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Der er af'fhv. dommer A. P. Larsen. Hillerød, for
nævnet indbragt et forslag om fredning af de paa begge si-
der af'landevejen fra Tibirke til Bækkebro staaende birke-
træer paa den del af vejen, der gaar gennem Tisvilde Hegn,
samt arealet paa begge sider af vejen. Alleen fremtrædt3r
som et smukt skue og glæder de mange mennesker, der passe-
rer vejen. Den ligger pua det staten tilhørende matr. nr.
1a Tibirke Flyvesand, Tibirke sogn og dens længde er ca.
200 m.

~,
Nævnet har afholdt et møde, hvor direktoratet for

StatsskovbruGet og Vejby-Tibirke kommune var repræsenterede,
førstnævnte ved skovrider Morville, Frederiksværk.

Her onnaaedes almindelig enighed og tilslutning til den
forcsl~aGde fredning.

Da fredningen findes rimeligt begrundet ved den land-
skabelige værdi, vil den derfor være at gennemføre f.s.v.
angaar et omraade af matr. nr. 18,Tibirke Flyvesand, Tibirke
sogn, bestaaende af d€t mellem stendiget mod vest og jord-
diget mod øst liggende areal, deri indbefattet vejen, dog
saaledes, at arealet, hvor jorddiget drejer af fra vejen og
svinger mod øst, afgrænses af en linie i fortsættelse af
jorddigets hidtidige forløb parallelt med vejen og med sam-
me afstand .fra denne som hidtil. Paa dette omraude maa der
ikke foretages nogen forhøjning, afgravning 9 udvidelse eller

4'1 forlægning af vejen uden samtykke fra fredningsnævnet, de
alleen dannende birketræer maa uden nævnets samtykke ikke
beskæres eller fjernes, medmindre de p. gr. af brøstfældig-



hed kan frembyde fare for publikum? men skal bevares og
fornyes ved efterplantning af birke? ligesom skæmmende
opvækst af fyr og gran m.TI1.skal fjernes? stendiget mod
vest skal bevares og dor maa ikke an"bringes nogen byg-
ning eller skænunende indretning pna arealet.

For saavidt angaar "bevaringen af alletræerne? for-
ventes optaget "bestemmelse herom i driftsplanen f~di-
striktet. ~

Thi "bestemmes:

Matr. nr. 1a Tibirke Flyvesand? Tibirke sogn?
fredes i det foran angivno omfang.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiks"borg amt
og direktoratet for statsskov"bruget hver for sig.

Carl Poulsen. Rieh. Nielsen.

J. Kortzau Hansen.
Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendels(; kan kun kræves, hvis den ;ndcn

" O f ,.4 Uger in:.1ankcs 101" \Ter ,·e::.:n:ngsnæv-
net, Slotholmsgade 10, København K..
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