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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for

Frederiksborg Amt6raau8kreds.

K E N D E L S E
afsagt den 20.Februar 1943.

Ved Vejen fra Høbjærg til Alsønderup ses, nARr mAn er pAAAere1
Pibe Møllegaard, paa en til denne hørende Mark en gammel bredkrone1
Bøg, som man lægger Mærke til pRA Grund af dens 3tørrelse og ejen-,
dornmelige Form. Nævnet har nu, da der paa Grund Af Tid s,forholdenE
kan blive Spørgsmaal om Anvendelse af Træet, besluttet at frede
det.

Træet findes paf!Matr.Nr.la Pibe Møllegaard, hvis Ejer er
Proprietær F.Hemroingsen. Det staar ca 9 m fra Vejen og dets Grene
breder sig 11-12 rnud fra Stammen.

Det er ca 4 ro i Omfang og er af en Skovfoged ansat til at
kunne give 10 Rummeter Klov og 10 Rummeter Knippel, idet det ikke
er egnet til Gavntræ. Efter g:.eldendePriser maa d ette Brændsel
sættes til en Værdi af 260 Kr., medens Skovningsudgifter er ansat'
til 54 Kr.50 øre.

Fredningen maa gaa ud paA, at Træet skal bevares, og at det
ikke maR skæmmes af Omgivelserne.

Der tillægges Ejeren i Erstatning den ovenfor opgjorte Værdi
af Træet med Fradrag af Omkostninger samt en Godtgørelse for
Ulempen ved, at Jorden under Træet ikke er egnet til Dyrkning,
saaledes at det sammenlagte Beløb bliver 250 Kr.

Det bestemmes derfor, at den omtalte Bøg fredes, s~AledeB,lat
den ikke maA f~ldes eller oeskadiges, og at der i en OIll.kI'~d~af
20 Meter ikke maa opføres nogen Bygning eller anbringes nogen
fast Indretning ejheller henlægges AffeldJ Grene roae kun kappes
med Fredningsnævnets Tilladelse. N~vnet kan lade udgaaede og
brækkede Grene fjerne.

Der udbetales Ejeren i Erstatning 250 Kr., idet Pantekredi-
torerne ikke har stillet noget Krav.

8arl Poulsen A.P.Larsen Fr.Nielsen
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Den 29. maj 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 018/2011 – Ansøgning om beskæring af fredet træ på ejendommen matr. nr. 1a Pibemølle, 
Helsinge, Gribskov Kommune 
 
Ansøgningen:
 
Ved skrivelse af 14. marts 2011 har Gribskov Kommune tilskrevet Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land således:  
 
"..... 
 
Vi har konstateret at det fredede bøgetræ ved Pibe Mølle er i en sådan forfatning at det er til fare for 
trafikken på Høbjergvej.  
 
Stammen er i en højde af ca 4 meter over jorden hul ca.2/3 af træets diameter efter en større gren er 
brækket af i sommer. Her er der overhængende risiko for et brud ved kraftig blæst. Se vedlagte bil-
leder.  
 
Træet står ca. 8 meter fra Høbjergvej og har en højde af ca. 20 meter. Det vurderes at træet ikke vil 
kunne opnå acceptabel sundhedstilstand igen. Derfor ansøges hermed om følgende:  
 
Træets grene reduceres til en længde af ca 3-4 meter fra stammens akse, og i højden til ca. 8 meter. 
Herefter kan træet stå som ruin til naturligt henfald måske 20 til 30 år endnu uden at være til fare for 
trafikken. 
 
Efterfølgende plantes et erstatningstræ af rimelig størrelse ca 10 meter vest for ruinen. I løbet af den 
periode ruinen henfalder vil erstatningstræet nå en størrelse der gør at det kan afløse det gamle træ 
som landskabselement.  
 
Ejeren Ree Golf er kontaktet og træet er besigtiget med greenkeeperen, og de har udtrykt deres sam-
tykke til projektet." 
 
Vedlagt henvendelsen fra kommunen er bilagt fotooptagelser af det pågældende bøgetræ.  
 
Fredningsbestemmelser:
 
Det pågældende bøgetræ blev fredet ved kendelse afsagt den 20. februar 1943 af Fredningsnævnet 
for Frederiksborg Amtsraadskreds. Af kendelsen fremgår, at træet skal bevares, og at det ikke må 
skæmmes af omgivelserne. Træet må således ikke fældes eller beskadiges, og grene må kun kappes 
med fredningsnævnets tilladelse. Nævnet kan endvidere lade udgåede og brækkede grene fjerne. 
 
Øvrige udtalelser: 
 
Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 26. april 2011 oplyst, at de kan tilslutte sig kommunens 
vurdering. 
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Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at det fredede træ i sin nuværende tilstand udgør 
en nærliggende fare for offentligheden, og at mindre indgribende foranstaltninger end de ansøgte 
ikke vil være tilstrækkelige til at undgå denne fare. De ansøgte foranstaltninger må derfor anses som 
nødvendige. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af fredningens bestemmelser tilladelse til 
det ansøgte, jf. tillige naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, eller princippet heri, idet nævnet tillige 
finder, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2-4. Fredningsnævnet har herved bemærket sig, at der vil ske plantning af et erstatningstræ.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

Toftager 
nævnsformand 

Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 

Denne afgørelse er sendt til: 
Grib Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland  
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http://www.nmkn.dk/
B199857
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