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År 1957. den 28 .sept., afsagde overfred~~ngSn';;"et -p:~.gr~::
lag af mundtlig og skriftlig votering f01gende

k e n d e l s e
i sagen nr~ 1116/52 vedrørende fredning af Tibirke bakker.

I den af f'r-edn i.ngsnævnet for Frederiksborg' amt den 19/9 1952.'
. afsagte kendelse hedder det! "~O;;,

>c.~ > ~Vednævnets kendelse af 8/3 1948, jfr. overfrednin'gSnævn~t~"~~';:{>"
kendelse af 28/5 1949, blev udsigten fra vej en syd for Tibirke . ",;~,~ " -.' . .: .

.::.{::-;~, .
bakker over Ellemosen fredet. 'Ji:/'

Under forhandlingerne om denne fredning blev. det. meget stærktJ~J~2~:'
. .... :." . ,: ,_-,.~':.~'~ ~,;:'~(.:i.-.~.,(.:.. '

betonet, at det -landskabeligt set- ville være af størreværdi<:,~::t'iJ~J':':'::
at få etableret en fredning af' Tibirke bakker under hen~1-n,tir~ '.} " :

. at disse, såre skønne,' landskendte bakker - fra natureIls hånd nøgneJj~;f~,:r~

:::::~~:::~s::::::~~:::~:~::::::~~:~:~;:~:::~:::::::~!:Lse,t~tfr}
dels derved, at de ikke har draget omsorg for i rette tid at fjerne-~,::-.~,
den selvsåede beplantning.:!

, 1

Nævnet, som både har kendt bakkerne i deres oprindelige til-'·;.·
stand, og som kender dem i deres nuværende - landskabeligt set
triste - forfatning, har ganske, kunnet til træde det anførte og har"
derfor afgivet tilsagn om.at tage spørgsmålet om disse bakkers
fredning op, såsnart Ellemosesagen var afsluttet •.

Til indfrielse af dette tils~gn har nævnet med
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en langmodighed,
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der med rette vil kunne bebrejdes dett'e,både mundtligt og skrift-'
. '-ligt ført forhandlinger med lodsejerne, men er stadigt blevet

holdt hen med løfter om, at sagen ville tlive ordnet frivilligt.
Af disse løfter er kun blevet indfriet cet, nemlig fredningen

af afdøde forfatter· Johannes V. Jensens ejendom, ma tr , nr. l4ac
Tibirke, jfr. nævnets kendelse af 4/1 1951, hvorved dog må til-
føjes, at højesteretssagfører Ejvind Møller har vist stor interesse
for at få fredet sit meget betydelige (ca. 12 td. la~d store) og
meget skønne areal, matr. nr. 14a, 14z, 14bc, 14bo og 14by, Tibir-
ke, men dog - i lodsejernes fælles interess? - har ment at burde
gøre denne fredning afhængig af en vis tilslutning fra andre
grundejeres side (formentlig vistnok speciel t fru Engelhardt), en

.(~ tilslutning, som det åbenbart ikke har været muligt at opn~~
- Nævnet må naturligvis beklage, at de langvarige - al t for

langvarige - forhandlinger med lodsejerne i Tibirke bakker er
forblevet uden resultat; men nogen bebrejdelse i s~ henseende vil
nævnet dog ikke fremsætte, dels fordi man påskønner værdLen af
de Ioreliggen<?e private deklarationer, der ved b.Ll vende .skal bevare'
deres gyldighed, dels fordi det er nævnet s indtryk, at den egent:-,,;'.~-

. . . - .s o

lige grund til det hidtil negative resultat er den, at lodsejerne
. .. ~.. :

har lagt mere vægt på bebyggelsesforholdene end på bep.Lantn Lngen,' . ,
Efter nævnets skøn må spørgsmålet om bebyggelse - u~setde.ts~~\i ..,

vigtighed'" kommei anden række.
I første række må kommespørgsmålet om bevar-e'lse (genoprettel.se);-

.. '.'.;' ..

af bakkernes karakter som bakker (hvilket vil sige delvis nøgne_

~(~_ bakker), qg i så henseende kan nævnet ikke anse det som rimeligt '.i .. ' .;/.

udsætte sagen .. for yderliger-e forhandlinger, men mener nu - med .-;,';::~;
- forbehold om senere, hvis dette skulle blive påkrævet, at vende ">,:1;'~~:;

tilbage til bebyggelsesspørgsmålet -at burde træffe sin afgø:r-eiø~'-::.
ang. beplantningen (nedhugsten) •. ",'

I så henseende bemærkes:. ".
Der foreligger i sagen en af lods ej erne og na turfredningsfore~

ningens sagkyndige tillidsmand, arkitekt Knud Thorball, udarbejde( ·l.', I

plan.
i

.~' Nævnet kan ikke i a~le detailler til træde planen af følgende ,<.:;

vægtige årsager: -
l) Det vil være om ikke hel t umuligt, S.3 dog for-bundet med

-. . ?verordentlige vanskeligheder i fremtiden at kontrollere> 'om~pl3.Ilen', r---. ',-; ..'
o' .. ;.::" gennemføres. ..;'.~._:-..;..·.:,:.~··o'
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2) Planen opfylder ikke fredningssagens formBI: at. gengive
'Tibirke bakker - i det omfang, hvori det endnu må tte være muligt -
deres oprindelige skikkelse.

Nævnet mener derimod, således som forholdene har udviklet
sig, at må t te tillade den P8 planen med sort (hel t sort) angi vue
"tæt beplan tning. 1/

Heraf følger, at aL anden bepLantn l ng vil være at fjern~, i
hvilken henseende der fastsættes en-frist på 6 mdr. fra kendelsens
dato, samt at enhver nybepLantn i.ng er forbudt, ligesom det er
alle lodsejernes pligt uopholdelig at fjerne al selvsBning) bort-
aet fra enebærbuskene, der vil være at bevare.

Nævnet erkender, a t bortfj ernelsen .af den efter kendelsen
ulovlige beplantning vil være forbundet med udgifter, men skønner
dog, at disse udgifter ikke vil overstige værdien af hugsten. Der
vil derfor ikke være at tilkende ej ern e nogen erstatning."

Kendelsen indeholder derefter en fortegnelse over de ejendom-
me og ejere, der omfattes af fredningen. Denne fortegnelse er på
grund af udstykninger og ejerskifter ik~e i overensstemmelse med
de nuværende forhold. Overfredningsnævnet har derf'or udarbejdet
en ny fortegnelse, som er optaget i slutningen af nærværende
kendelse.

Konklusionen i fredningsnævnets kendelse er sålydende:
"På de foran nævnte ejendomme.æf Tibirke by, 'Vejby-Tibir-ke

sogn, skal al anden beplantning end den:på' den af arki tekt Knud
Thorball udarbejdede plan med sort, angivne "tæt beplantning"
(hvoraf et ekaemp.Lar samtidig hermed tilstilles Lodse j arn e}. være
fjernet i løbet af 6 måneder fra kendeIsens dato.

Enhver form for nybeplantning er forbudt, ligesom det er a.lLe .
lodsejeres pligt uophørlig at fjerne al selvbevoksning, dog bort-
set fra enebærbusk ene, der ikkem~ fjernes •

.Denne kendelse vil - med fredningsnævnet for Frederiksborg
amt som p}1taleberettiget - være at .tingljTse som servi tutstiftende
piJ de foran nævnte matr.numre af Tibirke by, Vejby-Tibirkc sogn."

Kendelsen er af overretssagfører F. Dragsted for Foreningen
af grundejere i Tibirke bakker og de enkelte ejere Lndanket for.
overfredningsnævnet. Særlige ankeskrivelser er modtaget f'r-a
højesteretssagfører Stig HOde, museurr:sass~stent Tove Clemmensen,
departementschef Eske Brun for fru Inger Winkel og fra professor,
dr. med. Eggert Møller.
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Overfredningsnævnet har den 31/10 1953_bcsigtiget de pågældende

arealer og forhandlet med overretssagfører Dragsted og nogle af
lodsejerne samt med repræsentanter for VejbY7Tibirke ko~~une og
Danmar-ks naturfredningsforening. Overfredningsnævnet har endvidere
drøftet sagen under senere møder.

De ankende har navnlig gjort gældende, at kendelsens z rav
om f jernel se af beplantning er al t for vid t gående og uden hjemmel
i naturfredningsloveYl. Medover-retssagfører F. Lragsteds ovennævnte
ankeskri veLse fulgte et forslag rr:ed t i Lhor-ende kort til en ny,

'-<. mindre vi dtgående fredningsservi tu t.
Under drøfteluerne har der været rejst spørgsmål omunder fred-

ningen at inddrage et nord for takkerne liggende areal, kaldet
Øvre Vang, samt om almenhedens adgang til bakkerne.

Overfredningsnævnet er enigt med de ankende grundejere i, at
kondelsens fredningsservitut er for vidtg8ende.

Overfredningsnævnet har vedtaget ikke at udvide fredningen
med Øvre Vang, hvorved bemærkes, at der for dette areal, der for

.-".-: "

den overvejende dels vedkommendeer omfattet af bestemmelsen i

naturfredningslovens § 25, stk. 2, jfr. stk. 5, er truffet nærmere
bestemmelse med hensJ~ til bebyggelse, beplantning m.v. ved skri-
vel ee af 14. oktober 1937 fra fredningsnæv-net for Frederiksborg amt.

Man har endvidere, vedtaget at lade den forfatteren Hans Hartvig
Seedari"i' tilhørende ejendom matr , nr. 14b og 14ba af Tibirke by,
Vejby"'"Tibirke sogn, udgå af fredningen. -v l'Ibh ?

'Da det for over:fredningsnævnet er oplyst, at der vedlodsejer-,

nes fo ran s tal tning er anvist almenheden adgang ad visse stier til
udsigtspunkter p8bakke:rneJ finder man ikke for tiden tilstrækkelig
anledning til 'at tage spørgsmålet om almenhedens adgang til arealer-
ne op til afgørelse ved kendelse.

~~Overfredningsnævnet finder, at -det af Foreningen af grundejere
i Tibirke bakker f~emsatte forslag til en fredningsservitut med
visse ændringer vil kunne godkendes. Efter_ stedfundne forhandlinger
med gr-undejerforeningen om sådanne ændringer er der mellem overfred-
ningsnævnet og foreningen på samtlige grundejeres vegne opn~et
enighed om følgende fred~ingsbestemmelser:
h Vedrørende bevoksning -medtræer og buske gælder de bes t emme.l ser-,

som fremgår af vedhæftede kort nr. Fr. 152, eåLedes at kortets
angivelse af bevcksni.ngagz-aden er at betr-agte som (lp.nm:''''~imale

grænse for tillad t bevoaenf ngj. dog at gyvel og enebær: :i,kkf"kon
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forlanges fjernet.
2. Ved fremtidige udstykninger skal grundenes størrelse og ved

fremtidig bebyggelse husenes placering} størrelse og udseende
godkendes af fredningsnævnet for Frederiksborg amt, efter at
sagen har været forelagt Danmarks "naturfredningsforening til
udtalelse. Fredningsnævnets afgørelse kan af vedkomILende lodsejer
indankes for overfredningsnævnet.
I husenes nærmeste omgivelser kan foretages en bepluntning, som
mi!tttevære ønskelig til beskyttelse mod vind, vejr og indblik,
stø j, stø v m. v.
Kendelsen skal ikke være til hinder for, at den arkitokt Gerda
Schnffer tilhørende ejendom matr. nr. l4as af Tibirke by,
Vejby"'Tibirke sogn, opdeles, s~ledes gt den østlige del frasælges
til særlig bebyggelse, medens den resterende del forbliver i
Iorbindelse med matr. nr. l4aq smstds., hvadenten arealet for"

,l bliver særak.iLt matrikuleret eller .saæmenLægg es med matr , nr.

l"~4aq. KendeIsens bestemmelser om f~emtidig b~yggelse gæl~er
Lkke for matr. nr. l4ah, l4bx, 14al, l4cl,14clf og 14cm, ldet
der ved tidligere servitutbestemmelser er p&lagt disse arealer
byggeindskr-ænkninger, som må anses for fyldestgørende.

l!. Udover de foranstaltninger, der mi!ttteblive truffet i medfør af
naturfredningslovens § 32 om tilsyn med fredede områder, kan

.Danmarks naturfredningsforening hvert 5. år optage bep Lan tn Inga-.
planen til revision. Nærmere bestemmelse herom kan træffes ved
aftale mell~m Danmarks naturfredningsforening og Foreningen af
grundejere i Tibirke bakker, dog at en sådan aftale ikke må
medføre erstatningskrav for det Offentlige. Opnås der ikke eniG-
hed, kan hver af de nævnte purter indbringe sagen for frednings-
nævnet for Frederiksborg amt, hvis afgørelse kan indankes for
overfredningsnævnet •

h De under" pkt. l omhandlede bortrydninger tilendebringes inden
2 Jlirefter forkyndelsen af overfredningsnævnets kendelse.

~ Der tillægges fredningsnævnet og Danmarks naturfrednin[Ssforening
påtaleret med hensyn til foransti!tenåe bestemmelsers overholdelse.

6. Denne kendelse medfører ingen ændring i tidligere fastsatte
rå digh"edsindekrænkninger.

T h i b e s t e ffi m e s :
Nedenstående ejendomme af Tibirke by, Vejby-Tibirke sOb71 J

tilhørende de udfor hver nævnte fredes som foran anført. .....
..r.
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l..-A ~14bd, 11.4biprofessor, dr. med. Eggert Møller, Bakkedal 7, He Ll.e r-up

v14bk arkitekt Vilh. Lauritzen, Vodroffsvej 2B, København V.
V14bs, "14 bq" n "

~4br fru Nina Jensen, c/o Arthur JensenIs bog- og kunstforlag,
Badstuestræde 13, Køben!lavn K.

v14av civilingeniør Andreas Andersen, Lyngbyvej 412, Gentofte
v14au, ~4bt fru professorinde Kamma Rubow, 0. Farimagsgauc 304,

København ø.
V14e overretssagfør'er F. Dr-ag st ed , Vognrnagergade 9, Kø benhavn K.
v14ay " /I "

v14ce " II "

~4bl fru J. L. KOl~erup, Springbanen 109, Gentofte
114be, (14bf, v'14cg billedhuggerinde , fru Helle M. Bentsen, Ka st e.l a-Ifr-.,

"'.... vej' 164, Ke benhavn ø".
v'14aøfrk. Paula Hauch-Carlsen, Caroline Amaliesvej 94, Lyngby
,,14u,v14cb Hans Heinrich Helweg.; v/civilingeniør Jes Jessen, Mal te-

" gå r-d sve j i9 ~ Gentofte
~14cd højesteretssagfører Stig Rode; Ni Voicigade 16, København K.
v14bm direktør Erllst MUller. Rådmandsgade 55, København N.
114s fru Såra MeJiøv, Vestersøgade 58, København V.
114d skibsreder Leo Jensen, Gjørlingvej 10, Hellerup
<i14ca bogholder ]'inn Riddervold, Skipper ,Clementsalle 5., København S •
...,14copoliti'fuldmægtig Tom Riddervold, Vegendalvej 12 BI, Thisted
J14g inspektør Arne Bar-s Lund , "So Lbakkerr'", Rung st ed Kyst
l4z,fr~ Esther Møller,' v/landsretssagfører Olav Storr-Hansen, Højbro-.

, r> plads 6, København K.'
V'14bøoverlæge, dr , med. Johs. Helweg, V/højesteretssagfører C.L.

, .David, Kronprinsessegade 30. Køben-
havn K.

140 ~ru Esther Møller, V/landsretssagfører Olav Storr-Hansen, Højbro-
plads 6, København K.

14cp fru Inger Nielsen, Sønderg~rdsvej 45, Værløse
14ck fru Else Johs. V. Jensen, V/højesteretssagfører Poul Melchior,

Frederiksgade 1, København K.
14co direktør A. Havemaun, Løvsangervej 8, Hellerup

~14ah, a4bx sekondløjtnant Jon Thorsteins30n, Skovvangen 18.Char-
lottenlund

\, "'14ai, \/14cl stud. jur. Are Thorsteinsson "
, .r=: v14cm, v'14ak fru Inge Kromann, Kaaresvej 14, Bagsværd.
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Ill4-al, J.4a~t ~4bv lærerinde, fru Gudrun hehling, Sundvænget 33,. .

. -Hallerup
J14x. 14ab overlæge. dr. med. Joha. Helweg, v/højesteretssagfører

C.L. David, Kronprinsessegade 30 •.
København K,

~14bæ fru Maria Backer, Vinkelvej 10. Hillerød
J14ae,v14bu,J14af museumsinspektør, fru'Tove Clemmensen, Peters·

borgvej 3AI, København 0.
v14m fotograf, fru Else Bille, Ryparken 134, København ø.
J14ad fru Inger Winkel, Nyvej l4B1V, København V.
v14n,J14aæ civilingeniør Jørgen Brandt, v/bankbogholder J. H9l1ænder,

Hovmarksvej 61, Charlottenlund
J14ø overlæge C~R.H •.Fasting-Hansen, Chr. d. II's all~ 4, Køben-

havn S.
l4bp fru Tone Sthyr, Ahlefeldtsgade 16111, København K.

a:i:!:>__!ru Valborg Hertz, Ttbirke bakker pr. Tisvildeleje
J14q-kunstmaler K~i Snss, v/landsr"etssagfører Emil Brlickncr,

. 4. Vimn:elskaftet 47, København K.
V14aq,J14as arkitekt Gerda Schaffer, Hostrups Have lIV, København V.·

v14ao,J14an ddr-ektø r-Chr-, Madsen, Bernstorffsve{55II, H"ellerup
14a parcellist Alexius van Hauen, Tibirke bakker pr. Tisvildeleje

J+4ap fru Elisabeth Kaper m.fl.,v/sagfører Henning ~epsdorph,
". Frederiksborggade 7, København. IC

l4bb arkitekt Knud Thorball, Grøndalavej 19,. København F.
14at pastor Oluf "Rothe, Nøjsomhedsvej 13, København 0.
l4bo fru Esther' Møller, V/landsretssagfører Olav StorT-Hansen,

"""" Højbroplads 6, København K.
14by II 11

; .' IIIrQ.4bZ fru Tone Sthyr, Ahlefeldtsgade 16 ,København K.
141 parcellist Alexius van Hauen, Tibirke bakker pr. Tisvildeleje
14cn i'uldmægtig P. W. Westborg Bing, Høje Skodsborgvej 10,

Skodsborg
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