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Den 5. juli 2017 lukkede ejeren af Farumgård for offentlighedens adgang til færdsel gennem parken mellem den røde låge og 
hovedindkørselen til Farumgård ad stien langs Farum Sø på grund af daglige krænkelser af betingelserne for færdselsretten.  

Furesø Kommune anmeldte forholdet til politiet, der tiltalte ejeren for at have handlet i strid med Overfredningsnævnets kendelse af 23. 
februar 1949, som ændret ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. august 1969, ved at have låst portene og derved hindret 
offentlighedens adgang i begge ender af stien langs Farum Sø, hvorved ejeren havde afskåret offentlighedens mulighed for at gå rundt 
om Farum Sø. 

Offentligheden havde ved Overfredningsnævnets kendelse af 23. februar 1949 fået ret til færdsel ad stien på følgende betingelser:  

• at færdselstilladelsen kun gælder for fodgængere,  

• at færdsel kun er tilladt på den for adgang til offentlige parker sædvanlige tid af dagen,  

• at færdsel og ophold uden for stien er forbudt,  

• at opsætning af skilte ved de to indgange samt langs stien betales af Farum sogneråd (nu Furesø Kommune),  

• at Farum sogneråd forpligter sig til at medvirke til, at færdselstilladelsen bliver til mindst mulig ulempe og foranlediger indskriden mod 
eventuelle misbrug,  

• at ejeren forbeholder sig at tilbagekalde færdselstilladelsen, hvis færdselstilladelsen mod forventning måtte medføre væsentlig ulempe, 
og  

• at afgørelsen af, hvorvidt ulemperne må anses for væsentlige, træffes af Ministeriet for offentlige arbejder. 

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. august 1969 blev den oprindelige ejer af Farumgård i forbindelse med salg af ejendommen 
tilkendt en erstatning på 125.000 kr. for tabet ved den ved Overfredningsnævnets kendelse af 23. februar 1949 besluttede adgang for 
offentligheden til gående færdsel. 

Ejeren forklarede under straffesagen, at han den 5. juli 2017 tilbagekaldte tilladelsen til færdsel ad stien, fordi fortsat færdsel ville 
medføre væsentlig ulempe for ham og hans familie og ansatte. 

Retten fandt, at de oprindelige betingelser knyttet til færdselsretten som angivet i Overfredningsnævnets kendelse af 23. februar 1949 
fortsat var gældende, herunder forbeholdet om tilbagekaldelse af færdselstilladelsen, såfremt færdselstilladelsen mod forventning måtte 
medføre væsentlig ulempe for ejeren, hvilken betingelse således ikke var bortfaldet i forbindelse med udbetalingen af erstatning. 

Spørgsmålet om karakteren af færdslen gennem parken blev under sagen alene belyst gennem ejerens egen forklaring.  

Retten fandt det herefter ikke bevist, at ejeren havde handlet i strid med Overfredningsnævnets kendelser ved at påberåbe sig 
forbeholdet. 

Ejeren blev derfor frifundet.  
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