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Uddrag affredningsnævnets kendelse af22. oktober 1926 og Overfredningsnævnets kendelse af 15.
oktober 1927, fredningsnævnets kendelse af23.juni 1938 og Overfredningsnævnets kendelse af30.
november 1938, fredningsnævnets kendelse af20. juni 1945 og Overfredningsnævnets kendelse af
13. november 1945 samt fredningsdeklaration af ll. juni 1951 om fredning af Det gamle Sand-
flugtsdige, 'Rumpen', ved Tibirke

Navn: Rumpen, sandflugtsdiget

(matr.nr. le, Id, le, l f Ih, In, 10, lp, Ir, l t, 5ao (tidl. matr. nr. le, Id, le, l f, Ih, li og
11),Tibirke Flyvesand, Tibirke og matr.nr. 5c, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao,
5ap, 5aq::;ar, 5cp og 5dh (tidligere del afmatr.nr. 5c), Tibirke By, Tibirke)

Formål: Formålet er at bevare sandflugtsdiget og dets omgivelser samt udsigten til diget fra
vejen.

Fredningsbestemmelser:

Diget skal henligge urørt i sin nuværende tilstand.

På matr.nr. Id, le, Ih, In og 10 (tid!. matr.nr. Ih, Id og le) må der ikke, så langt diget
strækker sig, foran eller bagved dette opføres bygninger af nogen art, eller anbringes
indretninger, der efter nævnets skøn virker skæmmende, ligesom der ikke må henlæg-
ges affald.

På matr.nr.le må der ikke - bortset fra den allerede eksisterende beplantning - iværk-
sættes en sammenhængende beplantning højere end l Vz meter.

De øvrige arealer, matr.nr. le, lf, IR, Ir, It og 5ao (tidligere matr.nr. le, l f og li) må
kun bebygges med bygninger bestemt til beboelse og landbrug af højde ikke over 8
meter til tagrygningen, samt at disse arealer kun må tilplantes således at udsigten fra
vejen til diget ikke derved skjules, i hvilken henseende nævnets skøn skal være afgø-
rende.

Vejen gennem diget over matr.nr. le kan bibeholdes og udvides til en bredde, der til-
lader færdsel med heste- og motorkøretøjer til de vestfor liggende grund.

På matr.nr. 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, Sao, 5aR, 5ag, 5ar, 5CRog 5dh (tidligere
del af matr.nr. 5c) skal bygninger, der opføres på nogen af de af planen omfattede par-
celler, tækkes med strå; anden tagbeklædning må ikke anvendes.

Der må kun være beplantning omkring husene og kun lav beplantning, dvs. højst 3
meter over terræn.

Bygninger må ikke opføres vejmidte nærmere end 10 meter.

215-511.doc Rettet den 29-11-2002 11:33 Side 1 af 2


