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FS 92/2002. Forslag til ændring af fredning af arealerne ved "Sandflugts-monumentet" i
Tibirke på matr.nr. 5 ah, 5 h, 6 gi, 13 ae, 13 am, 13 ap, 13 bh, 13 bg , 13 et, 16 b, 42 Tisvilde
by, Tibirke i Helsinge Kommune.

Hermed fremsendes Fredningsnævnets

afgørelse af 24. februar 2003 i sagen.

Med venlig hilsen

w~~~
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Frederikssund, den

2 It FEB. 2003

Torvet 5, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 3151 00 Fax. 47 312656
Sekretær TIf. 48 20 55 98

Tillægskendelse til eksisterende fredningskendelser.
FS 92/2002. Forslag til ændring af fredning af arealerne ved "Sandflugts-monumentet" i
Tibirke på matr.nr. 5 ah, 5 h, 6 gI, 13 ae, 13 am, 13 ap, 13 bh, 13 bg, 13 et, 16 b, 42 Tisvilde
by, Tibirke i Helsinge Kommune.

Den

9. oktober

fredningsbestemmelserne

'2001

fremsendte

Helsinge

Kommune

et forslag

for nogle ejendomme ved Sandflugtsmonumentet

til ændring

af

i Tibirke. Formålet med

forslaget var at åbne adgang for, at der på arealerne l gang årligt over 2-3 dage i forbindelse med en
weekend kan afholdes " Kildem~ked

i Tisvilde " og "Opera i Tisvilde" eller friluftsskuespil.

Sagens baggrund:
Ejendommene, der berøres af forslaget, er matr.nr. 5 h, 5 ah, 6 gI Tisvilde by, Tibirke, der
ejes af Helsinge Kommune, 13 am Tisvilde by, Tibirke, der ejes af Jan Helmer-Petersen

og Finn

Helmer-Peters~I.J., 13 ae, 13 ap og 13 et Tisvilde by, Tibirke, der også ejes af Helsinge Kommune,
samt 13 bg, 13 bh og matr.nr. 42 Tisvilde by, Tibirke, der ejes af staten samt matr.nr. 16 b Tisvilde
by, Tibirke, der ejes afStuebjerggård

Grundejerforening.
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.1). Eptfre,dnil1g.af 8.'-de~e~b~r~-lr925,...hyor~fte~ ',alleen op.til, ~andflugtsm~numen~et- bevares-og- ~.: ..
vedligeholdes som hidtil, ligesom der ikke må opføres bygninger indenfor en afstand af 15 m fra
alleen. Fredningen omfatter ejendommene

matr.nr. 5 h, 6 gI og 16 b Tisvilde by, Tibirke, samt

nogle andre ejendomme.
2). En fredning af 13. februar 1946, hvorefter tilstanden på de fredede arealer ikke må forandres,
idet det bl.a. blev forbudt at opføre boder, skure, telte eller andet, der kan virke skæmmende. Det
blev ligeledes forbudt uden Statsskovbruget

tilladelse

at fjerne eller udtynde beplantningen.

Fredningen omfatter ejendommene 5 h, 5 ah, 13 am, 13 bh samt 13 bg

Tisvilde by, Tibirke og

andre ejendomme.
3). En fredning af 18. februar 1963, hvorefter det fredede område skal henligge som græsklædt
areal, åbent for almenheden. Der må ikke opføres boder, telte m.v. og det er forbudt at benytte

J.nr. SN 2001t 8 ~'=R. 2003
Akt. nr

\ \
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transistor

eller lignend~ apparater

til frembringelse

af mekanisk

musik. Fredningen

omfatter

matr.nr. 5 h Tisvilde by, Tibirke samt en anden ejendom.
4). En fredning af 5. oktober

1964, hvorefter

de af kendelsen

omfattede

arealer åbnes for

og hvorefter dele af arealerne skal henligge som hidtil, idet det blev forbudt at

offentligheden,

opsætte boder og telte og at anvende transistor eller andet til frembringelse

af mekanisk musik.

Fredningen omfatter ejendommene matr.nr. 5 ah, 13 ae, 13 åp samt 13 et Tisvilde by, Tibirke.
, . - Foreningen

Tisvilde

Kildemarked

og Opera i· Tisvilde

fik i' årene 2000 og 2001

dispensation til afholdelse af Kildemarken og Opera i Tisvilde. Ved Nævnets skrivelse af 24. maj
2002 fik ~oreningen dispensation til at' g~ntage arrangementet i,-2002, ,idet· Nævnet meddelte, at
,,~yger!igere <dispeQsatjo~~r.ikke :ville ,t.)1ivegivet; Tilladelsen blev' 'givet til, KilUemarked.deh, 3., og 4.
~/·alJg1!.st:fra}d" 1O.OO,-'kl. 18.QO.på'ejendonnnen matr.nr.S,h

e

Tisvilde by, )'ibirke, med. opstilling af

,en.!;'landsby',' medA5-S0 ,pavillioner.- De skulle rumme bl.a: arbejdende værksteder og tra.kt~teder.
Tilladelsen omfattede'tillige

opførelse' af et' operaarrangeinent

på matr.nr. 5 h og matr.nr. 13 am

Tisvilde by, Tibirke med opstilling af løse stole til, ca. 1000 mennesker og en overdækket scene
samt belysning og lydanlæg. Tilladelsen· gjaldt kun den 3. august 2002 om aftenen. Endelig blev der
givet tilladelse til at benyttet ca. 4000 m2 af ejendommen matr.nr. 6 gI Tisvilde by, Tibirke over for
Sandflugtsmonumentet

til midlertidig parkeringsplads.

Der er afholdt offentlig møde den 19. juni 2002 med efterfølgende besigtigelse.
På mødet blev der fra flere sider givet udtryk for, at de -4 fredningsafgørelser

bør

sammenskrives til en i forbindelse med udfærdigelse af en samlet plejeplan for området. Nævnet
har ikke fundet grundlag for dette, men har alen~ behand~et det fremsatty forslag udfra, den, angivne
,
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sig' det fremsatte, ønsk~ om: afholdelse- af Kildemarked,

er positivt indstillet' overfor -afholdelse' af·Kildemarkedet"

og' Danm'arks

har anbefalet, at det kan fortsætte. Ejeren af matr.nr. '13 am Tisvilde by,

Tibirke har hidtil - i lighed med de øvrige berørte grundejere, ~illadt at en del af hans ejendom
anvendes tiloperaaftenen,

og har udtalt, at han er positivt indstillet overfor en fortsættelse åf

arrangementet.
Fredningsnævnets

formand har besigtiget arealet under Kildemarkedet

den 2. august i år.

Ejeren af matr.nr. 13 am Tisvilde by, Tibirke har herefter i et brev til Fredningsnævnet
modsat sig, at deklarationen ændres, så operaaftenen afholdes på en del afhans ejendom.

2

e-

,

,

Helsinge Kommune, Teknisk Forvaltning, har herefter i et brev' af 25. september 2002
angivet 2 muligheder for plåcering af operaarrangementet på koinmunens ejendom matr.m. 5 h
Tisvilde. Kommunens Plan- og Miljøudvalg har på et møde den 21. oktober 2002 besluttet sig for
begge muligheder.

Fredningsnævnets afgørelse:
Nævnet lægger ved afgørelsen vægt på, at der er et lokalt ønske om at kunne afholde .
''Kildemarked'' med en operaafteti på arealet omkring Sandflugtsmonumentet. Ønsket støttes' af
Helsinge kommune, der har rejst sagen. Frederiksborg Amt, Danmarks Naturfredningsforening 'og
Tisvilde Statsskovdistrikt har ikke udtalt sig imod forslaget. Markedet' er efter' det oplySte· en
fortsættelse af en tidligere tradition på stedet, og har nu været afholdt i 3 år' uden problemer. De
fredede arealer er beliggende i nærheden af beboelse shmt et sommerhusområd.e. Frednihgsil.ævnet
finder på den baggrund og efter indtrykket ved besigtigelsen, at et årligt markedarrangement,
begrænset til 2-3 sammenhængende dage og afholdt på et afgrænset areal ikke er uforeneligt med
\

formålet i de 4 fredningsbestemmelser. En friluftskoncert eller forestilling omfatter brug af kunstigt
lys samt et lydanlæg, og er derfor egnet til at forstyrre roen i området, især om aftenen. Med en klar
afgrænsning af arrangem~ntets omfang, og således at det afholdes på de dage~der alligevel afholdes
Kildemarked, kan det også anses for foreneligt med fredningemes formål. Nævnet kan derfor
tiltræde, at de gældende fredningsbestemmelser ændres således:
Til fredningsbestemmelserne af 8/12-1925, af 13/2-1946, af 18/2-1963 og af 5/101964 tilføjes følgende:
.
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50 boder med arbejdende værksteder, salgsudstillinger, traktørsted€?rog estrade til folkedans og
folkemusik. Opstilling af boder m.v. skal ske på matr.nr. 5 h Tisvilde by, Tibirke, hvorfor der tilIige
kan arrangeres ponyridning og hestevognskørsel. På de samme dage, som Kildemarkedet afholdes,
kan der en enkelt aften afholdes operaaften eller skuespilaften på en midlertidig scene og med løst
opstillede siddepladser på ejendommen matr.m. 5 h Tisvilde by, Tibirke, efter nærmere aftale med
Helsinge Kommune om sceneplacering m.v.. Der må ikke være over ca. 1000 tilhørere/tilskuere.
Scenebelysning- og lydanlæg må anvendes i begrænset omfang og under behørig hensyntagen til
områdets karakter af fredet natur.
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Det er endelig tilladt at anvende en del af .ejendommen matr.nr. 6 gI Tisvilde by.
Tibirke som midlertidig parkeringsplads på de dage, arrangementerne afholdes.
Opstilling og nedtagning af boder, scener, siddepladser, lys- og lydanlæg. skiltning.
markering af parkeringspladser

m. v. skal ske i umiddelbar forbindelse med markedsdagene.

Der må ikke til brug for arrangementerne foretages ændringer i terrænet eller arealets
beplantning eller af de græsklædte områder. Eventuelle skader i terræn og beplantning skal straks
udbedres.
Ændringen af de 4 ovenfor nævnte fredningsdeklarationer

fritager ikke arran~reme

for at indhente tilladelse fra de grundejere, hvis ejendomme anvendes til arrangementerne.

H. M. Skovsborg

Niels Olesen

Poul Mogens Hansen

Kendelsen er i udkast sendt til de berørte organisationer

og grundejere. Der er ikke

fremsat erstatningskrav i anledning af kendelsen.
Afgørelsen
Naturklagenævnet

kan

i

henhold

til

Naturbeskyttelseslovens

§

af de, der i henhold til lovens § 43, stk. 2 er klageberettigede.

skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet,

Frederiksborggade

43

påklages

til

En eventuel klage

15. 1360 København K. inden 4

uger fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

t,

l ~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 08027.00
Dispensationer i perioden:

24-02-02

Fredningsnævnet
Torvet 5
3600 Frederikssund

for Frederiksborg Amt
Tlf. 47 31 51 00

g (J2 7.00
Foreningen Tisvilde Kildernarked og
Opera i Tisvilde
c/o Johs. Jørgensen
Kastanievej 5
3220 Tisvildeleje

24. maj 2002
FS 3/02

Ved et brev af 14. januar 2002 har foreningen anmodet om tilladelse til at
benytte det fredede areal omkring Sandflugtsmonumentet i Tisvilde til et arrangement 3. og 4. august 2002.
Arrangementet tilrettelægges og gennemføres af foreningen i lighed med de
tilsvarende arrangeme,nter i 2000 og 2001. Det vil omfatte følgende:
1) "Kildemarked i Tisvilde" den 3. og 4. august frak!. 10-18, idet der vil
være åbent for publikum fra 12-18.
Arrangementet vil blive afholdt på et område på ca. 3.000 kvm i matr. nr. 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, pibernageri, 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 på 3'4'4 meter til "levende musik" og folkedans.
4-5 toiletvogne.
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2) "Opera i Tisvilde" lørdag den 3. august kl. 20.00-22.00 på et område på
ca. 1000 kvm. ("Kælkebakken") beliggende delvis i matr. nr. 5 h på vestsiden afPyramidestien.
Planen er at arrangere en operakoncert på "Kælkebakken" med sangere
fra Den Kongelige Opera til flygelarrangement.
Erfaringen fra sidste år viser, at området kan rumme ca. 1000 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 4*8 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 iøvrigt.
Der vil ved koncerten blive etableret scenebelysning ved opstilling af to
midlertidige lystårne samt opstillet professionelt lydanlæg. Disse installationer fjernes umiddelbart efter koncerten.
3) P-område (ca. 4000 kvm) i samme tidsrum som det øvrige arrangement
foregår, beliggende på "Sletten" på matr. nr. 6 gi oven for Sandflugtsmonumentet.
4) P-pladsen forberedes af Helsinge kommunes tekniske afdeling, mens Ppladsen og trafikken til og fra styres afHjemmeværnet.
Helsinge kommune har anbefalet, at der gives dispensation.

•

Skov- og Naturstyrelsen har i en skrivelse af 6. marts 2002 meddelt, at man
ikke har indvendinger imod, at der gives dispensation .
Frederiksborg Amt har i en skrivelse af 19. marts 2002 meddelt, at man ikke
vil modsætte sig, at der gives dispensation.
Danmarks Naturfredningsforening er af Nævnet blevet anmodet om en udtalelse, men har trods en "rykker" ikke svaret.
Fredningsnævnet har givet dispensation i år 2000 og 2001, og har under behandling et fredningsforslag ifølge hvilket den eksisterende fredning ændres,
så arrangementet kan afholdes på stedet fremover uden dispensation. Det har
ikke været muligt at behandle dette forslag så hurtigt, at en afgørelse vil
kunne foreligge i rimelig tid inden arrangementets afholdelse.

•

Fredningsnævnet finder det derfor nødvendigt at behandle dispensationsansøgningen. Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at afslå ansøgningen, idet det så vil fremtræde som om Nævnet på forhånd og uden hensyn til
den særlige procedure om behandling af fredningsforslag (offentlighed m.v.)
har afgjort sagen om ændring af selve fredningen.
Nævnet giver derfor i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l tilladelse til arrangementet i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse af
arrangementet.
Nævnet har ved at give tilladelse ikke tilkendegivet nogen forhåndsindstilling til det fremsatte forslag om ændring af fredningen. Yderligere dispensationer kan ikke forventes, såfremt der ikke opnås en varig løsning.
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
og lignende som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende
foreninger og organisationer" hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådan-

ne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til
Fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for afgørelsen, medmindre tilsynsmyndigheden bestemmer andet, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Poul Mogens Hansen

JllI.udorg

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-215-2-00
Helsinge kommune, j.nr. 12.820/71-7-1
Tisvilde Statsskovdistrikt, j .nr. 1996-1211/Ti
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Petersen
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Poul Mogens Hansen

Niels Olesen

08027.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 08027.00
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød

-···ol

f

Modta". j
SkOVr 011N@tUf§tYf~d§@fl

2 S JULI 2007

Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31
E-mai!: oti@domstol.dk

Den 25. juli 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 71/07: Tilbygning til sommerhus på matr.nr. 5bq Tisvilde By, Tibirke, Pyramidestien 24 i
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune har ved skrivelse af 26. marts 2007 oplyst, at kommunen den 4. januar 2007
har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på 15,5 m2, der skal anvendes som
kombineret redskabsskur og brændehus og opføres i forbindelse med sommerhuset samt i samme
farver Gordfarver) og materialer (træ) som det eksisterende hus.

Fredningsbestemmelser
Ejendommen er omtalt i Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 17. oktober 1944 om fredning
af ejendomme i Tibirke Bakker. I afgørelsen er anført: ''Nævnet har derfor besluttet at frede den del
afmatr.nr. 5h og 6a Tisvilde, der på det i kendelsen vedhæftede kort er betegnet med grøn farve,
som nedenfor anført og opgive fredningen af de på kortet med grøn skraverede arealer. På
sidstnævnte områder må højst opføres seks huse - 3 på hvert matr.nr. - der forinden opførelsen skal
godkendes af nævnet og for så vidt angår matr.nr. 6a skal respektere den af Overfredningsnævnet
fastsatte byggelinie". Omhandlede areal er grøntskraveret.

Udtalelser
Gribskov Kommune har i skrivelsen af 26. marts 2007 vurderet, at den ansøgte tilbygning føjer sig
ind i landskabet på en harmonisk måde og at det fremsendte projekt ikke forstyrrer det samlede
landskabsbillede set i forhold til det fredede område.
Miljøcenter Roskilde har ved skrivelse af 26. juni 2007 ikke fundet, at arealet er fredet samt tilføjet,
at da ejendommene er omfattet af byplanvedtægt nr. 1, må det antages, at påtaleretten for den
pågældende tekst i fredningen er overgået til kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Omhandlede areal findes ikke at være omfattet af en fredning og naturbeskyttelseslovens
fredningsregler er således ikke til hinder for det ansøgte.
Afgørelsen er truffet afFredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 fra 11. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævnet.

Olaf Tingleff
nævnsformand

Afgørelsen 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 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. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Lise Birch og Jørgen Olsen Birch
Gribskov Kommune - sagid 2007/03789
\ Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Gribskov
Skov & Naturstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
I

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 29. maj 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 033/2011 – Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked og Opera på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune
Ved skrivelse af 2. maj 2011 har Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked og Opera i Tisvilde den 30. og 31. juli 2011. 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 operakoncert med kongelige operasangere
....
I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet og Opera 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 og Opera i Tisvilde om dispensation til at opstille ca. 80 boder på de arealer, som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere ved operaaftenen.
Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 kvm 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 gI, Tisvilde By, Tibirke som tidligere 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
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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 i 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 gI 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 operakoncerten medfører
et øget slid på arealerne. Kommunen vil ligesom tidligere år, anmode om fotodokumentation for at
arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.
I forbindelse med en udvidelse af rammerne for arrangementet er arealet i sig selv en begrænsning.
Hvorfor der ligeså godt kan opsættes 50 store boder som 80 små boder. Foreningen for Kildemarked og Opera i Tisvilde, er af den opfattelse at en markant udvidelse af rammerne for
arrangementet vil medføre at intimiteten går tabt.
......"
Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 12. maj 2011 meddelt, at det ansøgte ikke giver anledning
til bemærkninger.
Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling,har i skrivelse af 15. maj 2011 oplyst, at foreningen ikke har indvendinger mod det ansøgte.
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Fredningsnævnets afgørelse:
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.

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 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. 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 Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet 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 behandling. 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 pr. e-mail til:
Gribskov Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 6. maj 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 012/2012 – Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked og Opera på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune.
Ved skrivelse af 10. februar 2012 har Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i
Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked og Opera i Tisvilde den 4. og 5. juli 2012. 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 operakoncert med kongelige operasangere ....
I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet og Opera 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 og Opera i Tisvilde om dispensation til at opstille ca. 80 boder på de arealer, som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til koncert med Caroline Henderson lørdag aften.
Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 kvm 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 gI, Tisvilde By, Tibirke som tidligere 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
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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 i 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 gI 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 operakoncerten medfører
et øget slid på arealerne. Kommunen vil ligesom tidligere år, anmode om fotodokumentation for at
arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.
….”
Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 12. april 2012 meddelt, at det ansøgte efter styrelsens opfattelse er en mindre overskridelse af de rammer, der er angivet i tillægskendelsen, men at en dispensation ikke vil være i strid med formålet med fredningskendelserne.
Fredningsnævnets afgørelse:
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.
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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 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. 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 Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet 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 behandling. 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 pr. e-mail til:
Gribskov Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 4. maj 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 012/2014 – Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked og Opera i Tisvilde den
2. og 3. august 2014 på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov
Kommune.
Ved skrivelse af 6. marts 2014 har Gribskov Kommune på vegne Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til udvidelse af rammerne for
afholdelse af Kildemarked og Opera i Tisvilde den 2. og 3. august 2014. 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 operakoncert med kongelige operasangere ....
I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet og Opera 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 og Opera i Tisvilde om dispensation til at opstille ca. 90 boder på de arealer, som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til operakoncert med operasangere fra Det kgl. Teater 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 gI, Tisvilde By, Tibirke som tidligere år.
.....
Fredning på ejendommen
Kildemarkedet bliver afholdt på matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af fred-
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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 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 gI 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 operakoncerten medfører
et øget 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 2014 oplyst, at det ansøgte
ikke giver foreningen anledning til bemærkninger.
Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 22. april 2014, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, meddelt, at styrelsen kan henholde sig til en række tidligere udtalelser i forbindelse med tidligere tilsvarende ansøgninger fra 2012, hvoraf blandt andet fremgår, at det ansøgte efter styrelsens opfattelse er
en mindre overskridelse af de rammer, der er angivet i tillægskendelsen, 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.
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Fredningsnævnets afgørelse:
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.

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 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. 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 på 500 kr.
til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturog Miljøklagenævnet 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 behandling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Gribskov Kommune , att: lvhen@gribskov.dk
Gribskov Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

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 Kommune.
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 Nordsjælland 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 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 ....
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 offentlige p-plads.
Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr.nr. 6 gl, Tisvilde By, Tibirke som tidligere 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 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.
….”
Skriftlige høringssvar
Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, har den 7. marts 2017 meddelt, at det ansøgte ikke giver foreningen anledning til bemærkninger.
Miljøstyrelsen har den 9. marts 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, meddelt, 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 angivet i tillægskendelsen, 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:

3

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 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.
Fredningsnævnet bemærker, at nævnet nu i en årrække har meddelt dispensationstilladelse tilsvarende 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 størrelse 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. naturbeskyttelseslovens § 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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.

5
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
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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.
2.

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

