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OVERFREDNINGSNÆVIIJ.ETS KENDELSESP10TOI(OL.---~------------.------------------~-

Aar 1949, den 28. m&j, afsagde overfredningsnævnet paa grund-
t- '

lag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 811/48 vedrørende fredning af arealer syd fqr Tibirke
blikker.
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I den af f r ednd nganævne t for Fr,eQeriksborg amtsraadskreds den
8. marts 1948 afsagte kendelse hedder ,det:

"I Skrivelse ~f ~g. Juli 1946 har Danmarks Nat~rfredhing~fore-
nihg anmodet Nævnet' om at foranledige, at Area Le rne Syd ·foir-den Vej,
der.gaar langs Foden af Tibirke Bakker underkastes en Fredning, gaa-:-
ende ud paa Forbud mod Bebyggelse og udsigtsforstyrreng9 Beplantning. ,-

~-
iAnmodningen begrundes med, at denne Vej er meget st::erktbef~rdet, i

og at Udsigten over Tibirke Ellernoso er af stor og egena~tet land-
's:kabelig Vær-dl ,

Omra~det for den foreslaaede Fredning er i den nævn te 'Skrivelse
og i en supplerende Skr-L velse af 25. No vbr., 1946a.ngi vet s.aaledes:
en Str:ekning, der i Længden strækkez- s'ig fra Maleren Herman Vede1s
H\ls til ugenfor den østlige Gr~n8e af Tibirke Kirkegaard og i Bred-
den fra Landevejen til Ramløse Aa.

Om dette Forslag har Naturfredningsraadet i Skrivelsea~
8. Novbr. 1946 udtalt sig saaledes:

"Raadet kan i Anledning af den rejste ]'redningssag udtale, at
Udsigten f:ra Landevejen Syd- for Tibirke Bakker 'over Ellemose,n er af
stor æstf3tisk Værdi. Vejen er allerede nu meget trafikeret, og det
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•

~aa antages, at denne Trafi~ yderligere vil stige,idet Aet maa
fbrventes, at Vejen føl' eller senere gaar over til at blive Hoved-
færdselsaare, eventuelt som Led i Gennomførelse af en Udformning
af Kystvejen lang~ Kattegat, da man ikke for-venterved en saådan
Vej at komme gennem Tisvilde Hegn."

Fra Statageolog, Dr. phil~ K. Milthers foreligger følgende
Udtalelse:

"Tb1rke Bakker er et Led i en Israndsdannelse, som strækker
sig fra. Egnen Syd for Raml ø ae langs Nordøstkysten af Arresø op
tilTisvildB.~..... Ellemosen har i St~naldertiden dannet en
Fjordarm,' samtidig med at.hele Arresø stod i For~indelse me1Håvet
ved Melby Overdrev ..Det er saaledes ik,ke blot Istiden, men ogsaa
Postglacialtiden, Efteristiden, de~ har præget Landskabet i Egnen;
og der er derfor al' mUlig Anledning til fra geologisk Side at anbe-
fale en Fredning af Tibirke :Sakker,og deres nærmeste Omegn."

For Nationalmuseet har Museumsinspektør', Dr , phil ~Terkel
Mathiassen under Sagens ;Behandling udta1t, at Museet særlig er
interesseret i, at Ar€alerne ved Oldtidsvejen fredes, idet man
0nske'r at kunne foretage nye Udgravninger."

•
Efter en opregning af de af fredningsfol'slaget omfattede area-

ler og disses ejere. siges det videre:
"Under Sagens Behandling har Nævnet mødt en stærk Modstand

fra Vejby-Ti birke Sognt:raad. Denne Modstand har - paa'Srgneraadets
Foranledning - faaet Støtte hos adskillige af Vejby-Tibirke Sogns
Beboere og har formentlig ogs~~ v93ret med~irkende til, ,at en Del
af de foran nævnte Lodsejere har stillet sig vrangvilligt Qverfor
Fredningsforslaget.

Sogneraadet begrund~r sin Modstand saaledes: De Mennesker,
der f~rdes paa Vejen mellem Tibirke Bakker og Ellemosen, er enten
saadanne, der farer hastigt igennem i Bil og derfor ikke faar T~d
til at nyde Udsigten, eller saadanne, som er vant til at gaa der
og derfor ikke t'13nkernoget videre over, om oet, de kan se, er værd
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at se paa eller ikke. Dera~ skulde f~18e, at de eneste J der har
virkelig Glæde af Uds~net over Blle~osen, er de Persorier, der
bor i Tibirke Bakker, men da di~se bor ret højt, vil en Bebyggelse
langs Vejen ikke genere d~m.

Dernæst anfører Sogneraadet, hvad der utvivlsomt e;-rigtigt J

at den Jord, der her er Tale om, er af en saa ringe landsbrugsmæs-
sig Kvalitet, at det samfundsøkonomisk set er bedrs·~t ~ygge Huse
paa .den end at dyrke dS,n. Hermed tænker ~ogneraadetpaa de Arealer,
der støder op til Vejen; thi om,selve Ellemosen siger Sogneraadet-
atter' med hette - 11Mosearealerne fredersig selv", da disse er

c :

ubebyggelige i al Fremtid.
Det er N1!vnetsOpfattelse, bestyrket gennem adskillige Møder

og,mange Forhandlinger, at den st~rke Modstand mod Fredningsfor-
slaget bunder i f01.~ende Betragtninger:

Da Tibi r-ke Bakker henlaa i deres oprindelige Naturt:iJ:e.tand,
havde man for0;1e et Lartdskåbsbiliede af enestaaends Skønhed. Men
efterhaanden som disse Bakker blev Genstand,fo~ Bebyggelse og den
af Bebyggelse følgende Beplantning, er denne landskabeli~'Skønhed
omend ikke forsvundet saa dog i høj Grad forrin~eti Dbsto urimeli-
gere (ja, næsten forargeligt) maa det da føles, at netop disse
Mennesker, som har handletilqe med de Naturværdier, ·som det

••• faldt i deres Lod at forvalte, nu- og tilmed uden at skulle

•

betale nogetsomhelst derfor - vil baandlægge Jord, som de ikke
ejer, og,derigennemopnaa Fordelepaa Bekostning af dem, der ejer
Jord Syd for Bakke~ne.

Hertil skal N:Bvnet kun bemærke, at det er rigtigt, at der
eft er-haandeu er kommet for megen Beplantning paa T.ibirke Bakker,·
uden dog at Nævnet tør sige, om dette skyldes Naturen (Selvsaaning)
eller Bakkernes Beboere. Af denne Grund er det Nævnets AgtJ saa-
snart n~rværende Sag er bragt til Afslutning, at skride til en
Fredning af Tibirke Bakker. Naar dette ikke forlængst er sket,
skyldes det, at Bebyggelsen af Ba~kerne er sket paa en overmaade
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nænsom med Landskabet s temmende Maade, og a t man hid'til nar reg-

net, med, a t der ad, frivillig Vej vildefr'emkomme betryggende
Q

~redningsservitut~r."

Der gives derefter i kendelsen oplysning om den stilling,
" '

ejerne har indtaget overfo r fred~ingsfors').aget, og kende Leen , '

forts~ttes saaledes:

•

"Af Panthaverne har finansministeriet m.H.t.' Matr. Nr. 50.

(Jørgen Larsen, se foran under Nr. 27) gjor.t, Krav, paaUdbetaling

~+ even tue l Erstatning: til Dækning af Istandsættelseslaan, paa '

~438 Kr. og m.H. t. Matr: •..Nr. 2g m.fl. Herman :Vede+ (i'oran under

Ih. ,20.) fremsat tilsvarende Krav til Dækning af et Staldhygiejne-

laan J>aa 336 l{;r•

,Det er,Nævnets Over~evisning, at Fredningsforslagetbør

fremmes i det nedenfor', angivne, Omf'ang , For de mange t overordentlig
mange) Menneskez , .der:har ,Lejlig4ed til at færdes ;;. ~ære sig.i Bil,

paaCykle eiler tU:F6ds- .ad Vejen Syd :for Tibirke Bakker, er'

dett~at se ,Udover E1lemosend~tsamme,somat se udover sit eget

Land ,gennem Tusinde,Aar. Det er et ,Syn, de.r - paa alle Aarsti-der

o,g, i alle Belysninger- virker l~ge betagende. Nævnet finder det

b,eklageligi, at der all.eredeiVejens umiddelba,re 'Nær,hed er op-

fø~t Huse,heraf iSEr det sidst opførte er af skEmmendeVirkning,
. " .-.. .

• og N:Evne-l; man qerfor - i Mods:€tning til Sogneraadet, hvis, Betragt-
, . . .'

nf nge r ikke ,kani;il tr~des - anse det,' som yderst paakrævet , at ,fort-'.' " .. .' .

sat Bebyggelse standses. i Tide.

Man har derfor anmodet Landinspektør Jelvard om at undersøge,.; . .' .

hvilke Dele, af Arealet, dor. egner 'sig til Bebygge Ls.e,idet man -
, ,

i Overensstemmelse msd Sogneraadet - er gaae~ ud fra, at selve

Mosearealerne "freder sig selv".

De Arealer, der st0der op ,til Landevejen, er - naar- man bev:E-

ger sig fra Tibirke Kirkegaard til Maleren, Herman Vedels Hus

.følgende:

Matr. Nr. 4~,5a,5x" 5y, lbr, lef, 1ch, 1c1, lok, lu, le,

\
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14h, 140., 140, 141, 14E, 14k, 14ag,14b, I4r, 2h, 2t, 2s, 2g.
Om sine Undersøgelser skriver L~ndinspekt?ren følgende:
"Hovedparten af Arealet er meget lave Arealer, hvorfor jeg.

med paasende Mellemrum har foretaget Prøvegra vrring f'or at konsta-
tere Grundvandets Højde og paa dette Grundlag søge at træffe Be-
stemmelse om, hvilke Arealer der er' egnede til Bebyggelse.

Maal+ngen er foretaget i .det tørr~ Eftefaar 1947, og jeg har
skønnet, at hvis,Grun~vandet stod en Meter eller mere,un~e~,Terræn,·
maatte Arealet siges at v:ere bebyggeligt, hvorimod GrUnde paa

'. . '.

•
hvilke Gr undvand et ikke er fjernet en Meter fr·a Ove rf'Laden, skønnes
'Ilbebyggelige."

Paa et under Sagen fremlagt Kort har' Landinspektøren med

rødt vist dels 300 ro Gr::ensenfra Skov, dels Grænserne Jor de Om-
iraader, der anses som bebyggeI1g~.

Resultatet er følgendet
Den bebyggelige Del af Mat:. ~;r. 401 falder indenfor skevgr en-

sen.
Af Matr. Nr. 50. - hvorpaa der hviler Landbrug~forpligte18e)

skønnes udenfor,Skovgrænseri 28.500 Kv. Meter at,vErebebyggelige.
Landinspektøren tilføjer dog med Hen~yn til ,disse .2 Matrikuls-

numre , at der - udenfor 300 m Gr'ens~n - længere ude i Moeen findes
• enke l.te Area,ler, der. kan bebygges, n:en de ligger i .s tor Afstand fru

den offentlige Vej.
Følgende hele Matr , Numre anses sombebyggelige: 5x, (4530 Kv.m),

5y (2759,Kv.m) lbr (878 Kv.m),
(660 Kv.m), lek (788 Kv.m), og. " . ,
hvilende Landbrugsforpligtelse).

Lo f (984,Kv .•m), Lch (663 Kv.m), 1ei
1u (37007 Kv.m + Vej 982 med paa-

Disse Arealer ligger udenfor
Skovgr:ensen.

Af Matr. Numrene le, 14h og 14# (alle udenfor Skovgrænsen)
skønnes henholdsvis 2500 Kv. m, 6500 Kv. m og 10.300 Kv. m at
v:ere:bebyggelige l.in:ede~f3hele Ma tr. Nr . 14 o, der ligeledes ligger
udenforSkovgrllnsen og. er 1970 Kv. Ol stort, skønnes bebyggeligt.~ ." .'
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Paa Matr. Nr. -Lo, 14h og 14a hviler Landb rugaf'or-pl i gteLae .
. ''',

Af Matr. Nr. 141, hvorpaa der hviler' Landprugsforpligtelse- .' .

og 14:s'skønnes henholdsvis 7000 Kv. og 7500 Kv. .m at være bebygge-
lige (udenfor Skovgrænsen), medens Matr.,Nr.14k og 14ag skønnes
at v~re ubebyggelige.

Matr.' Nr. l4r) 2h, 2t og 28 falder indenfor Skovgr~nsen. De
anses iøvrigt ikke som bebyggeligG.

Af Matr. Nr. l4b anses 3800 Kv. m udenfor og af Matr. Nr. 2g
6500 Kv. m ,indenfor Skovgrænsen som bebyggelige. Paa Matr. Nr. 2g
hviler Landbrugsforpligtelse ~ ,

Nævnet kan tiltræde Landihspektørens Beregninger) bortset
fra at Matr. Nr. 14~i det v~sentlig~te ~aa anses som ubebyggeligt.

Herefter bemærker Nævnet følgende:
Med Hen~yn til Matr. Nr. 4a og 5a skønnes det ikke -paa Grund

af lrandskabets Karakter - nødvendigt ~t inddrage under Fredningen
ahdet end den Pel, der ligger indenfor Skovgrænsen. Endvidere skøn-
nes det at være forsvarligt ~ af Hensyn til ~t begrænse' Erstat-
ningsudgifterne- at holde Matr. Nr. 5x, 5y, lbr, lef, leh, lei,
lek og lu udenfor Fredningeh. Forøvrigt bør Fredn~pgen gennemføres
i d~t foreslaaede Omfang.

Med Hensyn ,til Erstatningerne bemærkes' følgende:
Der bør ikke tilkendes nogen Erstatning for Fredning af' de

Arealer, der ligger indenfor Skovgrænsen.
Der findes ej heller' Grund til a t yde Erstatning for de Area-

'ler, der efter det foran a.nførte maa anses som uegnede til Bebyg-
gelse.,Til Geng:eld bør der gives Ejerne Ret til at udnytte disse
Arealer til Tørveskæring og til Beplantning af Pil.

Med Hensyn til det af en enkelt Ejer udtalte Ønske om tillige
at bevate Retten til skove Birk b~m~rkes, at Skovrideren for
Tisvilde-Frederiksvær'k Bkovd i at r-i kt ha r i ud tak t , at det -,hvis man
ønsker at bevare Mosen i dens nuværende Tilstand - ikke kan v'tlre
rigtigt at forbyde Skovning af Birketræer i Mosen, idet et eaadant
Forbud ganske givet i Løbet af en kortere Aarr~kke vil medføre, at



t'

.'

".

7.

hele' Mosen bliver skovbevokset.
I

Dette Synspunkt kan Nævnet til træde.
Iløvrigt bemærkes, at der findes Bebyggelse paa følgende Mutr.

Numre:
Matr. Nr.14 0, Lc , lci, Lcf , .Lbr-, 5x og 5y; men af disse

falder kun det førstnævnte i,nd under Fredningen. Naar Nævnets Med-
lemmeT saaledes er naaet til det Resultat, at der ikke bør b~tales
Erstatning for de to f oran nævn t e Kategorier af Ejendomme, Ol' dette
~ket efter indgaaende Overvejelse og med Overvindelse af de Betænke-
ligheder, der ,naturligt har gjort sig g~ldende.

Afgørende for Nævnet nar det f.s.v. angnar Matr. Nr. 4a og 5a
v~ret, at det drejer sig om Landbrugsejendomme, der n~ppe agtes
udstykket til Bebyggelse, o~ hvor 4et ,maa anses som overvejende sand-
synligt, B~ eventuelle Ansøgninge~ om Dispensation fra Skovbygge-
linien vilde blive afslaaet.

. ~ .Med Hensyn til de øvt'ige Arealer har det været afgør~nde for
Nævnets Standpunkt, at Grundskylden for disse Arealer arsaa ringe,
a.t en Erstatning vilde blive uden nogen videre Betydning for den
enkelte, samt at den hidtidige Brugsret ikke bliver indskr~nk&t.

Iøvrigt bemærkes om Erstatningerne følgende:
Med Hensyn til Landbrugsejendommene Matr. Nr., le og l4h, der

ejes af Br0ndgraver Larsen, fastsættes Erstatningen til 2000 Kr.,
og med Hensyn til Landbrugsejendommen Matr. Nr. 14a till~gges der

oEjeren Gartner,Alexius van Hauen en Erstatning paa 2500 Kr.
,Ejeren af Matr. 14 o (der er bebygget) Fru Vesta Magnus har

givet Afkald paa,Erstatning.
Der tilLegges Ejeren af Landbrugsejendommen Matr. Nr. 141:" for-

annævn t e Gartner A. 'van Hauen 1500 'Kr., og Ejeren af Matro Nr , l4æ,
Gaardejer' Rob , Sylvest 1000 Kr., idet denne Ej8ndomsom foran anført
i det væsentligste kan anses som ,ubebyggelig.

Med Hensyn til Matr. Nr. 14b har Ejeren Fru Valborg Olga Hertz,
som anf~rt forbeholdt sig Erstatning. Nævnet skønner imi~18rtid, at
Fredningen maa stemme saaledes med hendes Interesse, at der ikke er
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Grund til at tillægge hende nogen Erstatning.
]\orøvrigt tilkendes der i Overensstemmelse med det foran an-

førte ingen Erstatninger.
Herefter bestemmes: Arealet Syd for Ti b.ir·keBakker (Ellemosen

m.m.) fredes •.Dette Areal omfatter følgende Matr. Numre af Tibirke
By og Sogn;

Ib, Ic, lCk,' Id, le, rr , 19, Ih, '1m, In, lo, lp, lq, Ir, Is,
ly, lz, læ, 2b, 2bd, 2g~ 2h,2i, 2k, 21, 2m, 2n, 2~1 2q, 2r, 26, 2t~

,~' -~ .

3a, 3d, 3e, 3f, 3k, 3m, 40" (dog kun forsaav'idt ango.a.rden Del af
Ejendommen, der ligger indenfor 300 ro fta Tisvilde Hegn), 4e, 4f,
5a, (dog kun ~orsaavidt angaar den Del af E~8ndommen, der ligger

• indenfor 300- ro fra Tisvilde Hegn), 5e, 14a, 14ag, 14b 14h,. 14k,
141, 14 o,14r og 14æ.

Fredningen ~aar ud paa følgende:
Arealet skal henligge i sin naturlige Tilstand uden Indgreb

af nogen Art.
Det er, navnlig forbudt:
l} at opføre Bygninger af enhver Art, herunder DriV'huee,

Garager, Boder eller 'Skure, samt at anbringe Indretninger,der kan
virke skæmmende, herund.er Ledningsmaste'r o. lign.

2) at foretage Afgra":ling eller Opfyldning af det naturlige
Jor.d·SItloneller henkaste Affald' derpaa.

3) at foretage Beplantninger af Arealet, bortse.t fra lavstam-
mede Piletræer.

4) at anlægge Veje eller Stier. Det skal dog være Ejerne til-
ladt'at skære Tørv og at'skove Birk.

Som Erstatning tillægges. der:
Brøndgraver Th. Larsen 2000 Kr •

.Ga:rtner Alexius 'ran Hauen 4000 Kr.
Gaardejer Rob. ~ylvest 1000 Kr.
Da Sagen skønnes at have Betyd~ing for store Dele af Landet,

bestel!imes det i Medt"ør af Naturfredningslovens § 7" at Statskassen
.børudrede to Tr,etUedele af Erstatningen (al tsaa 4666 Kr. 67 Øre),
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,medens 'Resten udredes af Frederiksborg Amt (al tsaa 2333 Kr. 33
Øre) •

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
de foran nævnte Ejendomme. Paataleret 'har Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amt."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19, hvorhos den er indanket af ~røndgraver Th.
Larsen, gartner Alexius van Hauen, forpagter Kaj Helge Larsen,
gaardejer Søren Nielsen H.ansen, maleren Herman Vedel, gaardejer
Svend Aage Svendsen, 'tørvefabrikant Jørgen Larsen,gaardejer
AlfredW. Larsen og gaardejer Robert Sylvest samt af Tibirke
aogner'aad og Danmarks miturfredningsforening. Ej ernepaastaarken-
delsen ophævet eller højere erstatninger. Sogneraadet paastaar
kendelsen ophævet. Naturfredningsforeningen paastaar fredningsom-
raadet udvidet og fredningsbestemmelserne skærpet.

Overfr~dningsnævrlet ~ar den l. maj 1948 afholdt aastedsmøde
i sagen og forhandiet med d~ ankende ejere og andre i sagen

,
interessere8e. Særiige.forhandlinger har været ført med maleren
Herman Vedel; Overfreaningsnævnet har kunnet indgaa paa dennes
ønske om at maa t t e opføre et hus indenfor JOO m fra skoven i dog'
saaledes, at husets beliggenhed og udseertde skal forelæg~es over-
fredningsnævnet til godkendelse. Man vedtog derhos at ophæve fred-
ningen forsaavidt angaar d~ nor~ for ejendommene matr. nr. 141 o~
4f beliggende arealer, idet en fredning af disse arealer ikke akørr-

nes at være af tilstrækk7lig betydning. En del af disse er iøvrigt
beliggende indenfor JOO m fra skov.

Fredningen vil herefter omfatte følgende arealer af Tibirke
by'og sogn:
mat r , nr. lb skrædermester Max Gringel', Griffenfeldtsgade 45,

". Kbhvn. ø.
" " 4f brøndgtaver T~. Lar-aen , Xibirke pr. Tisvildeleje

"

" ,II 1d gaar~ejer Ole Ohr , Jørgensen, Evetofte pr. Melby

" " le uldhandler Peter Christensen, Ramløse Sand pr.
r». Frederiksværk
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"

"
"
"

"
"• "
"
II

II

"
"

II,

"

"

" ,Ih

"
II,

II
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Lars Andersen Lar~e~, Evetofte pr. Melby
19 -arbejdsmand Ole' Jørgensen, Vinderod Skov pr. Frede-

riksværk og arbejdsmand Aieksgaard Pedersen"Kregme
murer Jørgen ~avid Nielsen, Tibirke pr. Tisvildeleje
smed Jens " " Ørby pr. Helsinge
murer Christian " " "

1m fru Laura Kristine Nielsen, Taagerup pr.Helsinge
ln Jens Jørgen Pedersen, Vejby
lQ, gartner Alexius van Hauen, Tibirke pr. Tisvildeleje
141

"
-Lp : 'Mandrup Jue t esen , Ørby pr, Helsinge
lq', Aage Nielsen, Hø j bo pr'~ Tisvilde.
lr

.ls muiermester Johs. F. Aug. Poulsen, Tisvilde
2b .landmand Bendt Laub Bendtzen, Ramløse "pr , Helsinge
2g,2i,2k~ 21, 2m, 2n, 2p, 2q,2r, 28

kuhl3tmaler Herman Vedeis enke, Amali egad e 15, Køben-
'havn K:

"

II

"
II,

"
"

"

2h Carl dhr. OlsenJ Vejby'prw Helsinge
gaar-de jer Jens Olsen, smstds.
konsulent N.A.Nielsen, Lavø pr. Helsinge
ingeniør Holger Bille, Pd Le st'ræde 8, København K.

forpagter Hans Chr. Svendsen, Krogsgaard,' Ho Ll.oae
pr. Vejby

"

2t
3d

inspektør Arne Barslund og
'kontorchef Viggo Barslund,Solbakkevej, Rungsted
fru Harriet .Strand, Strandh0jgaard, Vejby

" \I 5c gaardejerAlfr. W. tarsent Askemosegaard, Ørby pr.
~ Vejby

" " 14ag grosserer Å,dolf'Melby, Ryvangsalle 6, København ø.
14k,


