
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Overfredningsnævnets Forhandlings- 06
Kendelsesprotokol.

Aar 1922 den 3. idarts afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-
~- -.. --_.---------------

lag af den skriftlige Votering følgende
K e n d e l s e

i Sagen angaaende Fredning af og Adgang for Offentligheden til Skov-
partiet "Præstebakken" ved Farum Sø, forelagt i Henhold til Natur-
fredninGslovens § 16.

Den i Fredningsnævnets Kendelse fastsatte Fredning af Skov-
partiet lIPræstebakken" skal bestaa i, at det fredede Omraade skal
bibeholdes uforandret og ikke lnaa bebygges •

. med denne Bemærkning o~ iøvrigt i Henhold til de i Kendel-
sen anførte- -Grunde-vil den--vr.cre-at- s-ta-dfæs-t-e.

T h i b e s t e ro m e s :

Den af :E'redningsmt:vnetfor ]'rederil(sborgAmtsraadskreds
den 8. December 1921 afsagte Kendelse angaaende Fredning af og A~ang
for Offentligheden til Skovpartiet "præstebakkentt, beliggende paa "'"
Llatr. Nr. la, lc og ld af,Farum By og Sogn, stadf~8tes.
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af
FORHM~DLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVN~T FOR

FRED~RIKSBORG AMT.

Aar 1921 den 8. December Eftmd. Kl. 2! afholdt Naturfred-
ningsnævnet for Frederiksborg Amt Møde i Farum Kro, hvor da fore-
toges:
7/1921. Fortsat Behandling om Fredningsforanstaltninger vedrØrende
den til Farum Præstegaard hørende Skov "Præstebakken" kaldet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K E N D E L S E:

",
Efter Begæring af 24. Juni d. A. fra Naturfredningsfore-

ningen for Danmark er det under Farum Præsteembede hØrende Skov-
stykke paa Matr. Nr. l1!.,l~ og 1,9.af Farum By, "Præstebakken"
kaldet, begæret fredet, saaledes at den bliver tilgængelig for Al-
menheden, og saaledes at nogle der anbragte Afspærringer fjernes.

Under Sagen er opnaaet et Forlig, som Kirkeministeriet
ved Skrivelse af 15. Juli d. A. har tiltraadt, gaaen1e ud paa fØl-
gende:

[ Det ommeldte Skovparti fredes i sin fulde Udstrækning, saa-
ledes at Farum Sogneraad paatager sig den fremtidige Vedligehol-
delse og mulig nødvendige Regulering af Gangsti~rne i Skove~~

1Adgang fra Skoven til Bredden af Farum Sø sikres ved tinglæst
Deklaration, udstedt den 28. Oktober d. A. af Bestyrelsen for Aktie-
selskabet "Farum Sø",,,der.ejer Søen.)

Almenheden skal have fri Adgang til 'hele det fredede Areal,
som ikke paa noget Punkt maa være Genstand for Afspærring) ?og at
den nu oprettede Indhegning af et mindre Parti af Skoven med "MØl-
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ler" til P~ssage, hvor Stien Oaar, kan bibeholdes, indtil den nu-
værende Forpagtningskontrakt udløber den l. April 1927.

De nuværende Adgange til Skoven bliver for bestandig at
opretholde ved Farum Sogneraads Foranstaltning.

,per tillægges Farum Præs teembede eller LØnningsfonden
som Erstatning for Jen skete Frelning et BelØb af 2.000 Kr., skriver
To Tusinde Kroner, der udredes med Halvdelen af Statskassen, ~ed en
Fjerdedel eller 500 Kr. af Frederiksborg Amtsraad, med 200 Kr. af
Farum Sogneraad og 300 Kr. af Naturfredningsforeningen for Farum Sogn

Nævnet maatte under særlig Hensyn til, at Adgangen ti-
den naturskØnne Farum Sø iøvrigt er saa godt som udelukket ved
Bortsalg til Private og Bebyggelse, anse det for at være af stor
Betydning for Almenheden, at den ved Forliget Medtagne Fredning bring
til UdfØrelse, og da det for Fredningen fastsatte Vederlag til Løn-
ningsfonden maa anses for meget moderat under Hensyn til Arealets
'Størrelse,'SkØnhed og Beliggenhed, finder Nævnet i MedfØr af Lov .
om Naturfredning af 8. Maj 1917 at burde ved Kendelse bestemme, at

I Fredningen paa de anfØrte Vilkaar vil være at bringe til UdfØrelse.
Denne Kendelse vil i Medfør af Naturfredningslovens

§ 16 være at forelægge for Overfredningsnævnet.
Erstatningen vil være at udrede til Jen Tid, som Ove~'-'

fredOlngsnævnet maatte fastsætte, saafremt denne Kendelse af dette
,

stadfæstes. I

T h i b e s t e m m e s:

Den ovenanfØrte Fredning af det under Farum Præsteem-
bede hørende Skovstykke paa Matr. Nr. l!!, 1,9.og l~ Farum By, "Præste-
bakken" kaldet, vil yære at bringe til Udførel se i Medfør af Natur-
fredningsloven af 8. Maj 1917 mod Udredelse af den ovenanfØrte Er-

~I
statn1ng til Farum Præsteembede eller Lønningsfonden.

Jacobæus. J.p.Bjellekjær. Niels Jensen.

~'~\ lo

Aar 1922 d~~ 5'. Marts f~e'mlagdes til Protokollen Skrivel-
\ ' I ~ • t

se af 3. d. M. fra Overfr~dnirigsnævnet; hvormed fremsendes Udskrift
af Overfredningsnævnets Kendelse, hvprved den af Fredningsnævnet
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., " den 8. December f. A. afsagte Kendelse om Fredning af Skovpartiet

Sogn stadfæstes.
"Præstebakken" beliggende paa Matr • .Nr. l.!h IS og 19 af Farum By og

Jacobaus.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Helsinge, den 4. Oktober 1938.
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