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Uddrag afOverfredningsnævnets kendelse den 28. september 1957 vedr. fredning af Tibirke Bak-
ker.

Navn: Tibirke Bakker

Ejendommene matr.nr. l4ca, 14cb, l4cc, l4u, 14cd, l4ce, 14ay, 14e, 14bt, l4au, 14av,
l4bd, 14bi, l4bl, 14bk, 14bf, 14be, 14cg, 14bs, 14bq, 14br, 14aø, 14s, 14bm, 14d,
14g, 14by, 14,bx, 14cl, 14cm, 14bv, 14bb, 14bo, 14z, 14ah, 14ai, 14ak, 14al, 14am,
14at, 14an, l4ao, l4ap, l4a, 141, 14as, 14aq, 14co, 14cn, 14c, 14cp, 14ck, 14q, l4b,
l4ø, 14n, l4aæ, 14ad, 14m, l4ae, 14af, 14bu, 14bø, 14bæ, 14bz, 14bp (alle uændrede
matr.nr.) og l4cr (tidligere 14u), 14cs (tidligere 14cb), 14cq (tidligere 14ab), 14x (tid-
ligere l4x og 14ab), l4cu (tidligere 14ab og 14x), 14cæ (tidligere l4ad), samt 14ct,
l4cx, 14cv og 14cy (sidstnævnte fire tidligere 14b) - alle Tibirke By, Tibirke.

Formål: Formålet med fredningen er at bevare et markant bakke landskab.

Fredningsbestemmelser:

Vedrørende bevoksning med træer og buske, gælder de bestemmelser som fremgår af
kortbilaget, således at kortets angivelse af bevoksningsgraden er at betragte som den
maksimale grænse for tilladt bevoksning, dog at gyvel og enebær ikke kan forlanges
fjernet.

l. Ved fremtidige udstykninger skal grundenes størrelse og ved fremtidig bebyggelse,
husenes placering, størrelse og udseende godkendes Fredningsnævnet, efter at sa-
gen har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse. Frednings-
nævnets afgørelse kan af vedkommende lodsejer indankes for Overfredningsnæv-
net. I husenes nærmeste omgivelser kan foretages en beplantning, som måtte være
ønskelig til beskyttelse mod vind, vejr og indblik, støj, støv m.v.

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at ejendommen matr.nr. 14as opdeles, så-
ledes at den østlige del frasælges til særlig bebyggelse, medens den resterende del
forbliver i forbindelse med matr.nr. 14aq smstds., hvad enten arealet forbliver sær-
skilt matrikuleret eller sammenlægges med matr.nr. 14aq. Kendeisens bestemmel-
ser om fremtidig bebyggelse gælder ikke for matr.nr. 14ah, 14bx, 14ai, 14cl, 14ak
og 14cm, idet der ved tidligere servitutbestemmelser er pålagt disse arealer bygge-
indskrænkninger, som må anses for fy ldestgørende.

2. Udover de foranstaltninger, der måtte blive truffet i medfør afnaturfredningslo-
vens § 32 om tilsyn med fredede områder, kan Danmarks Naturfredningsforening
hvert 5. år optage beplantningsplanen til revision. Nærmere bestemmelse herom
kan træffes ved aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen af
grundejere i Tibirke Bakker, dog at en sådan aftale ikke må medføre erstatnings-
krav for det offentlige. Op nås der ikke enighed, kan hver af de nævnte parter ind-
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bringe sagen for Fredningsnævnet, hvis afgørelse kan indankes for Overfrednings-
nævnet.

3. De under pkt. l omhandlede bortrydninger tilendebringes inden 2 år efter forkyn-
delsen af Overfredningsnævnets kendelse.

4. Der tillægges Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening påtaleret
med hensyn til foranstående bestemmelsers overholdelse.

5. Denne kendelse medfører ingen ændring i tidligere fastsatte rådighedsindskrænk-
runger.

Bemærkn inger:

Scannet kort forefindes: Ja

Påtaleret: Se kendeisens pkt. 4.
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