,vis 8()\) Kr.

4)0 Kr. Ig 8LG Kr. tilli~0m~d R~nter Jf Beløbene 5 ~ p.a. fra dan
2!. t)kt ,bel' 1926 at regne ~,il B'Jtulin..:; "kor.
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E")rh.:mulinc~spr"t ,k011en f'H' Frodningsn vVw::t f',r Fl'ederiksl.Hll'f5 ;I.Illt.

A.ur 1926, den 22. uktnber, Kl. 9 F.)rmidcl:....g, bl",v i

.;;)1:16enNl'. 8/1~26 ai'<'><.lgt sa .. lydenJe, uf I\-"vnet Ved tugne

K e n u e l s e;
ltekvi.renterne lJ<...olJluarkslb tUl'l'r,~Jning::;f 11'dling hu.r rwul ..gt

pE.C:J.stnnd pJa, clt Jet f!.uIIJle 3dl1df'lugt"dltJ;e kdJdt.:t "Humpen" i l'ibil'ke

S0gn, f.r'edes sa,;leJes, <.J.tdet bevures i ::;in nuv,;;)l'c11l1e 'rilstuncl, s"mt

at G.l·unds t'[kket mellem Diget ng ~'\:;r!evejen 'fibirke-Bækkebro lige-

lades freJas suuledes, at Jet ikke illuQ. b~oygges ~ller tilpldntes

med høj B0pluntning, s Jm skjuler UJ::;igten til Di~et.

Diget, Jer d1:.mner en F ,rtsæt Lelse df 'l.ibirke .Bakker, stl'ook-

ker sig i !~etningen :N'H'u-Syd over ~.iendomlilene M.lLr.Nr. lf, tilhørende

Gsar.H::jer Lars Lcllsen, Ic, tilhørende Gua.cdejer Ge )rg L:;1'sen, li Ih

og Id tilh~l.rende et Kons ,rtiu.In /I'fibil'ke Bukj(er" og le, tilhøl'ende

Brøndgruve.l' The"do.l' 101'sen, alle Unu."'l' ]~ibirke ln:vv0sand, 19 l.Jber

i en Afst~ad fra Vejen uf c. 4u In. V0U det nl~dli~e Skel af ~r. lf

af t J. ,r,;ende syde.t'ter 1.il c. 8 m. udfor et Punkt, d ,H' lig,~;er' c. 18U m.
S:yd f"r dut n'lrdlige Sleel...lf Nr. le. Det J.nbivlls i oin Tid <-I.t VJlre
npkustet til Værn m ,J vCll1Jflugtcin. InJtil J0t UVt,Il.t',)I' IlJJVnte Punl(t

er <le t b/)!'tset fra, at d",r p,-Cl. f.l-ltr • .l'f;:', 1<.: 01' gr<lvet en Vej igennem

det Lll Bl'ull, f 'I' du vebtfor li~b";Jlu", J 'r\i,lY', UbllUkClJigc.:t og Ilunlig-

g",r ud,yd."t, liled0lls det 0yd J)1' .l:'u.nktet dt..'lvis ",r a.f6.ruvet,

li:. ms 'l'tiet hed' \:n'klw.l'.-t Gig villigt til ...lt lode lCi;g5e en

l!'rednin~ddt:::LL.J!'uti 1U s.3.uvel pucl Dii.50t u 1m po-,a },'unden ud til Vajen.

';e '.l'g '1g 1an) Ldl'sen hc.l.l' ikl\.e m lJSclt :.:lig ~'l'i;:dningCln uf s~l ve I

Dig~t, sClufremt der ikke Gker InJ~kr~nkninger i J~.res Raadilhed nver

G.runden v,-,u 'lejen, i hvilket rilt'..ulde ue har b.i ·rt Krav paa Erstat-
ning.

The ,d,)r 1Clroen "g en Pri )1'i te toh..,ver .tellt1 _r Bl--ns Niels

Jensen hel!' m ldsat sig onhvl:;r l!'redrJinci s 1m f lITillf~"mde EJenJ. lmrnens

V~rdi, og har f Ir det :ilf~JJe, .3.t Fredning p.3.J.bjdes, p~~st~~at Er-
st::.ltning.

Nævnet muD nu finde, at AlmenheJen bu~de uf lundskdbelige

19 hil3L.,_cl ....ke Gl'unJe hUL' K.l·LIVPt:4'-J, at .Dig.=t s,m i høj G.rad bidra~er

til det lm,..;ivelli.h~ 1",nu.3kabs ejt3!JJ 1JllilWli5e Karaktt3r, qg S'1m bevarer

Minde t '-'In F II'tidens ~c..lldflu~t, b<.::v<1res i ub8rørt ':'1' stund. I Medfør af

1 'v 8. l,1<-1.j1917 § l besteULlles del'fo.r', at DiGet pua 0tr'D::-nini~(;n fra

det n<1l'dli.;e Skel <:lf M",tr.H1'. lf af :ribirlw ~'l:yv"sund til et Punl(t

1St) m dyd 1'''1' u:::t n l.cdl1oe Jkel af MLtI' • .Nr-. le SldllHles teus, frudes



s~&leues, at det sKal nenligbe urørt i sin nuvwrende Tilst~nd, Ulg

m;::J d~n UllIitclll,..:lse, at J.;Il ovenf"r n_,;vnte Ve,i wcr I',luL1'.Nr. le m:.H.l

bavuI'es, )p; at det tillddes E.ier..:n :..lf b..:mGldte "':;,j,Jlld. ,m e-t wivide

Udtik~rin~en i Diget til an Bredde, der tilluu0~ Fnr~sel ill8d Ueste- og

1\1 ltl)rkor'etøjer til de veot f,),(' lig~enJ8 uI'unde.

Derim,)d finJ.er IJ~vne L ikk0, :..l.t .~lIfienh0d.:;n hor nv ...:l'VGj ,mde

Kr:..Jv p~~, Jt Udsigten fr~ Vejen til Dig~t bev~~es ub_sku~ren, hVlri-

Ifi)J den vel ndr betyd01ig Interesse i, ut der bevJras n 'gen Ud~i~t.

I liledfør uf nJvnte L 'vLJesL"nunelse bestelUlIles d~rf''''lr, at Matr.Nr.

lI, l,?, li, Ih, Id "IS le ,JleIJeul Diget 19 Vejen kun nH,W bebY5Jes med

B/p;ning<.:r, bei::ltBluLe til BelJ 'else '':; I.:..adbru.g, ..d Højde ikke ,wer

8 •.JeLer Lil 'l'<"!i,.r',ygninhen, ::lamt at di8se .~l'e,: J ...:1' ku.n lILU tilpldnttls

s~1,,1t::des, ut Udsibten Ira Ve.ien til Diget ikke derv",d skjules, i

h'iiIken Henseende N.)VJ1Bts Jkøn s kaI v""re ufgureLlue.

Da de pua,_~...eldl.,.nde G,jendrlllJIlle i1..ke ::;kønnes :..lC ville bbe i V,J1

di ved de f I,CntVn"te InJskL' nknin.;clI' i Jt'Ji;Hii,~ht.:u_!l, Ii[d~r N..cVIJ",t

il~ke Anledning til Clt tilkenue; n 'Len ~!'otu LniJJg til ~j ere eller Pn.1-

rl te tshuvc.r'e.

T h i b e s t e ill m e s ;
.:Jet ovenn...evllte JandfluGLscii;l;8 "g de nevllte Ejendf1wme vil

V,Jre at frede s 'Jll IV0nf,u' bestemt, ,)g vil l1d3rV,t:lende Keau.eJ.se være.

at tinglæse s Hil ;:,bl'vi tu.tstiit<.>nue pac.. EjeJldoIILllene.

Carl Zahlmann. J.J.Bjellekjær. Laurits iluu6en NUller.
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Justitsministeriets genpartpapir, TIl skøder, skadeslø5breve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr, nr., ejerlav, sogn;
II Kebenhavn k.ar1er)

eller (. de'sDndcrJydske lands-
dele) bd. og b!. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab et! .r. S~.
(lldfyJJII ., dolblftlttø.to,If)

s C 'J'ibirk"
l I 'l'i irke

Gade og hus nr.:
lhvor "d.nl ftndu}

Anmolderena navn og bopælIkontor) :
lAI nsrctAQsl;fl1Jrer li••T. Lanr,kjær
1101111(1115 j'srIal 4~, K.

Slcmpel: 2 kr. 00 øre.

D E K L II R A T ION.

Under -lE'S',orle rår~eier Alfred .J. Lnrsen, I\nkomoser,ård, dor arter

at urlat"klre den mie lilh~ro' de ciP'lrlom r.1Iltr. nr. SE. '.lbirke h~' og 110[11

og l! '.'i"irke 1"lyv(,"'I',d ofter hosh'f'ftE'ne lI'lst:'lminr:splan, po.l'Pr.r,or

t.erved den liga n'1o~nle e.1rHlrlor1 f"'leer,rle nervituter:

l.

T\:'r;ninror, der opfrbrOB på r ogen af de af planen omfattene oar-

celler, nknl tæJrkes med atr!!; a~jden t"f':helrl,·dninr. må ikke anvendes.

Der rrå kun v~rCl lleplon tr' in.': otlkrin g husene OB kun lov heplant-

lIi'l!!, n.v. s. h~jst :3 meter (wer terrain.

J:"iV'inrer nil ikke opfllrcA vejmirlte nlt:I'J!1ere end lo meter.

2.

LIHlCl"rllrRnrnnlcl mf'llem ll(lst"'lminr,9nrnnl"t ar nkoven må inr,en-

3.
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Det p{.hv ilor 001..1..0vt'jln[' nt All'cr;"'p oe vo·1lir,chol-

Ile den på pIsnon v i~te voL .ior f'1\ror fr~ .]on ()ffO:l1..li re

IlillGsarealot til hovodejondoml11onll udJ{'~rBolsvoj. Veje:1 kan

forol~blg FmlrGc:eR som ['1'.1'3170.1.De fornævnto crundejere

hfJr pliGt til A~ v.pre morllern af vejlFlcot.

Såfremt Ve.1b:'-'l'ibirko l1or;nerad senere måtte sk"'nne

det !dovcnr1ir,t, kAn s0r.nC'råclet k1'Jlve vejen Anlnr:t som Grus-

vej ef tor no[....ori'ldetA 11 ,'r;l1cre hos1..emrrel~e. [;ufremt vej-

lnpet Rolv m[.tte ~nske 170 ien o'11ar,t som r;rulwoj, nl[Al ~or;-

Pflrcolcjerno ~i",l v.rro p11c;tire t.q. Ilt tåle frflln-

førinr,er af lednincer frn offe'1tlir,e eller koncellr;ione-

rede v·erkor.

4.

Påtalenerett1gedo efter lllrI'V~renne deklaration er,

foruden den til enhver ti l v.Er",,']o ejer af hovedajendorn-

mon mAtr. nr. 5~ 'I.'iI>1rke h,' ()f!, sof'll af' 11: 'l'iblrke Plyve-

sand, fredn in:-sn'·v'1e t for Freder ikllhorg Amt forsåvidt an-

[,år punkt l 0[', 2 0l': Ve,jhy-'l'itnrke s')g,'criid forsåviflt nn- •

r,år punkt 3.

1\r;koMoser,urn, nan 11-6-1951.

~l. Alfred ',i. Lnrsen.

'TIL vltt,'rli,..l1o,l om UJldC'r11rriftlJllA l'r,thed, under-

Hnken0·,Of'1 ')l'd.
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s Udskrift af
fredningsprotokollen REG. NR.Naturfredningsnævnet

for
Frederiksborg amts nordligee fredningskreds

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm
TIt. 02 8615 50

Ar 1988, den 7. september kl. 09.30 afholdt fredningsnævnet

for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Tibirke under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen og

Bent Brogaard som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

• F.S. 67/88 Behandling af andragende

om tilladelse til at bebygge ejendom-

men matr. nr. 5 cp Tibirke m.fl. , der

er omfattet af skovbeskyttelseslinie

og af fredningsbestemmelser af 22.

oktober 1926 og 19. juni 1951.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

Danmarks Naturfredningsforening fandtes ikke mødt.

For Tisvilde-Frederiksværk skovdistrikt mødte Niels Worm.

ee For Helsinge kommune mødte Ole Olesen.

For Skov- og naturstyrelsens 10. kontor mødte Margareta Bek-

mose.

For og med ejendommens ejere Eigil, Inger og Kim Christensen,

mødte advokat Axel Kaufmann.

Besigtigelse fandt sted.

Niels Worm oplyste, at skovbeskyttelseslinien er reduceret

til 30 meter, og at de besigtigede arealer derfor er uden for be-

skyttelsesområdet.

Advokat Axel Kaufmann forelagde sagen og oplyste herunder, at

der er bygget et hus på matr. nr. 5 ao, tværs over skellet til

matr. nr. l q og bag ved "Rumpen". Han oplyste endvidere, at ejen-

Foto venter
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2.

dommens ejer har opgivet salg af matr. nr. 5 ep og l p. Andragendet

går nu på bygning af yderligere l hus (gæstehus) på ejendommens are-

aler bag "Rumpen".

Som sagen herefter f9religger tilkendegav Ole Nørgaard, at

Hovedstadsrådet ikke har bemærkninger til andragendet.

Ingen af de mødte havde iøvrigt bemærkninger af fremføre.

Nævnsformanden tilkendegav, at nævnet slutter sagen med den

bemærkning, at opførelse af en bygning som ønsket vest for det fre-

dede areal "Rumpen" ikke kræver tilladelse fra nævnet efter nogen

af de på området hvilende fredningsbestemmelser.

Sagen sluttet.

Jann Andreasen P. H. Raasehou Bent Brogaard.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 12. september 1988.

Qh.t1L~~
P. H. Raasehou
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