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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds. I

Aar 1925 den la. November Em. Kl. 2Y4 afholdt Nævnet Møde- --------- -- .......- - --- ~
ved 3andflugtsmonumentet i Tisvilde for at behandle Spørgsmaal om
Fredningsforanstaltninger ved Monumentet og Kastaniealleen •

................................
N~vnet var repræsenteret ved Formanden, det amtsvalgte Medle!

Direktør Bjellekjær og det kommunevalgte Med~em Provst Haagen-MUller.
For Rekvirenterne Naturfredningsforeningen mødte Gaardejer

Rasmus Nielsen, Holløse Lund.
For Landbrugsministeriet mødte Skovrider Fabricius.
3amtlige Indkaldte var mødt.
Efter at monumentet med Omgivelser var beset, fortsattes

Mødet paa Tisvilde Kro.
Det oplystes, at Lodden øst for Alleen og Monumentet, Matr.

Nr. 5h ejes af Parcellist Peder Jensen, samt at Lodderne vest for
Alleen i Række Nord til Syd ejes af følgende:

Nr. 13z Smedemester Christiansen.
13k Samme.

En uudstykket Parcel af 13k af Egestad.
Nr. 130 af Frøknerne Olesen og Loft.

- 5m og Nr. 16 af Arnold Nielsen.
- 6a Gaardejer Poul B. Pedersens Enke.

Alle Tilstedeværende var enige om, at Alleen skulde bevares
som et fredet Mindesmærke. Der afsluttedes derefter følgende

F o r l i g,
idet Skovrider Fabricius maatte forbeholde sig Landbrugsministeriets
Godkendelse:

Alleen bevares og vedligeholdes som hidtil ved Landbrugsmi-
nisteriets Foranstaltning. Af Træerne kan kun forlanges fjernede

I

Grene og Kviste, der hindrer Færdsel med almindelige Landbrugsred-
skaber og tomme Vogne. Fjernelse kan kun finde SteJ efter Bestemmels
af Landbrugsministeriet og ved sammes Foranstaltning. .I!'orligetting-
lwses paa de vedkommende Ejendomme.
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Parcellist Peder Jensen forpligtede sig derefter til at
paalægge Matr. Nr. 5h den ~orpligtelse, at der ikke maa opføres Byg-
ninger nærmere end 15 Meter fra Midtlinjen af den østlige Trærække i

Kastaniealleen samt fra Hegnet om Monumentet. Forpligtelsen ting-
læses som Hæftelse paa Ejendommen.

Snedker Arnold Nielsen tilbyder at paalægge sine Ejendomme
Matr. Nr. 5m og 16 lignende Forpligtelse, der ligeledes ting-
læses paa Ejendownen.

Smedemester Karl Johan Christiansen forpligter sig til ikke
at bebygge den ubebyggede Strækning af Matr. Nr. l3z imellem de lo.,':' '

værende Bygninger 'og Alleen, samt, forsaavidt angaar ri1atr.Nr. 13k,';

ikke ~t opføre Bygninger indenfor en Afstand af 15 hIeter fra I'ilidft:t,n..
,. j

jen af den vestlige Trærække. }'orpligtelsen tingla:ses paa Ejen- i?'~'~';~
{ I j .•

i •dommen. .,
Gartnerlærer Egestad forpligtede sig til ikke at bebygie' ~

den af ham købte endnu uudstykkede Parcel fra Matr. Nr. 13k indenfo~f
en Afstand af 15 Meter fra Midtlinjen af den vestlige Trærække. ~orr
pligtelsen tinglæses paa Ej endommen. ' ,

Frøknerne Olesen og Loft paatog sig en lignende FOrPligte1st
Imed Hensyn til lilatr.Nr. 130

• Forpligtelsen tinglæses paa Ejendo!!....l
-( I lmen. ,

/ 'or Ejerinden af Metr. j'r. 6a Gaardejer og "ognefoged .p~~J
B. Pedersens Enkenmødte hendes Søn Gaardforpagter Karl Pedersen' (~l, ~ '·1
der paa Moderens Vegne indgik paa at paalægge Matr. Nr. 6a den For-
pligtelse, at Arealet ikke maa bebygges indenfor en Afstand af 15
Meter fra Monumentets Hegn, ligesom han erklærede, at den samme
Overenskomst med Hensyn til Alletræernes Bevaring og Beskæring, som;

de andre Lodsejere i Dag er indgaaet paa, skal gælde for Matr. Nr~ 6~
med Hensyn til Beplantningen omkring Monumentet.

Arnold Nielsen erklærede sig enig i, at der med Hensyn til
Beskæring og Beplantningen om Monumentet skal gælde de samme Bestem-
melser, forsaavidt angaar M.atr. Nr. 16, som er trufne med Hensyn til
Alleen.

Terkild N.Egestad
Arnold Nielsen

Hans Peter Jensen Carl Johan Christiansen
Alvilde Loft Anna Olesen Karl Petersen

Fabricius Rasmus Nielsen
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Mødet hævet.

Carl Zah1mann laurits Haagen-Mu11er J.J.Bjel1ekjær

Aar 1925 den 1. December bemærkedes vedrørende Sagen
angaaende Sandflugtsmonumentet i ~isvilde, at den under 10. November
d.A. afsluttede Overenskomst var ti1traadt ved Paategninger paa Ud-
skrift af nærværende Protokol henholdsvis dateret den 19. f.M. af
Ejerinden af r.1atr.Hr. 6a og dateret den 28. f.M. af Landbrugsmini-
steriet.

Carl L:ah1mann
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• Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 10 MAJ 2001

Foreningen "TIS VILDE KILDEMARKED og OPERA I TISVILDE"
c/o Johs. Jørgensen
Kastanievej 5
3220 Tisvildeleje

•

Vedr. FS. 93/2000. Matr. nr. 5 h Tisvilde by, Tibirke, Helsinge Kommune.

• Ved s1a1velse af 10. december 2000 har Foreningen "TISVILDE KILDEMARKED og OPERA

I TISVILDE" ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at benytte det fredede areal omkring

Sandflugtsmonumentet på Stuebjerg i Tisvilde til et arrangement lørdag og søndag den 4. og 5.

august 2001.

Arrangementet tilrettelægges og gennemføres af Foreningen og er planlagt til at omfatte

følgende:

l) "Tisvilde Kildernarked" den 4. og 5. august fra kl. 10- 18, idet der vil være åbent for publikun

fra 12-18.

Arrangementet vil blive afholdt på et område på ca. 3000 m2 i matr. 5 h langs med "Alleen" og

være udformet som en "landsby'" med 40-50 hvide pavilloner, som rummer

• udstillinger og arbejdende værksteder med forskellige "gammeldags" håndværk (pileflet,

trædrejning, uldarbejde, vævning, pibemageri, smykkefremstilling og andre gedigne tiltag)

samt et vist salg af de fremstillede effekter.

• traktørsteder med vafler, sukkeræbler, kaffe og kage.

• "spisehus" med grill og udskænkning på P-pladsen ved Alleen.

• lille tribune med 3x4x5 m til "levende musik" og folkedans.

• 4-5 toiletvogne.

2) "Opera i Tisvilde" lørdag den 5. august kl. 20.00-22.00 på et område på ca. 1000 m2•

("Kælkebakken") beliggende delvis i matr. 5 h på vestsiden afPyramidestien.

fJc(
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Planen er at arrangere en operakoncert på "Kælkebakken" med sangere fra Den Kongelige

Opera til flygelakkompagnement.

Erfaringen fra sidste år viser, at området kan rumme ca. 1.000 tilhørere, som placeres på

strandstole anbragt løst i rækker op ad skråningen på "Kælkebakken". ""-

Neden for skråningen placeres en overdækket tribune af træ (bygget til dette formål) med

en fladestørrelse på 4x8 m og en max. højde på 4,5 m.

Der vil hverken i forbindelse med etablering af scene eller tilhørerpladser blive foretaget

indgreb i jordsmon eller naturen i øvrigt.

Der vil ved koncerten blive etableret scenebelysning ved opstilling af to midlertidige

lystårne samt opstillet professionelt lydanlæg.

3) P-område i samme tidsrum som det øvrige arrangement foregår, beliggende på "Sletten" på

ca. 4000 m2 oven for Sandflugtsmonumentet. P-pladsen forberedes af Helsinge

Kommunes tekniske afdeling, mens P-pladsen og trafikken til og fra styres af

Hjemmeværnet.

Ansøgningen indeholder følgende oplysninger om

"Historik og formål:

"Kildemarkedet" har været en tradition i Tisvilde gennem flere hundrede år, som helt op i

1900-tallet har været holdt om sommeren omkring Sankt Hans, og det vides, at det netop har

været placeret i den gamle Tisvilde landsby, som strakte sig langs det nuværende Tisvilde

Bygade og Bymosen - samt delvist iAlleen og marken neden for Stuebjerg, altså det område,

som denne ansøgning gælder. Der er ingen tvivl om, at "Kildernarkedet" har været en del af

Tisvildes identitet, som i sammenhæng med besøgene ved den hellige Sankt Helene kilde og

overleveringerne om dens helbredende kraft har været et attraktiv for Tisvilde.

Beretninger af Søren Kierkegaard fra 1840-erne, af en journalist ved hovedstadspressen i 1886

og af maleren William Scharff i 1900-tallet samt vedlagte brev fra ledende museumsinspektør

Søren Frandsen, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, vidner om "Kildernarkedet" og dets

kulturhistoriske rolle i Tisvilde.

"Kildernarkedet" har været "folkeliv" i ordets egentligste forstand.
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Det er arrangørerne s forudsætning, at det påtænkte arrangement ikke er en sommerfest med

tombola, karrusel, luftgynger og radiobiler, ligesom musikken er "levende" musik med

folkemusik og folkedans. Man ønsker at lave et arrangement, som er "oprindeligt",

''kvalitetsbestemt'' og ægte.

Begrundelsen for at lave dette arrangement er et ønske om at genoplive den gamle tradition,

som har haft så stor plads i Tisvildes historie, og at bruge den til at præsentere en begivenhed

med et andet indhold end de gængse sommerfester. Samtidig har man ønske om - og erfaring

for - at samarbejdet om etablering af "Kildernarkedet" kan betyde et fællesskab, som giver en

styrke til lokalsamfundet Tisvilde.

"Opera i Tisvilde" er i sig selv ikke en del af traditionen. Men ønsket er gennem dette

arrangement at skabe et yderligere attraktiv af høj kvalitet i Tisvildes sommerkalender. Det

viste sig i 2000, at operakoncerten ikke blot tiltrak mange mennesker, men også at den skabte

en ny musik-interesse hos flere, som ikke tidligere havde "tradition" for at høre opera, hvilket

bl.a. har givet sig udslag i et velbesøgt aftenkursus i "operaforståelse" i Tisvilde Bio i vinter."

Ansøgningen er vedlagt en redegørelse af 2. november 2000 for de såkaldte kildernarkeder fra

ledende museumsinspektør Søren Frandsen, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre.

Fredningsnævnet har i anledning af ansøgningen indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt,

Tisvilde Statsskovdistrikt og Helsinge Kommune.

I Frederiksborg Amts udtalelse er bl.a. anført:

"Arealerne er omfattet af fredningsbestemmelser fastlagt ved kendelse af 18.2.1963 som bl.a.

fastslår følgende: (et mindre areal er omfattet af en anden kendelse med tilsvarende indhold)

at området skal åbnes for almenheden og stedse skal henligge som et græsklædt areal

Det skal navnlig være forbudt:

-- at opføre bygninger af enhver art, herunder .... boder, skure eller at anbringe noget, der kan

virke misprydende ....
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at anvende området til ... teltslagning eller lignende samt parkering og at benytte transistorer

eller lignende apparater til frembringelse af mekanisk musik på arealet ...

Amtet er opmærksom på, at de ansøgte aktiviteter vil være af kortvarig karakter. Men samtidig

vil en dispensation til det ansøgte kunne medføre, at der tilbagevendende vil kunne opstå

ønsker om tilsvarende eller andre typer arrangementer på arealerne. Der er med andre ord

betydelig risiko for at iværksætte en "tivolisering" af det fredede område.

Opstilling af boder, telte, scene m.v. samt benyttelse til parkering rammes meget direkte af

fredningsbestemmelserne. Selvom aktiviteterne er af forbigående karakter, har de et ret

e betydeligt omfang, og de repræsenterer en anvendelse af arealerne, som ikke er i overensstem-

melse med fredningens formål og bestemmelser.

Fredningsnævnet valgte sidste år grundet særlige omstændigheder at give en helt enkeltstående

tilladelse til et lignende arrangement. Det er amtets opfattelse, at man denne gang skal være

særdeles opmærksom på præcedensvirkningen, som vil være af betydning for såvel dette som

for andre fredede områder.

Landskabsafdelingen skal på amtets vegne udtale, at det ikke synes foreneligt med fredningens

formål at tillade gentagne arrangementer af den pågældende karakter på de af fredningen

omfattede arealer. Vi skal derfor indstille, at Fredningsnævnet meddeler ansøgerne, at der ikke

er grundlag for at meddele yderligere dispensationer i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1.

Amtet skal for god ordens skyld bemærke, at arrangementerne utvivlsomt må anses for kulturelt

interessante samt frugtbare for lokalsamfundet - men arrangementerne bør ikke afvikles i et

fredet område. Vi kan således heller ikke anbefale, at der i medfør af § 50, stk. 2 rejses ny

fredningssag for at muliggøre arrangementernes gennemførelse i det pågældende område. Den

gældende fredning bør fuldt ud respekteres, og arrangementerne må i stedet afvikles andetsteds

i lokalområdet. "



I udtalelsen fra Tisvilde Statsskovdistrikt er bl.a. anført:

"Det er skovdistriktets opfattelse, at de skitserede aktiviteter rammes meget direkte af

bestemmelserne i fredningskendelsen for området, og repræsenterer en anvendelse af

arealerne som ikke er i overensstemmelse med fredningens bestemmelser og

oprindelige intentioner.

Arrangementet forløb i 2000 uden væsentlige gener og har tilsyneladende været en så

stor succes at det kan gentages i år.

e Fra skovdistriktet nærer vi sympati for kulturarrangementet, og kan på baggrund af

arrangementets succes i 2000, have formodninger om at dette kunne blive en

tilbagevendende begivenhed.

f

På denne baggrund skal skovdistriktet meddele, at vi ikke umiddelbart finder, at der

vil være problemer i forhold til beskyttelsen af arealet og området ved gennemførelsen

af et arrangement af det skiserede omfang og varighed. Vi har derfor ikke nogen

indvendinger, hvis Fredningsnævnet igen i indeværende år finder det forsvarligt at

imødekomme ansøgningen. Det skal dog samtidig anføres at vi kan følge nævnets

betænkeligheder, hvis der fremover bliver tale om en "løbende" dispensation, fra

fredningskendelsens iøvrigt rimeligt klare tilkendegivelse af et forbud mod opførelse

af bygninger, herunder boder, skure, telte m.v. Der skal derfor opfordres til, at OFN's

kendelse af 13. feb. 1946 [retteligt Fredningsnævnets kendelse af 18.02.1963], tages

op til revision, således det årlige kildernarked fremover ville kunne afholdes inden for

rammerne af en ny fredningskendelse. "

Helsinge Kommune har over for fredningsnævnet anbefalet, at der meddeles tilladelse

til det ansøgte. Kommunen har derudover oplyst at Udvalget for Teknik og Miljø den

12. marts 2001 har besluttet at forvaltningen skal anmode fredningsnævnet om at

ændre fredningen. Forvaltningen vil efterfølgende fremsende forslag til frednings-

bestemmelse af arealet.
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Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet meddelte i 2000 tilladelse til et lignende arrangement med en

tilkendegivelse af "at der ikke senere kan forventes meddelt tilladelse til samme eller

lignende arrangementer på de fredede arealer." Uanset denne tilkendegivelse og

uanset at fredningsnævnet fortsat deler de betænkeligheder, som Frederiksborg Amt

har givet udtryk for, finder nævnet det efter omstændighederne forsvarligt at

imødekomme den nu foreliggende ansøgning. Nævnet har herved lagt vægt på, at

Helsinge Kommune efter det oplyste vil rejse fredningssag til ændring af den

gældende fredningsbestemmelse. Som led i behandlingen af en sådan fredningssag vil

der blive foretaget en grundig vurdering af, om det vil være forsvarligt at give en

generel adgang til arrangementer som det foreliggende på det fredede areal.

Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til

det ansøgte i overensstemmelse med det anførte i ansøgningen.

Det præciseres at fredningsnævnet ikke ved nærværende og sidste års tilladelser har

tilkendegivet en forhåndsindstilling til muligheden for under den forventede

fredningssag at fastsætte en generel adgang til arrangementer som det foreliggende på

det pågældende areal.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en 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 væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
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LejfDegnbol Thorkild Bendsen
nævnets formand

Niels Olesen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-215-2-00

Helsinge Kommune lnr. TF 12.820/71-7-1

Tisvilde Statsskovdistrikt J.nr. 1996-1211/Ti

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Petersen

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Lej f Degnbol



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

 

Den 19. april 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 013/2015 – Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked i Tisvilde den 1. og 2. 

august 2015 på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune.  
 

Ved skrivelse af 18. februar 2015 har Gribskov Kommune på egne vegne og på vegne Foreningen 

Kildemarked i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til udvidelse af 

rammerne for afholdelse af Kildemarked i Tisvilde den 1. og 2. august 2015. Af ansøgningen frem-

går blandt andet: 

 

"..... 

 

Kildemarkedet opstod i middelalderen i forbindelse med pilgrimsvandringerne til “Sankt Helene 

Kilde” og “Helene Grav”. Kildemarkedet blev en tradition som fandt sted i mange år, men holdt en 

pause fra 1920’erne til år 2000, hvor Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde tog initiativ til 

kildemarkedets afholdelse på ny.  

 

Kildemarked er i dag et arrangement, der tilsigter at svarer til de historiske kildemarkeder med bo-

der med kunst, kunsthåndværk, arbejdende værksteder samt traktørsteder. Der er opstillet telte, hvor 

der er plads til forskellig underholdning, eksempelvis bliver der fortalt om sande og usande lokalhi-

storier. Derudover bliver der en aften afholdt en koncert .... 

 

Ved generalforsamling den 9. november 2014 har foreningen ”Foreningen Kildemarked og Opera i 

Tisvilde” skiftet navn til ”Foreningen Kildemarked i Tisvilde” ligesom arrangementet har skiftet 

navn fra ”Kildemarked og opera i Tisvilde” til ”Kildemarked i Tisvilde”. 

 

I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet i Tisvilde vokset og der har samtidig 

været en øget efterspørgsel fra de lokale kunstnere mht at udstille deres kunst og kunsthåndværk.  

 

Derfor ansøger Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked om dispensation til afholdelse af 

Kildemarked i Tisvilde den 1. og 2. august … Herunder at opstille ca. 90 boder på de arealer, som 

er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til Beatles musik med live band lørdag aften.   

 

Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 m2 og derudover et par større telte til servering af 

mad, samt telte til underholdning. Arealet, hvor der ønskes servering af mad og drikke, er den of-

fentlige p-plads.  

 

Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr. nr. 6 gl, Tisvilde By, Tibirke som tid-

ligere år.  

 

..... 
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Fredning på ejendommen  

Kildemarkedet bliver afholdt på matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af fred-

ning af Sandflugtsmonumentet af den 8. december 1925, den 13. februar 1946, den 18. februar 1963 

og den 5. oktober 1964. Formålet med de fire fredninger er i hovedtræk at bevare området status 

quo og åbent for almenheden.  

 

Den 24. februar 2005 blev en tillægskendelse til de eksisterende fredningskendelser stadfæstet. I 

tillægskendelsen er der tilføjet en bestemmelse til de eksisterende fredninger, hvor det er tilladt at 

afholde Tisvilde Kildemarked 1 gang årligt i 2-3 sammenhængende dage.  

 

Det er ifølge tillægskendelsen tilladt at opsætte 40-50 boder på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. 

Samtidig er det tilladt i løbet af disse dage at afholde en operaaften eller skuespilaften med maksi-

mum 1000 tilhører, ligeledes på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke.  

 

Ifølge tillægskendelsen skal arrangørerne indhente tilladelse fra de grundejere, hvis grunde anven-

des til arrangementerne.  

 

…. 

 

Ejendommen  

Matr. nr. 5 h, og 6 gl Tisvilde By, Tibirke ejes af Gribskov Kommune og udgør henholdsvis ca. 2,6 

ha og 1,4 ha. Arealerne er græsarealer, domineret af få arter uden særlig naturværdi.  

 

Gribskov Kommune lod matrikel 5h, Tisvilde By, Tibirke hegne i 2009 for at kunne pleje arealet 

med græssende dyr. Hegningen består af en øvre fold og en nedre fold. Den øvre fold hegner en høj, 

hvor der opsættes stole i forbindelse med operakoncerten. Den nedre fold benyttes til opsætning af 

boder…. 

 

Vurdering  

Gribskov Kommune vurderer ikke, at en udvidelse af rammerne i forbindelse med Kildemarkedet 

og Opera er i strid med fredningernes formål om at bevare området status quo og åbent for almen-

heden.  

 

..... 

 

Det er ikke kommunens vurdering, at et øget antal af boder og tilhører ved koncerten på samme 

afgrænsede areal som tidligere, medfører et uacceptabelt slid på arealerne. Kommunen vil ligesom 

tidligere år, anmode om fotodokumentation for at arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.  

 

….” 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, har den 16. marts 2015 oplyst, at det ansøgte 

ikke giver foreningen anledning til bemærkninger.  

 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 25. marts 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, med-

delt, at det ansøgte ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger. Styrelsen har i forbindelse med 

en række tidligere ansøgninger med et lignende indhold, som det nu ansøgte, tidligere udtalt blandt 

andet, at det ansøgte efter styrelsens opfattelse er en mindre overskridelse af de rammer, der er an-

givet i tillægskendelsen, men at en dispensation ikke vil være i strid med formålet med frednings-

kendelserne, og at en mindre forøgelse af antallet af telte ikke vil påvirke området yderligere.  
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 

til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som frem-

går af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.  

 

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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Foreningen Kildemarked i Tisvilde, att: formand Marianne Alfelt Åkirke, kildemarked@hotmail.dk 

Gribskov Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 

 

 

 

 

Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 

af kapitel 11 a. 

Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-

dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  

Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-

bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 

berigtigelse på den forpligtedes regning.  

Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 

beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-

delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  

Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 

og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 

regning.  
 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 28. maj 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-016-2016: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af rammerne for afholdelse af 

Kildemarked i Tisvilde den 6. og 7. august 2016, matr.nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, 

Gribskov Kommune 

 

Ansøgningen 

 

Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked i Tisvilde har i et brev af 29. februar 2016 ansøgt 

om dispensation til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked i Tisvilde den 6. og 7. 

august 2016. Fredningsnævnet har senest behandlet en lignende ansøgning i sag nr. FS 013/2015. 

Af ansøgningen fremgår blandt andet: 

 

"..... 

 

Kildemarkedet opstod i middelalderen i forbindelse med pilgrimsvandringerne til “Sankt Helene 

Kilde” og “Helene Grav”. Kildemarkedet blev en tradition som fandt sted i mange år, men holdt en 

pause fra 1920’erne til år 2000, hvor Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde tog initiativ til 

kildemarkedets afholdelse på ny.  

 

Kildemarked er i dag et arrangement, der tilsigter at svarer til de historiske kildemarkeder med 

boder med kunst, kunsthåndværk, arbejdende værksteder samt traktørsteder. Der er opstillet telte, 

hvor der er plads til forskellig underholdning, eksempelvis bliver der fortalt om sande og usande 

lokalhistorier. Derudover bliver der en aften afholdt en koncert .... 

 

Ved generalforsamling den 9. november 2014 har foreningen ”Foreningen Kildemarked og Opera i 

Tisvilde” skiftet navn til ”Foreningen Kildemarked i Tisvilde” ligesom arrangementet har skiftet 

navn fra ”Kildemarked og opera i Tisvilde” til ”Kildemarked i Tisvilde”. 

 

I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet i Tisvilde vokset og der har samtidig 

været en øget efterspørgsel fra de lokale kunstnere mht at udstille deres kunst og kunsthåndværk.  

 

Derfor ansøger Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked om dispensation til afholdelse af 

Kildemarked i Tisvilde den 1. og 2. august … Herunder at opstille ca. 90 boder på de arealer, som 

er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til Beatles musik med live band lørdag aften.   

 

Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 m2 og derudover et par større telte til servering af 

mad, samt telte til underholdning. Arealet, hvor der ønskes servering af mad og drikke, er den 

offentlige p-plads.  

 

Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr. nr. 6 gl, Tisvilde By, Tibirke som 

tidligere år.  

 

..... 
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Fredning på ejendommen  

Kildemarkedet bliver afholdt på matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af 

fredning af Sandflugtsmonumentet af den 8. december 1925, den 13. februar 1946, den 18. februar 

1963 og den 5. oktober 1964. Formålet med de fire fredninger er i hovedtræk at bevare området 

status quo og åbent for almenheden.  

 

Den 24. februar 2005 blev en tillægskendelse til de eksisterende fredningskendelser stadfæstet. I 

tillægskendelsen er der tilføjet en bestemmelse til de eksisterende fredninger, hvor det er tilladt at 

afholde Tisvilde Kildemarked 1 gang årligt i 2-3 sammenhængende dage.  

 

Det er ifølge tillægskendelsen tilladt at opsætte 40-50 boder på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. 

Samtidig er det tilladt i løbet af disse dage at afholde en operaaften eller skuespilaften med 

maksimum 1000 tilhører, ligeledes på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke.  

 

Ifølge tillægskendelsen skal arrangørerne indhente tilladelse fra de grundejere, hvis grunde 

anvendes til arrangementerne.  

 

…. 

 

Ejendommen  

Matr. nr. 5 h, og 6 gl Tisvilde By, Tibirke ejes af Gribskov Kommune og udgør henholdsvis ca. 2,6 

ha og 1,4 ha. Arealerne er græsarealer, domineret af få arter uden særlig naturværdi.  

 

Gribskov Kommune lod matrikel 5h, Tisvilde By, Tibirke hegne i 2009 for at kunne pleje arealet 

med græssende dyr. Hegningen består af en øvre fold og en nedre fold. Den øvre fold hegner en høj, 

hvor der opsættes stole i forbindelse med operakoncerten. Den nedre fold benyttes til opsætning af 

boder…. 

 

Vurdering  

Gribskov Kommune vurderer ikke, at en udvidelse af rammerne i forbindelse med Kildemarkedet 

og Opera er i strid med fredningernes formål om at bevare området status quo og åbent for 

almenheden.  

 

..... 

 

Det er ikke kommunens vurdering, at et øget antal af boder og tilhører ved koncerten på samme 

afgrænsede areal som tidligere, medfører et uacceptabelt slid på arealerne. Kommunen vil ligesom 

tidligere år, anmode om fotodokumentation for at arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.  

 

….” 

 

Udtalelser 

 

Naturstyrelsen og DN Gribskov har i breve af 11. og 25. april 2016 oplyst, at det ansøgte ikke giver 

anledning til bemærkninger. 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
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Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra 

fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.  

 

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. 

 

 

Morten Larsen 

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 

lignende, 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 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 

klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Foreningen Kildemarked i Tisvilde att: Formand Anette Hertz, e-mail: ahz@kildemarkedet.dk 

Gribskov Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et 

internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 

betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun 

foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 17. april 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FN-NSJ- 07/2017 – Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked i Tisvilde den 5.  
og 6. august 2017 på ejendommene matr.nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kom-
mune.  
 
Ansøgningen og Gribskov Kommunes udtalelse: 
 
Ved skrivelse af 21. februar 2017 (sag 2017/05618 002, Id 016785) har Gribskov Kommune på 
egne vegne og på vegne Foreningen Kildemarked i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land om tilladelse til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked i Tisvilde den 5. og 6. 
august 2017. Af ansøgningen fremgår blandt andet: 
 
"..... 
 
Kildemarkedet opstod i middelalderen i forbindelse med pilgrimsvandringerne til “Sankt Helene 

Kilde” og “Helene Grav”. Kildemarkedet blev en tradition som fandt sted i mange år, men holdt en 
pause fra 1920’erne til år 2000, hvor Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde tog initiativ til 

kildemarkedets afholdelse på ny.  
 
Kildemarked er i dag et arrangement, der tilsigter at svarer til de historiske kildemarkeder med bo-
der med kunst, kunsthåndværk, arbejdende værksteder samt traktørsteder. Der er opstillet telte, hvor 
der er plads til forskellig underholdning, eksempelvis bliver der fortalt om sande og usande lokalhi-
storier. Derudover bliver der en aften afholdt en koncert .... 
 
I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet i Tisvilde vokset og der har samtidig 
været en øget efterspørgsel fra de lokale kunstnere mht at udstille deres kunst og kunsthåndværk.  
 
Derfor ansøger Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked om dispensation til afholdelse af 
Kildemarked i Tisvilde den 5. og 6. august 2017. Herunder at opstille ca. 90 boder på de arealer, 
som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til koncert og dans lørdag aften.    
 
Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 m2 og derudover et par større telte til servering af 
mad, samt telte til underholdning. Arealet, hvor der ønskes servering af mad og drikke, er den of-
fentlige p-plads.  
 
Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr.nr. 6 gl, Tisvilde By, Tibirke som tidli-
gere år.  
 
..... 
 
Fredning på ejendommen  
Kildemarkedet bliver afholdt på matr.nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af fredning 
af Sandflugtsmonumentet af den 8. december 1925, den 13. februar 1946, den 18. februar 1963 og 
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den 5. oktober 1964. Formålet med de fire fredninger er i hovedtræk at bevare området status quo 
og åbent for almenheden.  
 
Den 24. februar 2005 blev en tillægskendelse til de eksisterende fredningskendelser stadfæstet. I 
tillægskendelsen er der tilføjet en bestemmelse til de eksisterende fredninger, hvor det er tilladt at 
afholde Tisvilde Kildemarked 1 gang årligt i 2-3 sammenhængende dage.  

Det er ifølge tillægskendelsen tilladt at opsætte 40-50 boder på matr.nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. 
Samtidig er det tilladt i løbet af disse dage at afholde en operaaften eller skuespilaften med maksi-
mum 1000 tilhører, ligeledes på matr.nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke.  

Ifølge tillægskendelsen skal arrangørerne indhente tilladelse fra de grundejere, hvis grunde anven-
des til arrangementerne.  

…. 

Ejendommen  
Matr.nr. 5 h, og 6 gl Tisvilde By, Tibirke ejes af Gribskov Kommune og udgør henholdsvis ca. 2,6 
ha og 1,4 ha. Arealerne er græsarealer, domineret af få arter uden særlig naturværdi.  

Gribskov Kommune lod matrikel 5h, Tisvilde By, Tibirke hegne i 2009 for at kunne pleje arealet 
med græssende dyr. Hegningen består af en øvre fold og en nedre fold. Den øvre fold hegner en høj, 
hvor der opsættes stole i forbindelse med operakoncerten. Den nedre fold benyttes til opsætning af 
boder…. 

Vurdering  
Gribskov Kommune vurderer ikke, at en udvidelse af rammerne i forbindelse med Kildemarkedet 
og Opera er i strid med fredningernes formål om at bevare området status quo og åbent for almen-
heden.  

..... 

Det er ikke kommunens vurdering, at et øget antal af boder og tilhører ved koncerten på samme 
afgrænsede areal som tidligere, medfører et uacceptabelt slid på arealerne. Kommunen vil ligesom 
tidligere år, anmode om fotodokumentation for at arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.  

….” 

Skriftlige høringssvar 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, har den 7. marts 2017 meddelt, at det ansøg-
te ikke giver foreningen anledning til bemærkninger.  

Miljøstyrelsen har den 9. marts 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, meddelt, at det ansøg-
te ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger. Styrelsen har i forbindelse med en række tidlige-
re ansøgninger med et lignende indhold, som det nu ansøgte, tidligere udtalt blandt andet, at det 
ansøgte efter styrelsens opfattelse er en mindre overskridelse af de rammer, der er angivet i tillægs-
kendelsen, men at en dispensation ikke vil være i strid med formålet med fredningskendelserne, og 
at en mindre forøgelse af antallet af telte ikke vil påvirke området yderligere. 
  
Styrelsen har på nedenstående kort med en rød prik markeret placeringen af det ansøgte:  
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Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 
til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som frem-
går af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.  
 
Fredningsnævnet bemærker, at nævnet nu i en årrække har meddelt dispensationstilladelse tilsva-
rende den nu meddelte til det årligt afholdte Kildemarked. Fredningsnævnet er ikke bekendt med, at 
dispensationerne har medført aktiviteter til skade for de fredningsmæssige hensyn. Fredningsnævnet 
finder det på den baggrund forsvarligt at udvide den meddelte dispensation således, at der indtil 
videre 1 gang årligt kan afholdes et Kildemarked med et tilsvarende indhold og af tilsvarende stør-
relse som det, der er meddelt dispensation til for 2017 og tidligere år.   
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag 
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende 
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 5.   
 
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.  
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Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.   
   

 
 

Toftager 
Nævnets formand 

  
  
 
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, 

når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
 
Gribskov Kommune, att: Lise Vølund Hennings, lvhen@gribskov.dk 
Foreningen Kildemarked I Tisvilde, att: Formand Anette Hartz, ahz@kildemarkedet.dk 
Gribskov Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
DOF 
DOF Nordsjælland 
 

mailto:lvhen@gribskov.dk
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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