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REG. NR. 1'3/

KENDELSE

afsagt d. l' september 1953
af natuL'iL'8dningsnævnetfor li'redvriksborgamt.

Gennom on overenskomst mellem dot daværendo monlghpdsraad
for Tibirke SOb~ og forskellige i spørgsmaalet interesserede
blev der d. 8/8 1924 truffet aftale om fredning af den del af
Tibirke kirkegaard, der ligger nord ~or en linie fra den gumle
laage parallel Ined kirken, saaledes at arealet skulde bevares
i sin hidtidige tilstand, derunder de camle stendiger.

Anledningen til denne overenskomst var, at man fra kirke-
stien havde en smuk udsigt til kirken.

Imidlertid har bygningsforholdene siden 1924 ændret sig
saaledes, at den nævnte udsigt i det væsentligste er forsvundet.

Det nuværende menighedsraad ønsker derfor overenskomsten
ophævet, mod hvilket ønske der ikke er fremsat nogen ind-
sigelse.

Ønsket begrundes særlig ved, at kirkegaarden i hoj grad
trænger til en udvidelse, hvilken udvidelse, da kirken GI' en
udpræget skovkirke (vistnok Danmarks eneste skovkirke) ikke
bør ske noget andet sted end i skoven.

I saa hensoende har skovvæsenet udtalt, at man stiller
sig velvilligt overfor den tanke at afgive en mindre del af
skoven til kirkogaardsudvidelse, d.v.s. et areal paa ca. 14
kv. m., dog kun paa betingelse af, at dette efter inddragelse
af det foran nævnte fredede areal til kirkegaard maatte vise
sig nødvendigt.

Ideb nævnet forudsætter, at der ved passende hugst paa det
fredede areal vil kunne skabes et langt smukkere billede end
det nuværende (der er af vildnisagtig karakter), og at der med
tiden vil dannes et nyt skovbryn langs grænselinien, samt at
kirkens beliggenhed bliver centralere og friere, mener nævnet
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,-o fuldt ud at bu~de tiltræde menighedsraadets ønske.
Af formelle grunde maa det anses som rettest, at afgørel-

sen træffes ved en kendelse.

TI e r f o r b e s t e ID m e s

Overenskomsten af 8/8 1924 vedr. Tibirke kirkegaard op-
hæves, dog saaledes at stendiget (stendigerne) skal bevares.

Mulige tvivlsspørgsmaal afgøres af fredningsnævnet for
Frederiksborg amt efter forhandling med menighedsraadet for
Tibirke kirke og skovvæsenet.

Da kirken ikke er matrikulere t, kan tinglysning ikke ske.

J. IJ. Buch.
Carl Poulsen. H. V. Hansen.

Ændringer i eller Omstødelse at denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indankes ror Ovcrlredningsnæv-
net, Slotholmsg<:dc 10, l,olicnl1C1vn K .
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'-rhandlin:jsprotokollen for Fredningsnwvnet for FrederH:sborG Amtsru[;j.dskredB.

af

Aar 1924 den B. August ~~. Kl. 11 mødte ~aturfrednin~sn~vnet

for Frederiksborg Amt paa Tibirke Kirkegaurd, livor da foretoces:

Su.g til Afgørelse af, hvorviu. t den luaade, hvorpua en 'ue-

sluttet Udvidelse af Tibirke Kirkega~rd foretaGes, maa ull-

ses for s triJenue Ulod det Iornodne .1ensyn til No.tursl{ønlwa.elJ .

F01'lduwlell bCl1llNr'l{ede, at h,,:.n ef Ler r.iodt<.J.:.:;elsenaf S~~rivelse c "c..l._

28/9 1924 fra Bori::mester Kaper m.i'l. straks havJe henvendt si,:!, til

i.leni,::shedsraadets Formand, Erovst llaaGen-loluller i Vejby, der pua Op-

fordring var indgaaet paa at standse Arbejdet in'ltil l.!ode af !.wvnet

var afholdt.

Mødt var ofter OpfordrinJ Durgmester ~. Kaper, København, Skov
I

rider Fabriclus, Arresødal , og 1!'orfatter ~1.1I.Seeciorf-Pe tersen, f .rr.
'l'ibirke, dor oply::;te, at de p~ta en i den lolmle Grunu.ejer- Oej 'fLU"ist-

.forening d. 4. d .h:. afhold t Ge!leralforsl.wling er valgt som Udvalg til

~t repræsentere ~oreninJen i Jonne Jag.

Af i'll..:vnet møl te ['oruden ~'orlllallClen Amtets l(epru;sentant Di:cekt 211'

Bjellekjwr, tlledens Jen sognevalgte Hepru,;centanL, .l:rovs L Haa:..:;en-I,dilleJ

pa[;j.J.runu. af 3in "-)tilling til 3agen, ikke til tra~d Le Hu.vnet.

I.leniglledsre:.:.a::'et l'or .L'ibirl~e ::):).:;nvar møl!.t vel lettes j!'onnano

Provst Haagen-I.liiller og dets Lledlemmel" UL'i tJ.gen :C'røk,~nf/loe, der var

bortrejst, Jllen fra hvem 1wrer Skovsen havde mundtliJ r'uld.mag t.

Bncividere var m:.Jdt S03nef08ed II.P.Andcrsen, '110l1øse, SOlJl

Medlem af den lokale llaturfredninb~komi te.

,Por Hekvirenterne var mødt Bor,',mester Kaper, ~'orfatter H.H.

Seedorff Pedersen, Overretssagførerne EjvinJ Møller og Dragsted.

De mødte tog Forholdene paa Stedet i Ojesyn, og som Ordfører

for Rekvirenl;erne m.fl. udviklede Borgwester Koper Je forskellige

Ønsker, som næres med l!ensyn til F'orholdenes Ordning.

Ved b'ol'handlinLSer llIed l,.enighedsraadets hJedlelUwer opnaaedes

følgende Overen~kolrlst om forskellige Forhold:

l) Overensstemmende med den i Llenishedsraadet paa dets Møde den 3. d.M.

trufne l3eslutning bliver frewtidig L'or sLeJse at frede det Araal ,
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der ligger Nord for en Linie, trukken fra den gamle Kirke~u~rdslaages
Nordside parallel: med Kirkens L~ngderetning, saaledes at dette Al 11

skal bevares med Skov~evoksning som hidtil. Hugst og Tilplantning
skal paa det fredede Areal ske i Samraad med Skovrideren i 1isvilde
Hegn.

Laagen, liernu er anbrl;;l.gt,slml liel,-virenternevu.re 'oeretti-·
gede til at ombytte med andre eller eventuelt dan samme, saUledel'
Ceuentsiderne ombyttes :lledKampe~ten. - Laa,jen 06 dells Anurin3el
skal godleendes af 1"cniglJedsraadet 03 iorstv:...senet,itlet den staa

~paa Statens Grund. i

De pl::labeg.se Sider af Laatjen anbragte Diger biLJehOldes'f
der plantes paa begGe 3ider af DiGerne, ikl\:epaa roppen af Di<~et

!dOijkun med lav t3evolwnin(~.
Wed Skovrider ~/;lbriciusblev truffen Aftale om en

de Tilplantning udenom den nye Kirkegaard.
2) Det Areal, som findes umiddelbart .:lydfor det for bestandig

Areal i en Linie fra den sydlige EnJe af det under 30mmeldte St
gærde, parallelt med Jydgrwnsen for det i'or bestandigt
skal bevares som skovbevokset Areal saavidt muligt med
af samme Karakter, som det for bestandig fredede

virkninG af Naturfredningsn,~vnet.
3) Syd for den gamle Indgangslduge er nedrevet et :JLvkke gammelt S

G,....rde. Borgmester Kaper frerasatte pau ~1ekvirenternes VelJne en An-
modning om at maatte ovføre et nyt Jteng~rde i Højde ca. l m og i
en Længde mod ~yd af 15 m, alt uden nogen ~ekostning for Kirkebe-
styrelsen. - Enden af ~Leng~rdet mod Jyd betegnedes med en nedsat
Jernstang og l:.ondenmod Nord ved Jydenden af den gamle Laage.

Menighedsraadet erklærede, at det ikke n~rer noget Ønske
om at faa dette :Jtengarde opført, men efter I:ekvirenternes Ønske,
llvortil Nævnet sluttede sig, indgik fuenighedsr~adets ~lertal paa at
meddele den ønsked3 Tilladelse, idet alene L.P.Rasmu~sen erklwrede,
at han ikke vil indgau herpaa".

Da llenighedsraadet har opnaaet at faa en bred Vej 0st for
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det paat~nkte StenG~rde, der danner ~eGrænsnin; for det Areal, som nl

benyttes til Kirkegaard, og da Jet efter Loven af 30. Juni 1922 er

LvivlsOlllt, om Jer ik1~e til G~rdets Hel1rivninL; burde vwre erhverve t

hdnisteriets 3al!.tykl~e, erklærede •.lenigl.eJsraadet, at Samtykl-:e herv"d

gives, men selvfølgelig kun for den '.L'id, i hvilken det under 1\1'. 2

oJllweldte Areal er undd1'u~et Anvendelsen til .Jegraval.:3er, dog rninds-;

i 20 Aar .
..i tcnL,,,,,rdet kOllLJlertil at llenl10.ce unlle1' Kirtef):l.arden og Jens

Jestyrelse, og llet vedtoges, at ~teng~rdet8 ~o1'8varlil;hed cndeliJ

afgøres af Statsskovrideren i 'risvilde Hegn.

Nord fra den Bamle Laage er fjernet nogle Sten af det gamle Steng~~d(

rocnighedsraadet indgik pua at reparere Jteng~1'det efter AnvisniD3

fra Skovrideren i Tisvilde Hegn,

Borgmes te Kaper henledte OpmL.1'ksomlledenpaa, a t 1'illerne til Jen

ældste Indkørsel er s,,-1'li3 smukke og kal"akteristiske, og at Piller11e

ved de to nye InJganbe s taar i .IJishurmoni hertil, hvorfor hun anmo·-

dede paa ::'ekvirenternes Vegne om at lflaatte wndre Pillerne ved de n;le

IndganGe, saaledes aL de era i liurmoni lJled de g&mle, i hvert Falcl

s~wvid t muligt. Herpaa indgik j" eni.'Slledsraadet, forsaavid t det ske:~

ulon Udgift for Kirken.

Pt.-a den sydlige og en 0el tif dim østliGe Jide uf den Gamle Kirlw~a<3r(

er opført en ;'.!ur af KamlJesten i CeJflenL. Bf ter Anmodning indBik LJe:')il

lwdsraadet paa a t udhugge filUren paa Jiderne, for a t tler pua di 8se

kan danne sig et Mos- og Gru..slag. .Jan ovenpaa i..luren <1nbragte Cemel~.t·

belægning forbliver, wen det tilladeG ;·~ckvil'ente ne at lt.e;8ce tykke

Grwstørv ovenpaa j,juren, for derved <.<t Gore r..ur:-ns Udseende mnukker.~.

7) ~J:.l.ovnetfandt, at der paa Kirlceåuarden findes flere meget smukke

Tr~er, sualedes en Dirk Syd for Kirken, 2 Akacier, og en Pyrawide-

l'oppel øst for Kirken, og 4 høje ~nebU,;rbuske 0st for Kirken. Det up.

lystes, at disse TrUJer delvis findes paa solgte Gravsteder. Wenie-

hedsraadet erklærede, at det vil gøre alt, lNad der staar i dets

Magt for at bevare disse '1'rO;)er, forsaavid t de findes paa solgte

Gravsteder, og at de vil frede de øvriee smukke og karakteristiske

Træer paa Kirkegaarden.

8) Menighedsraadet erklærede, at det u.gter at bevare de paa rer1'asserj:e

ved Opgangene som Trapper anvendte utilhug8ede rJatursten, hvortil

lJwvnet lJemtBrkede, at det Jllau anses C01' sLridend4 mod hele Karakter:m
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af lTaturforholdene, om de utilhu8gede 3ten blev ombyttede ll1ed
andet Materiale.

Hermed er denne Jag afsluttet.
En Udskrift af Protokollen vil vu-re at tilstille ;,enigJleds-

raaJet til Indførelse i dettes Prototol.

K~per ~eedorff Pedersen hjvinu 1:,ø11er
Lauri tz Haagen-1~uller 'ians re Ler Andersen

Under Forbehold af Li:.wdbrugSIlli-
nisteriets Approbation:

P.iii. Skousen

O. Pabricius Anna Hielsen

A. Christiansen 1auriLs Pedersen

L.Il.Hasmu8sen erkh"rede ikl{e at ville under;:,trive.
Møllet hævet.

Jacobwu::l J .J •Ejellekju-r
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