FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
Referat af ordinær generalforsamling afholdt lørdag den 8. august 2020 kl. 10 på Sankt
Helene Skole i foredragssalen, Tisvilde Bygade 37.
Følgende grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen:
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Bakkedalen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Bavnebakken 5, 6, 10
Bækkebrovej 32, 36, 38, 42
Johs. V. Jensens Vej 4, 5
Klammerhøj 1, 3, 4, 7, 8, 10
Langetravs 2, 5, 9, 15, 19
Langs Diget 3, 5, 7, 9, 11
Silkebjerg 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13
Skovskellet 8, 12, 14
Øvrevænget 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13a, 14, 15, 17
Heraf var 19 grundejere mødt pr. fuldmagt.
Generalforsamlingen havde jævnfør indkaldelsen følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab, budget og kontingentfastsættelse
4. Valg af bestyrelse og revisor
5. Eventuelt.
Formanden, Henrik Andersen, bød velkommen til medlemmerne, herunder de nye grundejere, der
er kommet til siden sidste generalforsamling for to år siden.
Formanden gav på vegne af bestyrelsen udtryk for, at man som altid har glædet sig til denne dag,
hvor medlemmerne mødes, og hvor man sammen kan få drøftet det, der måtte ligge den enkelte på
sinde.
Formanden udtrykte også på bestyrelsens vegne glæde over at få mulighed for at adressere den
utilfredshed, der er blandt nogle medlemmer omkring bestyrelsens forvaltning af deklarationer,
fredning og Natura 2000, omkring bestyrelsens håndtering af samarbejdet med kommunen og
omkring bestyrelsen afslag på dispensation på Klammerhøj-hegningen – forhold, der har ført til, at
Pia Odgaard har fremsat ønske om en ny bestyrelse.
Herefter gik formanden dagsordens pkt. 1, Valg af dirigent og referent.
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Ad 1: Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen bragte Nicolai Dragsted i forslag som dirigent. Pia Odgaard foreslog i stedet Nicolai
Malkow-Møller. Efter præsentation af de to kandidater blev Nicolai Dragsted valgt.
Bestyrelsen ved Katrine Wochner og Anne Schack Petersen påtog sig opgaven med at skrive
referat.
Dirigenten gav ordet til formanden for fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Ad 2: Bestyrelsens beretning 2018 – 2020
Formanden præsenterede indledningsvist bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen havde udarbejdet vedlagte præsentation, der dækker beretningens pkt. 1-5:
Notat: Om Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker – ret og pligt
Notat: Gribskov Kommunes forvaltning af Tibirke Bakker 2008 -2020
Natura 2000 – naturpleje
Natura 2000 – bygningers placering
Godkendelsessager; hegninger
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1)
2)
3)
4)
5)

Formanden sammenfattede i sin beretning ovennævnte punkterne 1, 3 og 4: ”Ret og pligt” og
Natura 2000-naturpleje og bygningers placering.


Ret og pligt

Formanden tog udgangspunkt i formand Christian Nellemanns medlemsbrev fra 2001:
”Lad os minde hinanden om, at vi alle netop har udset os Tibirke Bakker, fordi de skiller sig ud, og
at dette særpræg alene lader sig bevare fordi områdets ”pionerer” tidligt pålagde sig og alle
efterfølgende grundejere bevaringsforpligtelser og indskrænkninger i ejers almindelige råderet.
Denne forening er tillagt ret og pligt til – som stedlige repræsentanter – at forvalte denne arv.”
Formanden begrundede bestyrelsens notat om foreningens ”ret og pligt” med ønsket om at give nye
medlemmer indblik i det fællesskab, de ved køb af hus i Tibirke Bakker er blevet en del af. Et
fællesskab, hvor respekten for og efterlevelsen af de bevaringsforpligtelser og indskrænkninger i
ejers almindelige råderet, der er tinglyst på grundene, har sikret, at Tibirke Bakker nu gennem mere
end 100 år har kunne bevares som et privatejet sommerhusområde.
Formanden nævnte, at bestyrelsen derudover finder det formålstjeneligt, at vi af til minder hinanden
om vores fælles pligter.
Endeligt begrundede formanden notatet ”Ret og pligt” med, at dette også var møntet på at give
Gribskov Kommune en forståelse af de særlige regler, der gælder for Tibirke Bakker, for
herigennem at få sat en stopper for de vedvarende konflikter, der desværre opstår i forhold til
forvaltningen.
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Formanden beskrev, hvordan Tibirke Bakker var opstået ved, at Ejnar Dyggve, arkitekt, arkæolog
m.m., i 1916 havde fået nys om, at spekulanter ville opkøbe ”Langetravs” og bygge huse på toppen
af bakkekammen og adskille grundene med plankeværker ned mod landevejen. For at dæmme op
mod dette købte Dyggve i 1916 sammen med andre ”Langetravs” og etablerede herved Danmarks
første sommerhusudstykning, hvortil han også tegnede en række sommerhuse, der nænsomt blev
placeret i randområderne, indordnet i det unikke lyngklædte hedelandskab, som Dyggve ønskede at
bevare for eftertiden.
Formanden tog udgangspunkt i ”Langetravs”-deklarationen fra 1916, som Dyggve gennem
tinglysning pålagede alle fremtidige ejere af grundene at efterleve. Han beskrev, hvordan Tibirke
Bakker i sit nuværende omfang er blevet til. I 1919 købte og udstykkede Dyggve den nordlige del
af Bakkerne og efterfølgende pålagde andre grundejere deres grunde rådighedsdeklarationer med
bevaringsforpligtelser og indskrænkninger i ejers almindelige råderet i lighed med dem i 1916- og
1919-deklarationerne.
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I deklarationen fra 1916 beskrives ligeledes den unikke natur og det unikke landskabsbillede, som
Christian Nellemann beskriver som den ”arv”, vi grundejere er pålagt at tage vare på, og herunder
oplister deklarationen de servitutter, som Dyggve pålagde daværende som fremtidige grundejere af
efterleve.
Servitutterne (rådighedsdeklarationerne) omhandler:
1. Bygningers placering og ydre
2. Hegning og beplantning
3. Naturpleje
4. Bevoksningsplan
Formanden nævnte herefter, at grundejerforeningen, der blev stiftet i 1935, i 1943/44 på lige fod
med Danmarks Naturfredningsforening blev overdraget Dyggves påtaleret jævnfør deklarationerne
– altså retten til at dispensere fra deklarationerne.
Konsekvensen heraf var, at der i perioden 1944 til 1957 alene kunne gives dispensation, hvis
Danmarks Naturfredningsforening og grundejerforeningen hver for sig vurderede, at det ansøgte
ikke kompromitterede den unikke natur og det landskabsbillede, vi var pålagt at beskytte i arven
efter Dyggve.
Formanden nævnte herefter 1957-landskabsfredningen, og at denne ikke medførte nogen ændring i
forhold til deklarationerne, idet fredningskendelsen fastslår:
Pkt. 5: ”Denne kendelse medfører ingen ændring i tidligere fastsatte rådighedsindskrænkninger. ”
Fra 1957 og frem til i dag gælder som tidligere, at hvis Danmarks Naturfredningsforening og
grundejerforeningen hver for sig vurderer, at det ansøgte ikke kompromitterer naturen og
landskabsbilledet, som vi er pålagt at beskytte, gives der dispensation, dog således at
fredningsdommeren har mulighed for at begrænse omfanget af den givne dispensation, hvis den
strider mod fredningsbestemmelserne. Hvis derimod en af de påtaleberettigede parter ikke kan
tiltræde ønsket om en dispensation, respekterer fredningen jævnfør ovenstående dette.
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Formanden uddybede proceduren for dispensation gennem oplæsning af ”standardformuleringen” i
fredningsnævnets kendelser:
”Fredningsnævnet bemærker dernæst, at nævnet alene skal tage stilling til, hvorvidt det ansøgte kan
tillades efter de fredningsafgørelser, der påhviler de ejendomme, som er omfattet af den
foreliggende ansøgning. Hvorvidt andre forhold, herunder privatretlige reguleringer, er til hinder for
det ansøgte, er ikke bestemmende for den afgørelse, som fredningsnævnet skal træffe.”
Herefter oplæste han af referat mellem Gribskov Kommune og fredningsdommeren af 2. november
2015:

Formanden tilkendegav, at proceduren, der har været gældende praksis siden 1943/44, fremgår af
foreningens hjemmeside www.tibirkebakker.dk, og han uddybede proceduren for
dispensationsansøgning ved at læse op fra Johan Kromanns ansøgning til fredningsnævnet på vegne
af grundejerne om etablering af ”Langetravs”-hegningen tilbage i 1978:
”Projektet har været forelagt Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker og Danmarks
Naturfredningsforening, som bl.a. i forholdet til den bevoksningsdeklaration, der i sin tid blev
pålagt bakkerne, er påtaleberettigede, og foreningerne har ved skrivelse af 12. og 21. februar d.å.
svaret imødekommende på vor forespørgsel.”
Efter denne konstatering af, at 1957-fredningen på ingen måde kompromitterer adgangen til at
beskytte naturen, som vi og Danmarks Naturfredningsforening er sat til at forvalte, kom formanden
ind på Gribskovs kommunes forvaltning af deres roller som tilsyns- og plejemyndighed og som
”teknisk” byggesagsbehandler.


Natura 2000 naturpleje

Formanden beskrev, hvordan der gennem Natura 2000 udpeges særligt beskyttede naturtyper. For
disse er kommunen pligtig til at sikre, at naturtilstanden ikke forringes. Denne bestemmelse er helt
på linje med de plejeforpligtelser, som vi hver for sig og i fællesskab er pålagt gennem de
privatretlige deklarationer. Vi kan derfor uden anmeldelse til kommunen frit pleje naturen, blot vi
ikke foretager indgreb, der skader den beskyttede natur – eksempelvis udtynder et område med
skovklit til under 50% kronedække.
Svigter vi plejen, nævnte formanden, at naturen kan ”vokse ind i beskyttede naturtyper”, der ikke er
en del af det landskabsbillede, vi tilstræber i Tibirke Bakker, jævnfør af arven efter Dyggve.
Formanden nævnte, at kommunen gennem lovgivningen er pålagt at udarbejde handleplaner for
beskyttet Natura 2000-natur. Disse handleplaner kan alene effektures gennem frivillige aftaler med
grundejerne, som er pligtige til at påtage sig omkostningerne med plejen, eksempelvis gennem
støtte fra diverse offentlige tilskudsordninger.
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”Fredningsnævnet opfordrede til, at det enkelte projekt blev afstemt mellem ejeren og
grundejerforeningen, inden det blev forelagt Fredningsnævnet, således at der på forhånd er taget
stilling til, om projektet kunne indpasses under de privatretlige deklarationer. Grundeejerforeningen
burde underrette sine medlemmer om denne procedure.”

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
Handleplanerne forudsætter, at kommunen tildeles påtaleret i disse. Planerne er bindende for
grundejeren, og planerne kan kun ændres med kommunens accept. Jævnfør grundejerforeningens
og Danmarks Naturfredningsforenings påtaleret på naturplejen fastslog formanden, med henvisning
til udtalelse fra professor dr.jur. Peter Pagh, at sådanne handleplaner kun kan indgås mellem en
grundejer og kommunen, såfremt de påtaleberettige hver for sig hver for sig tildeles selvstændig
påtaleret i Natura 2000-handleplanen. Bestyrelsen har haft en dialog med kommunen om dette i
forbindelse med Klammerhøj-hegningen, men forgæves. Kommunen anerkender ikke ovenstående
hjemmelsgrundlag for påtaleret, hvilket tilsyneladende har ført til at forvaltningen blokerer for
aftaler omkring naturpleje og græsning andre steder i Bakkerne.
Natura 2000 bygningers placering

Formanden nævnte derudover, med henvisning til en sag vedrørende Mogens Skipper-Petersens
byggeretter på Langetravs, at kommunen agter erstatningsfrit at ekspropriere disse med henvisning
til, at byggeriet skader beskyttede Natura 2000-natur. Kommunen vurderer, at en sådan påvirkning
af en beskyttet naturtype er i strid med en Natura 2000-reglerne, der siger, at det et væsentligt
indgreb i naturtypen, hvis dennes udbredelse reduceres med blot 0,5%. Bestyrelsen anerkender, at
kommunen har hjemmel til sådanne indgreb i ejendomsretten, men mener, at kommunen trækker
hjemmelsgrundlaget til ud over det rimelige. Dels findes der ikke beskyttet natur i byggefeltet
(kortlægningen er forkert), og dels udgør det pågældende byggefelt – skulle der have været
beskyttet natur – blot 0,3 % af det kortlaget areal. Bestyrelsen har indledt en dialog med Gribskov
Kommune herom, idet sagen hos Skipper-Petersen kan danne præcedens for kommende byggerier
og til- og ombygninger hos øvrige grundejere.
Formanden konkluderede beretningens punkt 1, 3 og 4 – ”Ret og pligt” og Natura 2000-naturpleje
og bygningers placering – med at konstatere, at vi den dag i dag, uagtet 1957-fredningen og Natura
2000, ikke er blevet begrænset i vores muligheder for at agere i forhold til de bevaringsforpligtelser
og indskrænkninger i ejers almindelige råderet, der er grundlaget for, at Tibirke Bakker gennem
grundejerforeningens virke nu gennem mere end 100 år har kunne bevares som et privatejet
sommerhusområde. Natura 2000-reglerne omkring byggeri begrænser ved kommunens restriktive
fortolkning dog potentielt mulighederne for at udnytte eksisterende byggeretter, og mulighederne
for at foretage bygningsændringer, hvilket beklagelig vis vil ramme de pågældende grundejere
hårdt.


Gribskov Kommunes forvaltning af Tibirke Bakker 2008 -2020

Vedrørende beretningens punkt 3, Gribskov Kommunes forvaltning af Tibirke Bakker 2008 -2020,
henvises til slide 11 i vedhæftede præsentation fra generalforsamlingen samt til notatet herom,
vedhæftet indkaldelsen.
Formanden brugte slide 11 til at gennemgå nogle at de kontroverser, grundejerforeningen har haft
med forvaltningen gennem de seneste 12 år vedrørende byggesager, naturpleje m.m.
Formanden nævnte, at udflytningen af natur- og miljøområdet fra Amterne til kommunerne ved
strukturreformen i 2007/8, affødte en situation, hvor kompetencerne og den erfaring, der lå i
amterne med at håndtere de specielle regelsæt, der eksempelvis gælder i forvaltningen af Tibirke
Bakker, blev udvandet. Denne kompetencegab er fortsat udtalt i Gribskov Kommune, og samtlige
sager, der er oplistet, er sager, hvor forvaltningen har ageret uden hjemmel.
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Formanden bemærkede, at 95% af bestyrelsens tid går med at få sager med forvaltningen håndteret
på rette vis, idet forvaltningen desværre ofte agerer på et ikke lovmedholdeligt grundlag. I samtlige
sager har bestyrelsen fået ret heri, og havde det ikke været for bestyrelsens indsats og for skiftende
borgmestres, udvalgsformænds, politikere og fredningsdommerens vilje til at lytte til bestyrelsen,
ville Tibirke Bakker for længst været overgået fra at være et privatejet sommerhusområde med ret
til vidtgående selvforvaltning til en eksistens som privatejet sommerhusområde underlagt
kommunal forvaltning.
Formanden nævnte den vedholdenhed, der kræves af en bestyrelse, for at få adgang til
borgmesterkontoret og udvalgslokalerne. En sådan adgang er ikke givet, det tager tid at få etableret
relevante kontakter, og uden velargumenterede og klart formulerede sagsfremstillinger får man ikke
taletid.
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Formanden afrundede punktet med, at bestyrelsen gennem de møder, vi er stillet i udsigt med
borgmesteren, kommunaldirektøren og udvalgsformanden, vil søge at nå til enighed om
spillereglerne for, hvordan Tibirke Bakker fremtidigt forvaltes i overensstemmelse med rammerne
beskrevet i notatet ”Ret og pligt”. Det er bestyrelsens vurdering, at en sådan enighed kan opnås på
politisk plan, ligesom det er bestyrelsens vurdering, at der blandt politikerne er en vilje til at få
sådanne spilleregler bliver implementeret i forvaltningen.
Godkendelsessager – hegninger

Der henvises til vedhæftede slides 12-15, der blev brugt ved fremlægning af beretningen.
Jævnfør dispensationsansøgningen for Klammerhøj-hegningen til Fredningsnævnet præsenterede
formanden kortet på slide 12 med den ny Klammerhøj-hegning (gul skravering) samt hegnslinjerne
for den gamle hegning (rød streg). Formanden nævnte, at årsagen til, at den oprindelige
Klammerhøj-hegning ikke, med det oplæg der ligger bag dispensationsansøgningen, kan
videreføres, er, at grundejerne i den østlige del af Langetravs (området med hvidt inden for den
oprindelige røde hegnslinje) ikke mener, at den foreslåede pleje efter Natura 2000
græsningsreglerne er uhensigtsmæssig og utilstrækkelig i forhold til den nødvendige naturpleje.
Ansøgningen om dispensation til hegning skal af bestyrelsen vurderes ud fra forpligtelsen til at
sikre, at ”Bakke Liniernes silhouet og i det hele terrænets naturlige karakter som udstrakt hedeareal
skal bevares”.
Formanden bemærkede med henvisning til kortet, at de ny hegnslinjer i modsætning til de gamle
ikke føres nænsomt i randområderne, men skærer i brudte linjer ind gennem det landskabsbillede,
der skal værnes om. Dette blev yderligere uddybet ved de på slide 13 og 14 indtegnede grænser for
den oprindelige 1916 ”Langetravs” udstykning.
Slide 14 gengiver det reguleringskort, der er vedhæftet Dyggves 1916-deklaration. På kortet har
Dyggve indtegnet et område (rød), hvorom Dyggve i deklarationsteksten skriver: ”For Langetravs –
som gengivet på det vedhæftede reguleringskort – er det tilsigtet, at bakke Liniernes silhouet og i
det hele terrænets naturlige karakter som udstrakt hedeareal bevares.”
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Endeligt oplyste formanden, at bestyrelsen derudover ikke kan tiltræde dispensationsansøgningens
ønske om hegning med fårehegn, men anbefaler fem-trådet elhegn. Dels syner dette mindre i
landskabet, dels er det fremtidssikret i den forstand, at folden også kan benyttes til andre
græsningsdyr end får. Her henledte formanden opmærksomheden på, at Gribskov Kommune og
Danmarks Naturfredningsforening jævnfør artiklen vedhæftet præsentationen fastslår, ”at grådige
får skader sjældne arter og reducerer biodiversiteten”. Gribskov Kommune er således, som
formanden konkluderede det med henvisning til artiklen, selv i tvivl om det hensigtsmæssige i at
bruge får i naturplejen, og derfor har de nu sammen med Danmarks Naturfredningsforeningen på
Heather Hill igangsat et forsøg, der skal vise, om man fortsat kan anvende får i naturplejen, hvis
man nøjes med at græsse uden for planternes blomstringsperiode.
Formanden beklagede, at ansøger ikke har fulgt den faste praksis som udstukket af
fredningsdommeren og beskrevet på foreningen hjemmeside. Her fremgår det, at det enkelte projekt
skal afstemmes mellem ejeren og grundejerforeningen, inden det bliver forelagt Fredningsnævnet,
således at der på forhånd er taget stilling til, om projektet kan indpasses under de privatretlige
deklarationer.
Bestyrelsen modtog således først ansøgningen i kopi, da den blev sendt til Fredningsnævnet.
Ansøgningen med opfordring til at kommentere på denne kom ganske overraskende fra Hans
Lassen, Gribskov Kommune, der selvom kommunen ikke har adkomst hertil, var medunderskriver
på ansøgningen til Fredningsnævnet. Formanden redegjorde i den sammenhæng for, at bestyrelsen,
helt ekstraordinært, afholdt et møde med Danmarks Naturfredningsforening for at etablere en
ramme for den dialog omkring ansøgningen, der burde være gået forud for indsendelse af denne.
Sigtet var, som både Danmarks Naturfredningsforening og grundejerforeningen fremfører det i
deres udtalelser til Fredningsnævnet, at anmode nævnet om en time-out på op til tre måneder til at
finde en løsning, der om muligt kunne videreføre folden i dens oprindelige udstrækning. Desværre
pressede forvaltningen, der var medunderskriver på ansøgningen, og repræsentanten for
grundejerne i den ny fold på for at få en hurtig kendelse.
Fredningsdommeren afsagde en sådan, hvori han tilkendegav, at han ikke finder, at hegningen
strider med fredningens formål, samtidig med at han ikke tager stilling til, hvorvidt andre forhold,
herunder privatretlige reguleringer – som tilfældet er – er til hinder for det ansøgte.
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Den blå linje på slide 14 viser den ansøgte ”ny” hegnslinje, som bestyrelsen jævnfør beretningen
ikke finder grundlag for at give dispensation til. Dels fordi den kompromitterer landskabsbilledet,
dels fordi hegnet føres 1 meter fra skel. Ved senere hegning af den østlige del af den oprindelige
fold, vil der som fremført af formanden, ved hegning i skel opstå en ugræsset hegnet bræmme af 1
meters bredde. Denne bræmme vil komme til at udgøre et uønsket stiforløb mellem hegnene på
kryds og tværs af det af Dyggve beskyttede område.

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
Formanden beklagede denne ulykkelige sag, hvor uenighed mellem grundejerne og et sagsforløb
uden forudgående dialog med grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening fører til en
situation, hvor sagen må gå om.
Formanden afrundede redegørelsen med at oplyse, at Mogens Skipper-Petersen har tilkendegivet, at
han gerne udtræder af den ny fold, hvis dette kan føre til en løsning, hvor den oprindelige fold kan
forblive samlet. Bestyrelsen vil snarest muligt invitere grundejerne til en drøftelse af, hvordan vi
sammen kan finde en løsning.
På baggrund af velvillighed fra de udtrædende grundejere er græsningen i hele den gamle
Klammerhøj-fold videreført frem til i dag.
Godkendelsessager – byggesager

Under dette punkt takkede formanden for den store indsats, som foreningens arkitektoniske
konsulent Martin Rubow med kærlighed til og dyb indsigt i det, der er Tibirke Bakker, havde udført
for foreningen frem til sin død i sommeren 2019. Herefter præsenterede foreningens nye
arkitektoniske konsulent Morten Paustian sig selv, og de nævnte byggesager i beretningen blev kort
gennemgået.
Formanden nævnte, at bestyrelsen aktivt søger at komme i dialog med de grundejere, hvor der
tilsyneladende lægges op til byggeaktivitet, uden at bestyrelsen er blevet gjort bekendt hermed.
Herved tilstræbes det at undgå de potentielt ulykkelige og omkostningskrævende forløb, der opstår,
når sager forlægges kommunen til byggesagsbehandling og Fredningsnævnet til godkendelse uden
grundejerforeningens og Danmarks Naturfredningsforeningen er blevet hørt som forudsat af
fredningsdommeren, jævnfør eksempelvis sagerne tilbage fra 2013-14 på Klammerhøj 4 og Langs
Diget 7.


Samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening

Formanden tilkendegav, at dette forløber fint, men det giver anledning til gnidninger, når interne
uoverensstemmelser grundejere imellem ikke bliver løst før involvering af Danmarks
Naturfredningsforening. Praksis er således, at Danmarks Naturfredningsforening normalt tiltræder
den linje, der lægges af bestyrelsen.


Landliggersammenslutningen – fusion

Formanden nævnte, at Landliggersammenslutninger nu er fusioneret til en stor
Landliggersammenslutning med 8.000 medlemmer. Landliggersammenslutningen er bekendt med
de sager, vi har med Gribskov Kommune. Sager lig de Landliggersammenslutningen selv kæmper
med. Det er fra den tidligere formands side tilkendegivet at Landligersammenslutningen eventuelt
vil stå bi, hvis der skulle være behov for midler til juridisk bistand til grundejerforeningen.


Hjemmeside – tibirkebakker.dk
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Formanden nævnte, at bestyrelsen arbejder på og vil fortsat arbejde på at forbedre og
videreudvikle hjemmesiden, men at bestyrelsen beder om medlemmernes tålmodighed, da
mange andre sager ligeledes kræver bestyrelsen bevågenhed


Medlemsliste – persondataloven

Formanden nævnte, at bestyrelsen gerne videreformidler kontakt medlemmer imellem, men at
medlemsbasen jævnfør persondataloven ikke kan lægges frit ud. Bestyrelsen sender gerne alt
medlemsrelevant information. I den sammenhæng beklagede formanden, at der i forbindelse med
udsendelser til generalforsamlingen af enkelte medlemmer er anvendt ”uautoriserede” mail-lister.


Indbrud
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Formanden afsluttede beretningen med at opfordre medlemmerne til at komme med ideer til,
hvordan vi sammen kan forebygge de mange indbrud, området plages af.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen

Dirigenten åbnede efter en pause for kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens beretning.
Per Thrane kommenterede på den kraftige tilgroning af Øvrevænget, og efterlyste en rydning efter
bevoksningsplanen. Yderlige spurgte Per Thrane om mulighederne for at få Øvrevænget ind under
fredningen.
Formanden svarede, at Jes Kinch har påtaleretten, og bestyrelsen vil tage spørgsmålet om et nyt
fælles fældningsprojekt op til behandling. Formanden svarede, at inddragelse af Øvrevænget under
den eksisterende fredning ikke er mulig, og at alle tanker om en ny fredning er skrinlagt.
Ole Michelsen havde en rettelse til hjemmesiden.
Formanden svarede, at fejlen snarest muligt vil blive rettet.
Nikolaj Malchow-Møller anerkendte bestyrelsens store arbejdsindsats, men mente, at tonen overfor
forvaltningen er problematisk. Ang. Klammerhøj-hegningen kunne han ikke genkende formandens
fremlæggelse og efterlyste en mere samarbejdende ånd.
Formanden svarede, at bestyrelsen altid bestræber sig på at holde en god tone, også selvom
forvaltningen på ingen måde er let at samarbejde med. Med hensyn til en mere samarbejdende ånd,
bemærkede formanden, at Pia Odgaard, Ole Michelsen og Anette Ursing Holmboe på vegne af et
flertal af deltagerne i den ny Klammerhøj-fold allerede fra projektets start i 2017 – til bestyrelsens
beklagelse – klart afviste enhver involvering af bestyrelsen. Formanden oplæste følgende passager
af mailen:
”Det skal her gentages, at et flertal af os ikke ønsker, at bestyrelsen får nogen indflydelse på
fårefolden Klammerhøj/langetravs eller de eksisterende aftaler, som nu skal forlænges.”
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”Hvis det ender med, at vi får forelagt et dokument til underskrivelse, hvor bestyrelsen på den ene
eller anden måde er nævnt som medbestemmende, og dette forventes tinglyst, så er svaret fra mange
af os, at vi fravælger ordningen helt. Vi må i givet fald genforhandle aftalen, hvilket næppe bliver et
problem, idet kommunens forhandlere er yderst positive og interesserede i en fornuftig ordning i
henhold til gældende fredninger”
Formanden oplyst derudover om, at der under projektforløbet har været så godt som ingen dialog
med repræsentanten for folden, Carsten Hansen.

Anne Sophie Stricker efterlyste kopi af mailkorrespondance mellem bestyrelsen og Peter Pagh
omkring grundejerforeningens og Danmark Naturfredningsforenings påtaleret på Natura 2000
Handleplaner.
Formanden svarede, at hun i pausen kunne komme op og se en kopi heraf, samt at
mailkorrespondancen ville blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.
Poul Stjernø spurgte, om påtaleretten i det hele taget kunne bruges til noget, eksempelvis når en
nabos grund er sprunget i skov.
Formanden svarede, at bestyrelsen anbefalede at gå til kommunen som tilsynsmyndighed med
fredningen, da der på grunden tillige findes den stærkt invasive art, Japansk Pileurt.
Stjernø replicerede, at det er allerede forsøgt, men intet er endnu sket. De afventer fortsat
forvaltningens tilbagemelding.
Formanden svarede, at det er svært at håndhæve påtaleretten, når forvaltningen svigter deres
tilsynsforpligtelse, og grundejeren er imod, da foreningen i så fald må lægge sag an. Dette kan blive
nødvendigt, men endnu er det i foreningens historie ikke kommet til retssager mod grundejere.
Anders Gersel Pedersen mente, at bestyrelsen har opført sig som smagsdommer i forbindelse med
en gammel byggesag fra 2014 og nævnte, at han nu på tredje år har en sag kørende, da bestyrelsen
har indgivet klage i en sag til kommunen, derefter til Fredningsnævnet og senest til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Gersel efterlyste en mere ydmyg holdning hos bestyrelsen, som han mener
handler egenrådigt.
Formanden svarede, at problemerne omkring byggeriet alene kan tilskrives forvaltningen, der uden
om grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening, varetog byggesagen, da de
uretmæssigt havde overtaget grundejerforeningen påtaleret. Formanden medgav, at sager i nævnet
tager urimelig lang tid.
Pia Odgaard mente, at beretningen var ufuldstændig med unøjagtigheder og desuden ikke fortalte
om de seneste to års arbejde. Hun efterlyser en pænere tone overfor kommunen og en bedre ånd i
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Mogens Skipper-Pedersen redegjorde for sine trakasserier med kommunen gennem mange år i
forbindelse med en byggesag og Natura 2000. Mogens Skipper-Pedersen fandt på ingen måde
bestyrelsens og formandens tilgang til forvaltning konfrontatorisk, snarere tværtimod. Kommunens
manglende kompetencer giver samarbejdsproblemer, og som jurist bemærkede Mogens SkipperPedersen at forvaltningens sagsbehandling tenderer ”magtfordrejning”.

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
grundejerforeningen, hvor man også kan afholde fælles sociale arrangementer. Bestyrelsen må ikke
optræde som smagsdommer, den enkelte grundejers smag skal være bestemmende ved
byggeri/vedligeholdelse. Pia nævnte, at hun på generalforsamlingen i 2008, havde advaret den
daværende bestyrelsen mod at gå ind i arbejdet med en ny fredning. Nogle af de af formanden
fremlagte sager, som bestyrelsen havde taget op med politikerne, burde efter Pias mening ikke være
blevet til sager. Pia henviste i den sammenhæng til den af Carsten Hansen udsendte redegørelse
med synspunktet om, at Natura 2000 står over fredningen, der igen står over deklarationerne.

Torleif Hoppe forklarede om sine positive oplever med naturpleje med hestegræsning, og
opfordrede til, at vi alle finder en fælles løsning på tværs af Bakkerne, omkring græsning og
hegning.
Henrik Holmark nævnte, at han ved ombygningen af deres hus oplevede smagsdommeri fra
bestyrelsens side, og at bestyrelsen efter hans opfattelse går for detaljeret ind i byggesager. Han
opfordrede til en bedre balance mellem fredning og bestyrelsens personlige smag. Det er vigtigt at
bevare og at holde en konsekvent linje, men Bakkerne må ikke blive et frilandsmuseum.
Formanden svarede, at byggesagen hos Holmark – bortset den arkitektoniske konsulents
bemærkninger til en stålskorsten – var i forvaltningens hænder, og at smagsdommeriet hidrørte fra
forvaltningen, da de uretmæssigt på daværende tidspunkt havde overtaget grundejerforeningens
påtaleret. Derudover slog formanden fast, at ingen som hævdet ønsker et Frilandsmuseum.
Torleif Hoppe bemærkede, i forbindelse med at Henrik Holmark havde udtalt sig om forhold ved
hans byggeri, at det også i hans tilfælde var kommunen, der havde ageret smagdommer. Sagen trak
ud i to år, og bestyrelsen havde intet med den at gøre.
Anders Fenger Nielsen mente, at grundejerforeningen skal tage en principiel beslutning om den
anlagte praksis, og om det er rimeligt, at foreningen anlægger en strammere praksis, end den
Fredningsnævnet pålægger.
Formanden fandt denne tanke svær gennemførlig, da det betyder, at vi i givet fald skal frafalde at
bruge foreningens ret til at give/nægte dispensation.
Dirigenten opsummerede, og bad bestyrelsen tage de forskellige indlæg ad notam. Derefter fulgte
en diskussion om, hvorvidt bestyrelsens beretningens skulle godkendes ved afstemning. Dirigenten
afslog, og beretningen blev taget til efterretning med de fra generalforsamlingen fremsatte
kommentarer.
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Nicolai Dragsted bemærkede, at der ikke er tale om et indbyrdes hierarki, men et samspil mellem
deklarationer, fredningen og Natura 2000. Nicolai bemærkede derudover, at der tydeligvis var
forskellige opfattelser af forløbet omkring fornyelse af Klammerhøjhegningen.
Formanden henviste omkring forholdet mellem deklarationer, fredning og Natura 2000 til
beretningens gennemgang heraf.

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
Ad 3. Regnskab, budget og kontingentfastsættelse
Kasserer Peter Mortensen gennemgik regnskab og budget. Pia Odgaard spurgte til, hvad posten
’Projekter’ i budgetter dækkede over. Peter Mortensen svarede, at posten benyttes til renovering af
trapper til Udsigten og lign. I budgettet er afsat 17.500 kr. årligt til ’Projekter’. Regnskab og budget
blev godkendt, ligesom kontingentet som foreslået af bestyrelsen blev fastsat uændret til 250 DKK
pr. år for bebyggede grunde.

Ad 4: Valg af bestyrelse og revisor

Dirigenten spurgte Pia Odgaard, om hun havde kandidater til bestyrelsen. Pia Odgaard meddelte, at
hun havde flere, hvoraf nogle ifølge Pia Odgaard ikke turde stille op af frygt for repressalier fra
formanden.
Dette affødte en del reaktioner fra forsamlingen. Mogens Skipper Pedersen, næstformand Anne
Schack Petersen og formanden tilkendegav, at det var uhørt at fremsætte udokumenterede påstande
overfor medlemmerne og generalforsamlingen uden at ville uddybe, hvad der lå bag. Pia Odgaard
beklagede dette.
Formanden konstaterede herefter det uacceptable i, at Pia Odgaard fremsatte sådanne udtalelser, når
hun ikke ville redegøre for dem overfor generalforsamlingen.
Herefter spurgte dirigenten Pia Odgaard, om hun havde kandidater, hun kunne foreslå
generalforsamlingen. Pia Odgaard bragte sig selv, Henrik Holmark, Thomas Beese, Ole Michelsen,
samt Jens Hald Mortensen i forslag.
De nye kandidater præsenterede sig selv. Jens Hald Mortensen, der ikke var tilstede, blev
præsenteret af Folke Torrild Thomsen.
Den siddende bestyrelse præsenterede ligeledes sig selv. Kiti Weil og Jes Kinch, der ikke var
tilstede, blev præsenteret af formanden.
Herefter udspandt der sig en længere debat om proceduren for valget, idet der i forsamlingen var
delte synspunkter om hensigtsmæssigheden af, at bestyrelsen opstillede samlet.
Bent Eiland mente, at kandidaterne burde opstilles sideordnet.
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Pia Odgaard stillede forslag om at vælge ny bestyrelse, da den nuværende efter Pias mening ikke
repræsenterer de to fløje, der ud fra de af Carsten Hansen og Pia Odgaard udsendte mails syntes at
være i grundejerforeningen.

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
Mogens Skipper-Pedersen mente, at man først burde stemme om, hvorvidt den siddende bestyrelse
kunne fortsætte. Blev det vedtaget, var det da op til den at foretage et generationsskifte, når den
fandt tiden moden. Hvis bestyrelsen ikke blev genvalgt, mente han, at der burde indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen; valg af bestyrelse.
Mogens Skipper-Pedersen begrundede dette med, at hvis valget stod mellem den siddende
bestyrelse samlet og en ny samlet bestyrelse med førnævnte kandidater, ville der være tale om et
protestvalg, hvor grundejerforeningen potentielt fik en bestyrelse af udelukkende ny medlemmer,
der ikke havde indsigten i den kompleksitet, der er i samarbejdet med myndighederne og i
forvaltningen af det komplicerede samspil mellem deklarationer, fredningen og Gribskov
Kommune.

Folke Torrild Thomsen fremførte behovet for en ny bestyrelse ud fra et argument om, at en
bestyrelse, der har siddet i 10 år, bliver træt og magtfuldkommen.
Efter en kort pause, meddelte dirigenten, at Kiti Weil og Katrine Wochner fra den siddende
bestyrelse havde trukket deres kandidatur for at give plads for nye medlemmer samt at valget ville
blive udført med brug af sideordnet opstilling, hvor de stemmeberettigede hver især kunne stemme
på op til maksimalt 7 kandidater.
Herefter stemte grundejerne om de 10 opstillede kandidater.
Den sideordnede opstilling førte til valg af Henrik Andersen, Anne Schack Petersen, Torleif Hoppe
og Jes Kinch fra den siddende bestyrelse samt Henrik Holmark og Thomas Beese som nyvalgte.
Peter Mortensen fra den siddende bestyrelse samt de nye kandidater Pia Odgaard og Jens Hald
Mortensen fik lige mange stemmer. Pia Odgaard og Peter Mortensen trak deres kandidatur,
hvorefter Jens Hald Mortensen dermed var valgt som det syvende medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen består dermed af:
Henrik Andersen, Anne Schack Petersen, Torleif Hoppe, Jes Kinch, Henrik Holmark, Thomas
Beese og Jens Hald Mortensen.
Søren Dragsted blev genvalgt som revisor.
Ad 5: Eventuelt
Søren Dragsted nævnte mulighederne for at søge Bredbåndspuljen om støtte til en bedre
bredbåndsdækning i Tibirke Bakker og opfordrede bestyrelsen til at undersøge om der er interesse
for fælles brug af denne mulighed.
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Mogens Skipper-Pedersens synspunkt blev bakket op af Per Thrane og Anders Gersel Pedersen.
Per Thrane udtrykte sin bekymring omkring en ny uprøvet bestyrelse i relation til samarbejdet med
Gribskov Kommune og fortalte om sine erfaringer med kommunens embedsfolk.

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER

Dirigenten erklærede herefter kl. 14:30 generalforsamlingen 2020 for afsluttet.
Dirigent: Nicolai Dragsted
Formand: Henrik Andersen
Referent: Katrine Wochner/ Anne Schack Petersen
Dato:

This document has esignatur Agreement-ID: b6d49d2fgjn240476387

______________________________
Nicolai Dragsted
Dirigent
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Generalforsamling 8. august 2020
Bestyrelsen
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
RET OG PLIGT
”Lad os minde hinanden om, at vi alle netop har udset os Tibirke Bakker, fordi de skiller sig ud, og at de:e
særpræg alene lader sig bevare fordi områdets ”pionerer” =dligt pålagde sig og alle e>erfølgende grundejere
bevaringsforpligtelser og indskrænkninger i ejers almindelige råderet. Denne forening er =llagt ret og pligt =l som stedlige repræsentanter – at forvalte denne arv.”
Formand Chris=an Nellemanns medlemsbrev fra bestyrelsen juli 2001 beskriver i al sin enkelhed kernen i det
fællesskab, der repræsenteres af ”Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker” og derved rammen for
bestyrelsens virke.

Grundejerforeningen

Fredningsnævnet

Danmarks Naturfredningsforening

Gribskov Kommune
2

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
RÅDIGHEDSDEKLARATIONERNE ”… det =lsigtet at bevare Bakkedragenes landskabelige Enhed hele og i det hele den oprindelige Skønhed
og Fred, der giver Tibirke Bakker sin særegne Tiltrækning. Det paatænkes at udlægge et fredet Omraade,
som en Slags Alminding, hvor=l Veje og S=er fører. De:e Qmraade maa aldrig udstykkes eller bebygges, For
at opnaa disse Formaal og derigennem sikre for Køberne den ejendommelige Naturskønhed, der bevirker
Køb af Byggegrunde i de:e Terrein, paalægger vi herved alle de Grunde, der udstykkes fra Konsor=ets
nævnte Ejendom følgende Servituter: ”
”Paataleret =lkommer undertegnede der forbeholder sig Ret =l at give Samtykke =l Dispensa=oner.
Endvidere forbeholder vi os Ret =l at give andre Grundejere i Tibirke Bakker Paataleret, forsaavidt disse =l
Gengæld paalægger deres Ejendom =lsvarende Servituter.
Paatalere:en skal overgaa =l Parcelejerne, eventuelt i Forbindelse med Naturfredningsforeningen, men vi
forbeholder os Ret =l at afgøre hvornaar under hvilke Be=ngelser samt i hvilket Omfang de:e skal ﬁnde
Sted: ” (konsor=et 1919)
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PÅTALERETTEN OMFATTER Jævnfør deklara=onerne omfa:er indskrænkningerne i grundejernes almindelige råderet områderne:
1. Bygningers placering og ydre
2. Hegning og beplantning
3. Naturpleje
4. Bevoksningsplan
PÅTALERETTEN FOR LANGETRAVS OG KONSORTIET OVERGÅR TIL FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE
BAKKER I HENHOLDSVIS 1943 OG 1944
På foreningens generalforsamling i 1964 præciseres bestyrelsens kompetence:
”Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen også frem=digt ønsker sig forelagt andragender om
dispensa=on fra servitu:er, for hvilke foreningen har påtaleret”
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PÅTALERETTEN - STATUS
Deklara=onerne indskrænker grundejernes almindelige råderet på følgende områder:
1. Bygningers placering og ydre
2. Hegning og beplantning
3. Naturpleje
4. Bevoksningsplan
Foreningen Af Grundejere I Tibirke Bakker har påtalere:en. Foreningen forbeholder sig ret =l at give
samtykke =l dispensa=oner inden for de rammer der uds=kkes af generalforsamlingen.
”Lad os minde hinanden om, at vi alle netop har udset os Tibirke Bakker, fordi de skiller sig ud, og at de:e
særpræg alene lader sig bevare fordi områdets ”pionerer” =dligt pålagde sig og alle e>erfølgende
grundejere bevaringsforpligtelser og indskrænkninger i ejers almindelige råderet. Denne forening er =llagt
ret og pligt =l - som stedlige repræsentanter – at forvalte denne arv.”
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1957 FREDNINGEN ER EN LANDSKABSFREDNING
Fredningen er unik og den eneste af sin art i Danmark, da den fastslår at:
Pkt 5: ”Denne kendelse medfører ingen ændring i =dligere fastsa:e rådighedsindskrænkninger. ”
I fald foreningen ikke ønsker at give samtykke =l dispensa=oner besky:er fredningskendelsen
grundejerforeningens ret =l selvforvaltning jævnfør deklara=onerne
I samtlige kendelser fra fredningsdommeren hedder det derfor:
”Fredningsnævnet bemærker dernæst, at nævnet alene skal tage s=lling =l, hvorvidt det ansøgte kan
=llades e>er de fredningsafgørelser, der påhviler de ejendomme, som er omfa:et af den foreliggende
ansøgning. Hvorvidt andre forhold, herunder privatretlige reguleringer, er =l hinder for det ansøgte, er ikke
bestemmende for den afgørelse, som fredningsnævnet skal træﬀe.”
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
1957 FREDNINGEN ER EN LANDSKABSFREDNING
Ved afslag på dispensa=on er grundejerforeningens afgørelse endelig, og kan ikke indklages for højere
instans.
Ved dispensa=on fra grundejerforeningen hjemler fredningen mulighed for, at fredningsdommeren kan
”begrænse” dispensa=onen.
Fredningen indeholder en bevoksningsplan, der angiver den maksimalt =lladte bevoksning, sam=digt med
at fredningen =lgodeser grundejernes ret =l selvforvaltning, idet fredningen giver grundejerforeningen og
Danmarks Naturfredningsforening ret =l =l yderligere at begrænse den maksimalt =llade bevoksning
gennem udarbejdelse af en Plejeplan – Plejeplan 2007.
Fredningen opbløder deklara=onernes om forbud hegning gennem bestemmelsen:
”I husenes nærmeste omgivelser kan foretages en beplantning, som må:e være ønskelig =l besky:else
mod vind, vejr og indblik, støj, støv m.v ”
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GRIBSKOV KOMMUNE
Kommunen er plejemyndighed, =lsynsmyndighed for fredningen og byggesagsbehandler.
Frem =l Natura 2000 lovgivningens indførelse, var grundejernes ret =l selvforvaltning på
naturplejeområdet jævnfør Naturbesky:elsesloven vidtgående:
”For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 var
beliggende i byzone eller sommerhusområde, gælder besky:elsesordningen e>er naturbesky:elseslovens
§ 3, stk. 2, kun for =lstandsændringer =l landbrugsformål, jf. § 1 i naturtypebekendtgørelsen.”
Natura 2000 lovgivningen giver kommunerne vidtgående beføjelser, men de privatretslige deklara=oner
=nglyst på ejendomme i Tibirke Bakker dæmmer op herfor.
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GRIBSKOV KOMMUNE – NATURA 2000
Natura 2000 lovgivningen fokuserer på plejen af særligt udpegede naturtyper, hvor kommunen som
plejemyndighed har pligt =l som minimum at sikre status quo for natur=lstanden.
Grundejernes ret =l selvforvaltning er fastholdt så længe denne målsætning respekteres, og grundejerne
kan gennemføre pleje uden anmelde =l kommunen.
Kommunen skal udarbejde ”Handle planer” for de registrerede naturtyper og søge disse implementeret
gennem frivillige a>aler med grundejerne. Sådanne planer =llægger kommunen påtaleret og
kompromi:erer derved poten=let grundejernes ret =l selvforvaltning.
Jævnfør professor dr jur Peter Pagh dæmmer de privatretlige deklara=oner, op for en sådan udhuling af
re:en =l selvforvaltning, idet Natura 2000 Handleplaner kun kan indgås, hvis grundejerforeningen
=llægges selvstændig påtaleret.
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
GRUNDEJERFORENINGEN– RETTEN TIL SELVFORVALTNING
Foreningens forvaltning af de privatlige rådighedsdeklaraGoner og grundejernes eHerlevelse
heraf er det, der gør, at Tibirke Bakker består som et privatejet sommerhusområde med ret Gl
vidtgående selvforvaltning og ikke som et privatejet sommerhusområde underlagt kommunal
forvaltning.
Husk – før du går i gang noget, kontakt da bestyrelsen, så skal vi nok hjælpe med at få Gngene
løst.
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Naturforvaltning
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER

SAMARBEJDET MED FORVALTNINGEN

– KUN I KRAFT AF LØBENDE INVOLVERING AF DET POLITISKE SYSTEM ER DET INDTIL VIDERE
LYKKEDES AT HOLDE GRUNDLAGET FOR GRUNDEJERNES RÅDEN NOGENLUNDE INTAKT
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
LANGETRAVS - DEKLARATIONS ANSØGNING KLAMMERHØJ HEGNINGEN
Bakke Liniernes silhouet og i det
hele terrænets naturlige
karakter som udstrakt hedeareal
skal bevares.”
1916 deklaraGonen
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
LANGETRAVS - KLAMMERHØJ HEGNINGEN
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
LANGETRAVS - KLAMMERHØJ HEGNINGEN
For Langetravs, - som gengivet
på det vedhæHede
reguleringskort - er det Glsigtet,
at bakke Liniernes silhouet og i
det hele terrænets naturlige
karakter som udstrakt hedeareal
bevares.”
1916 deklaraGonen
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FORENINGEN AF GRUNDEJERE I TIBIRKE BAKKER
GRÆSNING I TIBIRKE BAKKER
Grådige får skader sjældne arter
Der er stor risiko for, at det kan gå ud over biodiversiteten, når der anvendes får =l
naturpleje. Det mener blandt andre biologer fra Gribskov Kommune og Danmarks
Narturfredningsforening.
- Vi får færre og færre arter, og der bliver færre og færre individer af de =lbageværende
arter. Vi har en formodning om, at antallet daler, fordi de får, som bruges =l
landskabsplejen, spiser de planter, som sommerfuglene skal leve af, siger biolog Lise
Vølund, Gribskov Kommune.
Der er blevet brugt får =l naturpleje siden 1998, hvor Frederiksborg Amt anbefalede det i
en plejeplan. Det er sket på trods af, at det rige sommerfugleliv og den specielle vegeta=on
er en medvirkende årsag =l, at området blev fredet i 1958.
Det er først og fremmest planter med blomster, som sommerfuglene kan suge nektar ud
af, og som fårene også ﬁnder velsmagende. Fårene spiser også andre små planter, som
sommerfuglelarverne lever af. - Forsøget kan blandt andet vise, om man fortsat kan
anvende får, hvis man nøjes med at gøre det uden for planternes blomstringsperiode, siger
Lise Vølund.
Gribskov - 16. juli 2019 kl. 03:01
Af Karl Erik Frederiksen
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