
KENDELSE--~--~_._----...~..
afsagt den 23. Juni 19:38 af Frednlngsnævl1et

i Frederiksborg Amt.

Det gamle Sandflu~tsd1ge, der :findes vest for Vej en fra
Tibirke til B~kke BrQ og stræli..ker sig langs denne Vej, er fredet

i 1927. Mellem Diget og Vejen ligger et Areal; nvis Eredd~nord ...
11gster all 40 m og aftager til ca 8 in mod Syd. Omdette hedder

det i Fredningsnævnets Kendelse af 22/10 1926, stadfæstet af Over .•..
fredningsnævnet den 15!10 1927, at Matr. Nr. 1&., 1,r, 1.Q., 11, Ih og
11. mellem Diget og Vejen kunmaa bebygges med Bygninger bestemte
til Beboelse og Landbrug, af HØjde ikke over 8 Meter til· Tagryg;,.

ningen, samt at disse Area.1er kunmaa tilplantes saal.edas , at Ud ••
sigten fra Vejen til Dlgetikke derved. Skjules ••

Foreningens! Grundej er~ i Tibirke Bakker har :!aU 2ili'l.dr$get
om at Fred!lingenmaa bliveud'lidet saaledes, at del'lngen Beb1ggel-

"'.- .._-- ----._ ..'-'--_ ....•~,~-~ --- .' ~- -_.-: ..••~.-.- ,.,"

se maafinde Sted mellem SaIldflugtsdiget og Vejen, ejheller paa
o;, - -- •• ~ ~

Diget •. Foreningen har dog indskrænket'sin Paastand til det Terræn,
der ligger over )00 Hl fraT1svilde Hegn,. der lidt nord for Diget
naar ud til Vejen.

De nuvgarende Ejere er
af l';: Tibirke Flyvesand

1.2" II og 11 sms td s,

Gaardejer Harry Monberg,
Fru Maria de Fine Iversen

sms td s , HRSagrører EiVind MØller·m.fl.
sras.td s , Brøndgraver Theodor Larsen.

Trehundrede Meters Grænsen fra Skoven falder et Sted inde•••.
for Matr. Nr. Ih.

Ejernø



af Matr~ Nr.1s, Ib 11og Ih er gaaede ind paaFredningeE., Ejeren

af Mat!'. Nr. 19,og lJahar krævet Erstatning, idet han har Tilbud

~
(~,

om KØb aren Døla.f Matr.}Jr. 1:!-+

Det Areal" det 'forham drejer sig om.. er dels2040m2
'foranDiget Pg dels 2120 m2bag Diget, mellem dette ogenl'Aark'lfeJ.

Det har meget at pige for DigetsUdseende, at det 11g-

gel" f:d tJ Qgtier er derf'orGrund til at udvide Fredlningen saaledes,

,at der ikkemaa bygges lige op ad det.

Dat bestemmes dertol", at der ikke paa Matr.Nr. lh, IS
, eller l.!!!! birke Flyvesand, saalangt som det fredede Dige stræk...

ker sig, foranellerba.gved dett€ maf'~opfØres Bygninger af nogen

Art;teller anbringes Indretninger, der' efter Nævilets Sk!21nvirker

skæmm-ende, l:i.gesom' d~r' ikke maa henlægges Affald.

Der till~gges Ejeren af Matr .• Nr. 151, l~ 2,500 Kr. i

Erstatning.
A~ P. L a re e a.

t. B a'r'O o e.

Udfærdiget af'
.:~//'

L-r~L-cZtuzj
Dommer.

Helsinge" den 25. Juni 19.38.



AJ!'KS IR1!'T

Ar 1926 den 22' oktober klo 9 formiddag, blev i sagen nr. 8/1926
afsag;t;-sålYdendEf-af',·'Yi1ivnetvedtagne

+uI'fDELSE+

Hekvirenterne Danmar-ks Naturf'rednj.ngslorening har nedlagt påstand på,
.atdet gamle sandflugtdige kaldet IIRumpen" i Tibirke sogn fredes såle-

des ,at· ,:ietbevares i sin nuværende tilstand, 'samt at grundstykket mel-
lem diget og sognevejen Tibirke-Bækkebro ligeledes fredes således, at
det iKl~e må bebygges eller ,tilplantes med høj' beplantning, som sk juLer
udsigten til diget.
D~get, der danner en fortsættelse af Tibirke bakker, strækker sig i
retningen nord-syd over ejendommene matr. nr~ lf, tilhørende gårdejer
Lars Laraen , lo, tilhørende gårdejer Georg Larsen, li, Ih og Id, til-
hørende et konsortium, "Tibirke bakker" ,og le, tilhørende brøndgraver
Theodor Larsen, alle under 'ribir}:eFlyvesand-; og Lø oer ien af stand fra
vejen af ca. 40 m. ved det nordlige skel af nr. lf aftagende sydefter
til ca. 8 m.udfor et pllnkt, der ligger ca., 180 m-syd for det nordlige
skel af hr. le. Det angives 'i sin tid at være opkastet til værn mod
sandflugten. Indtil det .overu'or nævrrte punkt er det bortset r'r a , at
der på matr , nr. le er gr avet en ve j Lgennem det til brug ror de vest-
:t'orLi.gg.end e jorder, ubeskadiget og henligger udyrket,' medens det syd

forpun ..ktet delvis er afgravet.€r; Konsortiethar:-erklæret sig villigt til at lade lægge en fredningsde- .
~ klarat~on såvel på d~get som på grunden ud til vejen.

Georg og Lars Larsen har ikke modsat sig fredningen af selve diget,
såfremt der ikke sker indskrænkninger i deres rådighed over grunden
ved ve j El1, i hvilket tilfælde de har gjort krav på erstatning.
'rheodor Larsen og en prioritetshaver rentier Hans Niels Jensen har
modsat sig enhver fredning som forringende ejendommens værdi, og har
f'o r det tilfælde, at fredning påbyd ee , påstået erstatning.
Nævnet må nu finde, at almenheden både af Tandsl\:aoelige og historiske
grunde har krav på, at diget, som i høj' grad bidrager til det omgi-
vende Landaka be e j e.ndornme.Lf.gelcaralcter , og som bevarer mindet 9m for-
tidens sandflugt,bevaresi uberørt tilstand. I medfør af lov 8' maj
1917 § l bestemmes de:rfor; at diget på strækningen fra det nordlige
skel af matr. nr. lf af Tibirke Flyvesand til et punkt 180 m syd for
::ietnordlige skel af mat r, nr. le aammes'teds fredes således , at det
akaL henligge ur øz-t 1 sin nuværende tildtal'ld,('log med undtagelse ar'
at den ovenfor nævnte vej over matr.nr. le må bevares, og at det
tillades ejeren af bemeldte ejendom at udvide udskæringen i diget til
en bredde, der tillader færdsel ined'heste- og motorkøretøjer til de

~ v eet ror liggende grunde.'
tø De r Lmo d finder nævnet ikke, at aLmenhed en har overvejen krav på , at

udsigten fra vejen til diget bevares ubeSkåren, hvorimod den vel har
bet~':;.eliginteresse i ,at der bevares nogen udsigt. l medfør af nævnte
lovbestemmelse bestemmes derfor, atmatr. nr. lf, 1,2,,11, Ih, l3. og
le mellem diget og vejen kun må bebygges. med bygninger bestemte 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
afgørende.
Da de pågældende ejendomme ikke skønnes at ville tabe i værdi ved de
r.ornævnt e indskrænkninger i rådigheden, finder nævnet ikke anl.edrri.ng
til at tilleende nogen erstatning til ejere eller prioritetshavere •.

T h i b e s t emm e s:
Det ovennævnte sandflugtdige og de nævnte ejendomme vil være at frede
som ovenfor bestemt, og vil nærværende kendelse være at tinglæsesom
se~vitutstiftende på ejendommene.

sign. Carl Zahlmann sign. J.J. B~ellekjær sign. Laur .Haagen
Muller
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UDSKRIFT

af
OVERFREDNINGSN;'WNETS KEJJDELSESPROTOKOL.

Aar 1938 den 30. November afsagde Overfredningsnævn.et p aa
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen 80/26 vedrørende Fredning af nogle Arealer ved det ganle
~. ~)anclflugtsdige "ved Ti birke.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg P..mt sraad skr-ed.sden
23. Juni 1938 af's ag t e Kendelse el' forelagt Overfredningsnævneti
1\'!edførilf Naturfredningslovens § 19. "

bla Overfredningsnævnet, som den 29.0ktoher 1938 har 1)esig-
tiget de fredede Arealer, i det v;nsentlige kan tiltræde det i Kendel-
sen anf'ør t.e, v.lL denne vær-e ot stadfæste.

T "h i ;)e s . t e ro m e s:

Den af Fredningsnævnet for frederiksborg Amtsraadskreds den
23. .Jun.l 1938 af sag t.eKendelse stad f'æ st es,

Udskriftens Rigtig-
hed bekræftes

~ "1-1,/"-c"f<-~~
Overfrednin~sn"3vnets S~Ykretær.


