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~atr.Nr. l cl og 34 a af
Farumgaard, Farum s~gn.
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D e k l a r a t i 0 n.

Sognerådet indgår herved på at 0verholde følgende besteTImelser;
Udstykning 0g salg af ejendommen må aldrig finde sted,
Sk0vbev~ksningen, herunder Farumgårds all~ fredes, således
at kun den f,rstlig nødvendige hugst finder sted.
Arealet henligger til 0ffentlig færdsel efter n~rmere af
k0mmunen fastsatte regler.
Ingen jagt må finde sted uden den til regulering af dyre bestanden
nødvendig, herunder inds~crænkning af antallet på skadedyr.

Påtaleberettiget f)verf0r krænkelser af de ved nærværende
deklarati~n nævnte f,rpligtelser er nverfredningsnævnet.

Deklaration tinglyses f~rud f~r pantegæld.
Gm de ejendnmmen påhvilende pantebehæftelser, servitutter

19 andre byrder henvises til djendnmmens blad i tingb1gen.
Farum s0gneråd, den 4.fe9ruar 1949.

'.... 1 J.Jespersen
,~ Frmd.

Helge Hansen
Erik Auur.~A.Westergaard
Hans Hansen

Jørgen Madsen
Svend Rasmussen
H. ',IV. Farnø

F,rmanden indestår ved sin underskrift f0r at 0venn~vnte underskrivere
er samtlige medlemmer af Farum s")gneråd med undtagelse af l medlem
der var b~rtrejst.

Deklaratinnsudkastet tiltrædes
Snm ejere af matr.nr. l kc 34 b Farumgaard

Tage Faurbye
Søren Nielsen

Tinglyst den 11 februar 1949.
Anm. ejer,d0mmen er f'rud behæftet med 12000 Lmbk. og 6000 Lmbk.
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Afgørelser- Reg. nr.: 01193.00

Dispensationer i perioden: 16-09-1999



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492258120 Fax. 49214686

Den 16. september 1999

Modtaget I
Skovw op No- lJrstyrelsen

Landinspektør Steen Boe
Garnmelgårdsvej 61
Postboks 61
3520 Farum l\ ~ ~. 00.

Vedr. FS 78/99. Matr. nr. 1 fq Farumgård, Farum. Deres j.nr. 98176.

Ved skrivelse af 24. august 1999 har De på vegne af Farum Kommune ansøgt

fredningsnævnet om tilladelse til at overføre 81 m2 fra ovennævnte matr. nr. til matr.

nr. l iø Farumgård, Farum.

Ejendommen matr. nr. 1 fq 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.

Af sagen fremgår, at Farum Kommune er ejer af begge ejendomme. Matr. nr. 1 iø

anvendes til rensningsanlæg, og inddragelse af det anførte areal er nødvendigt for at

følge et eksisterende trådhegn.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-

fredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

Farum Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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