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Uddrag affredningsnævnets kendelse af 4. januar 1951 vedrørende fredning af matr.nr. 14ac (uænd-
ret matr.nr.), Tibirke By, Tibirke.

Navn: Tibirke Bakker, matr.nr. 14ac (Johs. V. Jensen).

Formål: Formålet er at området skal henligge i sin nuværende tilstand.

Fredningsbestemmelser:

Det skal navnlig være forbudt:

1. at opføre bygninger af nogen art (udover den nuværende), herunder drivhuse, ga-
rager, boder og skure, samt at anbringe indretninger, der kan virke skæmmende,
såsom ledningsmaster og lign.,

2. at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller henkaste af-
fald herpå,

3. at foretage beplantning af arealet,
4. at anlægge veje eller stier eller tilstå tredjemand vej rettigheder,
5. at benytte arealet til teltslagning, som lejrplads eller som parkeringsplads.

Om den eksisterende, meget spredte beplantning (enebær, birk og enkelte fyrretræer)
kan opretholdes uændret, må nævnet forbeholde sig at tage standpunkt til ved gennem-
førelsen af den forannævnte fredningsplan for Tibirke Bakker.

Bemærkninger:

Scannet kort forefindes: Ja
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REG. NR. /~~ '
KENDELSE

afsagt den 4. januar 1951
. a.f naturfredningBnaMlet for FrederiKSOOrg amt.

'Fra overretssagfører Thorvald, Mikkelsen har ~et paa for-
Iatteren Johs. vp Jensens vegne (før dennes ~ornyl~gt 1ndtrufne død)
modtaget ~modning om (uden erstatning) at frede dsnnes ejendom

matr" nr~ 14 Ei c' af Tibirke by og ::!ogn"
Med denne' anmodning tulgte e~ udtalelse ~ra fortatterent

sa.a1ydende:

"Tibirke Bakker er en Morfenedannelse :fra I:!$t-iden, hvor der

kun i Lavningerne findes Miler af Flyve~and. Resten, i Toppen og
,

Grunden, bestaa:r af Ler, Grus og Sten. For en 1'yrretyve Aar "siden

~ar Bakkerne ikke beV0kaedeJ Bom ga~le eksisterende Foto~afier
e

kan vise. Nu el' Ellemosen foran ennæeten kompakt Bi~keskov. Ved
Frøsprednine; :fra He grre f har Fyr og Gran 3predt, Sl.g paa Bakkerne t

foruden at Ejerne af Sommerhusene selv har beplantet, s~ Bakke~ne,
der :før stod med rene, frie Xo:rttur~r, nu har, Præg af et S!tovland-

skab g Det er ikke i Overensstemm.el"se med Lokalitetene o.prindelige

Natur at fremme Beplantningen, tvært1mod~ den selvsaaede Fyrre-
bestand skulde holdes nede, om muligt ':fældes, for at gengive Bak_
kerne deres Linier 1 Toppenn Før Grund~ne bl~v solgt til 8owmer-
hueep var en Del under Dyrkning. Resten henlaa i Lyng.

Et enKelt Pa~ti havde aldrig v~et 'd~ket; Bakken. som min
Kone og jeg kØ~t8 og "byggede paa i 1913. Det er en Kupp~l, for

stedl for Ploven~ bevok~et med Lyng og Eneb~; som den endnu ben-
liggP-X') er den en urørt Relikt fra Istiden, 4-5 Tønder' stor. og«,
skuldE; aldrig udpal'celleres eller bebyggesllIed mare end den Byg-

nings der :findes derpaa."

Til denne ud talclee kan ;nævnet) som for tiden besk!e:ftiger sig
med planer om gennem Xredning at regule~e og begrænse den beplant-

ning, der utvivl.somt nar bredt sig fol'stærkt (bl.,a•.fordi træerne
i k:ri.gaaa.rene havde va:rrdi. BOlD b1'BU'ld aeL ) bemærke følgende:
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De nordli'ge araaler ·(Nørrevang. Nønevænge eller øVl'eva:nge)

er ikke fredede, men er for størstedelens vedkommende dækket
af skovbrynsreglen (natuifredningelovens § 25) •.

. De lIlalle1llSte a.realer er behæftet .me.d rE!t stæ:rk~ j
l"'----~-_.-~.'"._------............, ..-- - .._.~--.0'° ••••••• • • ••• •

fredningsserv1tutex. der netop tilsigter Bt bevare bakkedragene~
\ ~ r ..•....•••..•1 •. - ••• -' " .••••• --

landskabelige enhed ,og i dat hele den opr:illde11ge skønhed O~g

fr~d, der giver'Tibirke bakker sin særegne tiltrækning. samt for-
aø~e at genskabe bakkernes oprindelige karakter af hedelandakab.

For de sydlige arealer firtdae derimod i~gen fre~ngabestero-
melaer, v~sent11gat fordi en enkelt ejer (der har ca. 10 td* land)

stadig har forbeholdt eig sin udstykningsret.

Det staar nævnet kla.rt f Bot det næppe vil væ~e lIII,lligt •.•.i a1t

rald ikke i større omfang. - paeny at faa.arealerne' til at falde
i lyng, og. at det kan være vanSkeligt, men 1'orhaabentllg ikke

~
uigennelllførligtJ vad heiuligtslIIæ5ai.ge bevokan1llgabee:temmeleer og
gennem ejernes loyale medvirken 1 nogen grad· at faa bakkerne
fr i.lagt a

Saa rnegetmera paaskønner man den a~ forfatteren Jons, V.
J'ensen'udviGtG intereS6e og det af ham tagne ini.tiati"tf.

Idet man anser denne fredn1n~ eom forbi11ed11g ~or de øv-
rige lodejere

bestemmes•. følgende

Ejendommen matr,· nr. 14 a. o sif Tibirke by Og eogn skal. sta-
dig henligge i sin nuvænend e tilstand.

De.t skal: na'1lnl1'Svære' foroudt:
1) at opføre bygn1nger af nogen art (udov~r den nuværende) t her-

under drivhuse, gaxa.e;er, boder og ekure., :3amt at anbT~ge ind-
retninger: der kan Virke skæmmendej saasom ledningsmaster
os, lign •.

2) at foretage afgravn1ngeller opfyldning af det naturlige jords-
mon eller henkaste a~fald herpaa,

3) at foretase beplantning at arealet,
4) at anlægge veje eller, stier ellel' 't11etaa tredjemand vej-
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rettigheder.
5) at, benytte arealet til teltslagning. 130m lejrplads eller' som

par ke l'ings plad e •

Om den eksisterende, meget spredte beplantning (enebær' t birk
og en l(e1te fyrretræer) kan opretholdes uændret t' æaa lUevuet fO,rbe-
holde sig at tage standpunkt til vedgennemføre~een af den~oran-
nævnte fredningsplah for Tibirke bakker.

Denne kendelse vil være at tinglyse som aerv1tutstiftende
paa matr. nr. 14 El. c a.f T1birke by Og sogn'~

Paataleret bar tredningsn~vnet for Frederiksborg amt og Dan-
marks Na:turfradningsforelling"

Carl Poulsen
H. V. Hahsen~

lndl'in.ger i, e11er OaIBtø'de1.ae a:f ~ennB
~ndelae kari kun krævesJ hvis den w-
den 4 uger indankee for Overt'rednl:ngs-
nævne1;; Slot MOlms,sade 10J' Xø'benha:Vll X~

't.


