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Fredninger i Skovvænget ved Farum Sø 

Af Lisbet Heerfordt, Danmarks Naturfredningsforening Furesø.                            

 

Når man læser den gældende lokalplan nr.11.1 Bolig- og rekreativt område ved Farumgaard Skov af 

14.12.1978, står der i §1 som formål: 

”Lokalplanen fastlægger endvidere Farumgaard Skov til rekreative offentlige formål i overens-

stemmelse med de fredninger, der er pålagt området”.  

 

Men hvad er det for fredninger, der er pålagt området? Det er slet ikke så enkelt at finde ud af, som 

man skulle tro. Det område, jeg beskæftiger mig med i det følgende, er delområde C i lokalplan nr. 

11.1, som vist på lokalplanens kortbilag 1. Området hedder Farumgaard skov eller Skovvænget. 
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I 1999 søgte Farum Kommune Fredningsnævnet om tilladelse til at stykke 81 m2 fra matr.nr. 1fq og 

overføre dem til matr.nr. 1iø. I Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts afgørelse af 16.9.1999 står 

der: ”Ejendommen matr.nr. 1fq Farumgård, Farum er omfattet af deklaration om fredning af 4. fe-

bruar 1949, tinglyst den 11. februar 1949. Herefter er blandt andet udstykning og salg af ejendom-

men ikke tilladt”.  

 

Men et opslag på Miljøportalen (www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation) viser kun én 

fredning i Skovvænget. Den omfatter matr.nr. 1cl og 34a, Farumgård, Farum og er skraveret direkte 

syd for Klaus Nars Sti på nedenstående kort. Jeg vil i det følgende uddybe, hvad det er for frednin-

ger, der er pålagt området, og hvorfor kun én af disse er vist på Miljøportalen. 

 

 
 

 

Den første naturfredningslov er fra 1917, hvor de første naturfredningsnævn også blev nedsat. I 

tiden frem til ændringen af naturfredningsloven i 1969 tegner der sig et broget billede af fredninger, 

hvor fredning både kunne ske ved en fredningskendelse truffet af et fredningsnævn, men også kun-

ne ske ved forskellige typer af deklarationer. Fx i forbindelse med overdragelse af en ejendom kun-

ne der i skødet tinglyses fredningslignende bestemmelser. Hvis det af en tinglyst deklaration frem-

går, at et fredningsnævn er påtaleberettiget, er der tale om en såkaldt A-deklaration, der stadig i dag 

har retsvirkning som en fredning efter naturfredningsloven. Hvis der derimod ikke er en frednings-

myndighed, der er påtaleberettiget, er der tale om en såkaldt B-deklaration, der ikke har status som 

en fredning efter naturfredningsloven. Det kan i nogle tilfælde være kompliceret at afgøre, hvilken 

status en fredning fra før 1969 har. (Kilde: Overfredningsnævnet orienterer nr. 390). 

 

Efter ændringen af naturfredningsloven i 1969 er alle fredninger sket ved en kendelse fra et natur-

fredningsnævn. De fredninger, der er pålagt Skovvænget, stammer alle fra tiden før 1969 og er de-

klarationsfredninger. 

 

Før 1900 var Skovvænget ejet af Farumgård, og var en del af den store matrikel 1a, der var skov, 

mose, eng og marker. I årene efter 1900 udstykkede Farurmgård matr.nr. 1a og solgte en række ma-

trikler fra. I 1905 blev matr.nr. 1f solgt fra som en stor parcel, som siden gradvist er udstykket i en 

række parceller i den østlige ende af Skovvængets Alle. I henholdsvis 1914 og 1916 blev 1aø og 1bi 
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udstykket fra matr.nr. 1a. 1917-1919 blev matr.nr. 1br og 25, 1bz og 29, 1cf og 30, 32, 1ck og 33, 1 

ci og 32, 1cl og 34, 1cr og 37, 1cs og 38, 1ct og 39, alle tilhørende ejerlauget Farumgård, Farum 

udstykket og solgt, hvorefter der blev bygget på flere af matriklerne. (Kilde: www.tinglysning.dk , 

indscannede dokumenter 15_F_375 og 15_N_511).  

 

 

På nedenstående matrikelkort for perioden 1874 til 1932 ses nogle af de første matrikler, der blev 

udstykket fra matr.nr. 1a Farumgård, Farum. (Kilde: Historiske kort på nettet, www.hkpn.gds.dk). 

 

 
Forstørret: 
 

  
 

 

I perioden 1932-1955 fortsatte udstykningerne. Bl.a. blev matr.nr. 1cl og 34 delt i 1cl og 34a og 1kc 

og 34b og 1fq og 1iø opstod som rester af den udstykkede matr.nr 1a. Nedenstående matrikelkort 

fra perioden 1932-1955 viser med rødt de matrikelære ændringer, der skete i denne periode, 

http://www.tinglysning.dk/
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(www.hkpn.gds.dk). 

 

 
 

 

I 1932 begyndte Farum Kommune i forbindelse med byudviklingsplanerne at købe jord i området. I 

1934 købte kommunen matr.nr. 1fq. Skødet er tinglyst 31.1.1934. Af skødet fremgår, at kommunen 

tinglyser en fredning af arealet. (Kilde: www.tinglysning.dk , indscannede dokumenter 15_F_375, 

side 43).  
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Fredningen er vist på nedenstående kort som reg.nr. 1132. 

 

 
 

 

Matriklen pålægges nedenstående bestemmelser, der tinglyses 28.2.1934. Fra bestemmelserne er 

undtaget de solgte grunde, mens det hidtil ”fredede areal” ved søen medfølger. Fredningen strækker 

sig således på to strækninger helt ned til søbredden. 
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Fredningen fra 1932 er en deklarationsfredning, der er tinglyst i et skøde. Skødet er underskrevet 

den 31. januar 1934 og tinglyst den 28. februar 1934. Påtaleberettigede er Farum Sogneråd, ejeren 

af matr.nr. 1a og ejere af tilstødende parceller, men ikke nogen fredningsmyndighed. Der er således 

tale om en B-deklaration.  

 

Farum Sogneråd fortsætter med at opkøbe jord. Der ligger en tinglyst deklaration fra 30 maj 1934, 

hvor Farum Kommune opkøber en del af søbredden fra matr.nr. 1a. Det er en deklaration, der sikrer 

offentlighedens færdsel. 140 m2 bredareal, lægges ind under matr.nr. 1fq. (Kilde: 

www.tinglysning.dk ,  dokumenter 15_F_375, side 69). Landbrugsministeriet er påtaleberettiget, så 

der er tale om en B-deklaration. Deklarationens ordlyd ses nedenfor.  

 

 
 

 

 

Den 31.3.1942 bliver der lyst en fredningsplan for en del af området. Fredningsplanen bliver lyst i 

henhold til lov nr. 140 af 7. maj 1937, §31. Fredningsplanen har til formål at muliggøre Stianlæg nr. 

6 fra Farum til Buresø. Fredningsplanen omfatter bl.a. matriklerne 1ct og 39, 1cs og 38, 1cr og 37, 

1ck og 33, 1ci og 32, 1cf og 30, 1bz og 29, 1br og 25. ”Indtil fredning af de under fredningsplanen 

inddragne områder er gennemført eller endeligt opgivet, hvorom bekendtgørelse indrykkes i Statsti-

dende, må vedkommende arealer ikke uden Overfredningsnævnets tilladelse forandres. (Kilde: 

www.tinglysning.dk , indscannede dokumenter 15_F_375). I forbindelse med anlægget af Sti nr. 6 

erhvervede staten det med blåt skraverede område på nedenstående kort. Matr.nr. 1cc indgår i sti-

arealet. 

På en liste fra 1947 over hvilke matrikler, der blev berørt af erstatningsberegningen i forbindelse 

med stianlæget, er matr.nr. 1fq medtaget. (Kilde: www.tinglysning.dk , indscannede dokumenter 

15_A_243). Selve stianlæg nr. 6 udmatrikuleres som matr. nr. 7000d.  

 

11. februar 1949 blev der tinglyst en deklarationsfredning af fire matrikler: 1cl og 34 a samt af 1 kc 

og 34 b. Afgrænsningen fremgår af nedenstående kort. Matr. nr. 1 cl og 34 a bliver på dette tids-

punkt købt af Farum Sogneråd. 1kc og 34b er i privat eje og købes først af kommunen i 1968. Fred-

http://www.tinglysning.dk/
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ningsdeklarationen har følgende indhold: (Kilde: www.tinglysning.dk , indscannede dokumenter  

15_F_375, side 72).  

 

 
 

 

 

 

Påtaleberettiget i forhold til deklarationsfredningen er overfredningsnævnet. Da fredningen er fra 

før 1.10.1969, er der tale om en A-deklaration.  

 

Jeg lægger mærke til, at formuleringen af fredningen i fredningsdeklarationen, der gælder for 1 cl 

og 34 a samt for 1 kc og 34 b fra 11.2.49 er fuldstændig enslydende med formuleringen i servitut-

fredningen af 1 fq fra 1932. Deklarationen omtaler selve Farumgårds Alle, som jo bekendt ikke går 

gennem de 4 matrikler, men ligger i den del af matrikel nr. 1 fq, der blev fredet i 1932. Ejeren af 1 

kc og 34 b har tiltrådt den fælles deklaration. Deklarationsfredningen af 1cl og 34 a er med på Mil-

jøportalen. Det undrer mig, at deklarationens ordlyd delvis omhandler en matrikel, som deklaratio-

nen ikke er tinglyst på. Deklarationsfredningen af 1 kc og 34 b er ikke med på Miljøportalen. 

 

Nedenstående uautoriserede fredningskort viser markeret med gult deklarationsfredningen af 1fq fra 

1934, markeret med blåt matr.nr. 1cc samt et tilstødende bredareal, der blev erhvervet af staten i 

http://www.tinglysning.dk/
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forbindelse med anlæg af sti nr. 6, og desuden deklarationsfredningerne af 11.2.1949 af matriklerne 

1 cl og 34 samt 1kc og 34b. 

 

 
 

Farum Kommune opkøber i perioden 1932 til 1970 flere parceller i området. (1cl og 34a skøde ting-

lyst 4.2.1949, 1cf og 30 skøde tinglyst 5.8.1949, 1br og 25 skøde tinglyst 22.4.1963, 1bz og 29 skø-

de tinglyst 17.1.1964, 1ct og 39 skøde tinglyst 10.5.1966, 1cr og 37 skøde tinglyst 20.5.1966, 1ci og 

32 skøde tinglyst 26.7.1966, 1kc og 34b skøde tinglyst 22.6.1968, 1cs og 38 skøde tinglyst 

27.6.1970, 1ck og 33 skøde tinglyst 26.7.1970.) 
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29.8.1969 er der tinglyst en deklaration om fredning af opgrødearealer, der ligger ud for 1 cr og 1 

kc. Påtaleberettiget er landbrugsministeriet og Fredningsnævnet for Frederiksborg amt. Da frednin-

gen er fra før 1.10.1969 er der tale om en A-deklaration. 

 

Farum Kano- og Kajakklub havde på matr.nr. 1bz et klubhus og en kanoplads. Da kommunen i 

1968 købte matr.nr. 1kc og 34 b, blev klubhuset revet ned, og klubben benyttede i perioden frem til 

omkring 1980 et sommerhus der lå på matr.nr. 1kc, indtil klubben i 1981 blev flyttet til Skallepan-

den. Alle de etablerede huse på matr.nr. 1fq blev revet ned, og der blev etableret offentlig adgang ad 

en sti langs søbredden. 

 

Spørgsmålet om A- og B-deklarationer 

Jeg har spurgt Miljøstyrelsens fredningsregister ved Jørgen Heinemeier, hvad kriterierne for at vise 

en deklarationsfredning på Miljøportalen er. Jeg har fået det svar, at deklarationsfredninger, hvor 

fredningsnævnet er påtaleberettiget (såkaldte A-deklarationer) kan vises på Miljøportalen mens de-

klarationer, hvor fredningsnævnet ikke har påtaleret (såkaldte B-deklarationer) ikke kan vises på 

Miljøportalen. Nedenstående klip fra Overfredningsnævnet orienterer nr. 390 uddyber, at deklarati-

oner fra før 1.10.1969 kan være A-deklarationer og deklarationer fra efter dette tidspunkt ikke kan. 

Svaret er modtaget pr. mail den 12.2.2018. 
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(Citat slut.) 

 

 

 

For fredningerne i Skovvænget betyder ovenstående, at fredningsdeklarationen på matr.nr. 1cl og 

34a er en såkaldt A-deklaration eller en ”Fredningserstattende” deklaration, der kan vises på 

Miljøportalen, idet den er fra perioden før 1.10.1969 og overfredningsnævnet var påtaleberettiget. 

Fredningsdeklarationen på matr.nr. 1fq fra 28.2.1934 er derimod en såkaldt B-deklaration, der ikke 

kan vises på Miljøportalen, da Fredningsnævnet ikke er påtaleberettiget. 

 

I 1979 blev matriklerne 1cl og 34 nedlagt som selvstændige matrikler og blev slået sammen med 

1fq. Hvilke fredningsdeklarationer gælder efter matrikelsammenlægningen? 

Farum Kommune udarbejdede efter opkøbene i Skovvænget lokalplan nr.11.1 Bolig- og rekreativt 

område ved Farumgaard Skov af 14.12.1978 omfattende Skovvænget og tilstødende boligområder. 
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Efter lokalplanens vedtagelse blev matriklerne ved søbredden lagt sammen med matr.nr. 1fq. 

Matr.nr. 1cl og 34a blev således den 18.5.1979 lagt sammen med 1fq. Spørgsmålet er så, hvad der 

gælder efter matrikelsammenlægningen. 

 

Til dette spørgsmål har Jørgen Heinemeier 23.3.2018 svaret, at mens f.eks. pantehæftelser ved 

sammenlægning af matrikler følger med, så samtlige hæftelser kommer til at være gældende for 

hele den sammenlagte matrikel, så gælder det ikke for fredninger. 

Ved sammenlægning af matrikler fortsætter fredninger med kun at gælde for det område, de 

oprindeligt omfattede, også selvom den oprindelige matrikel er udtaget af matriklen og sammenlagt 

med en anden. 

 

For fredningerne i Skovvænget betyder det, at af det areal, der nu udgør matr.nr. 1fq er det kun en 

mindre del, nemlig den tidligere 1cl og 34a, der kan vises på Miljøportalen. Jeg har ikke noget svar 

hvad angår de tidligere matrikler 1ck og 34b, og heller ikke for det arealer, der ligger ud for 1 cr og 

1 kc. 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den 16.9.1999 meddelte 

dispensation til at overføre en del af matr.nr. 1fq til matr.nr. 1 iø Farumgård, Farum. I tilladelsen 

står der: ”Ejendommen matr.nr. 1fq Farumgård, Farum er omfattet af deklaration om fredning af 4. 

februar 1949, tinglyst den 11. februar 1949. Herefter er bl.a. udstykning og salg af ejendommen 

ikke tilladt”. Fredningsnævnet har således i 1999 i en afgørelse lagt til grund, at deklarationsfred-

ningen fra 11. februar 1949 gælder for matr.nr. 1fq, og specifikt, at den gælder for det areal, der 

overføres til 1 iø. 

 

Fredningen af matr.nr. 1cl og 34a er en del af Mølleåfredningerne, hvoraf mange både i Øvre og 

Nedre Mølleådal er ”fredningserstattende” A-deklarationer fra før 1969. Matriklens placering ses på 

nedenstående matrikelkort for perioden 1977-1995, der også viser forløbet af Bastrupstien, sti nr. 6, 

der løber fra Fiskebæk til Bastrup Sø og udvides til et større areal med offentlig færdsel på bredden 

af Farum Sø. Stien er ikke fredet, men er eksproprieret som offentlig tilgængeligt stianlæg. Kortet 

nedenfor viser sammenlægningen af matrikler, der skete i 1979. 
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Sammenfatning 

Sammenfattende kan det siges, at der i 1979 er sket en sammenlægning af et større antal matrikler 

til den nuværende matrikel 1fq Farumgård, Farum. Inden for denne matrikel gælder der en række 

forskellige fredningsbestemmelser. Hver af fredningsbestemmelserne gælder kun for den del af 

matr.nr. 1fq, de er tinglyst på. 

Ved deklaration af 28.2.1934 har den daværende Farum Kommune tinglyst en fredning af den 

daværende matrikel 1fq.  

Ved deklaration af 30 maj 1934, hvor Farum Kommune opkøber en del af søbredden fra matr.nr. 1a, 

sikres offentlighedens færdsel på 140 m2 bredareal. Jeg har ikke kunnet finde placeringen af dette 

areal. Muligvis drejer det sig om det vestlige af de to opgrødearealer på ovenstående kort. 

Ved deklaration af 11.2.1949 har den daværende Farum Kommunen tinglyst en fredning, der gælder 

for 1cl og 34a samt for 1kc og 34b. 

Ved deklaration af 29.8.1969 er der tinglyst en deklaration om fredning af opgrødearealer, der lig-

ger ud for matr.nr. 1 cr og 1 kc. Muligvis drejer det sig om det østlige af de to opgrødearealer på 

ovenstående kort. 

 

Af disse fredninger vurderer Miljøstyrelsens Fredningsregister, at kun deklarationen af matr.nr. 1cl 

og 34a er en A-deklaration, der kan vises på Miljøportalen. 

 

15. april 2018. 

 

 


