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kYQtr. Nr. l m.fl.
Farum By o~ Sogn.

,Afskrift.
REG. ~IR.//3~

Anmelder
Ekspropriationskowmissionen i H.t.
Lov Nr. 5~5 af l}/ll 1940.
Adr. Torvegade 21III,th.Kbhvn. K.

B, e s t e m m e l s e r,

som ved Eksprop.L'iationi Henhold til Lov Nr. 595 at l}. November
1940 ~fter R~glerne i Forordning af 5. Ma~ts 1845 i Anledning ~f
Anlægget af'Fodsti og C.,yklevejpaa Strakningerne for Landevl:ljNr. 20
til Farumgaardo .11e og fra Grotesholm til Gedevasebro ( en Del

•
~ •• I~~oOl.'. '

af'Stianlæg Nr. 6) som Servitut er paalagt nedennævnte Matr. Nre.
af Farum By og Farumgaard. Farwn :';ogn.og Ganløse B.Y og Sogn. 8aa-
ledes som vist pa~ de vedhæftede Kort, og som vil være at· sikre
gennem Tinglysning:

Der paalægges dette Matr. Nr. Ser-
vitut om Fredning.

Servitatten lyder som følger.
l) Arealet fredes saaledes. at Tilsta~l
den paa det i~ke maa forandres. men det
skal udelukkende kunne u~tte8 paa
samme Maade som hidtil,navnlig som
Landbrugsareal.
2) Det ur navnlig forbudt:

a) at opføre Bygninger af enhver
Art, herunder Boder, Skure eller
anbringe aadre Indretninger. der kan
virke misprydende , herunder Led-
ningsmaster og lign ••
b) at opfylde Vandhuller eller at
benytte disses Bredder og Aaen til
HeL~astning af Affald,



Matr. Nr. IlFarum By og Sogn.

c) uden Frednings~dighedernes Til-
ladelse at foretage Afgravning eller
Opfyldning af det naturlige Jordsmon.
eller at henkaste Affald derpaa.
d) uden F1'edning~ndighed8rnes Til-
ladelse at fjerne eller udtynde den
paØ Arealet staaende Beplantning af
Træer. Buske og levende Hegn.
e) uden Fredning~ndighedernes Til-
ladelse ut foretage Be'plantning af
Arealet udover Vedli~eholdelse af
den eksisterende.
t) uden FredtlingsDl3ndighedernes Til-
ladelse at ~lægge Veje eller Stier
eller tilstaa TDediemand Vejrettig-
heder over Arealet.

Paataleret efter disse Bestemmelser
har saavel Statsministeriet som Fredplngs-
na~~tl for Frederiks_org Amt.

Der paalægges dette Uatr. Nr. saa-
lydende Se~~itutl
l) Almenheden har Adgang til at færdes
Ob opholde siB paa Arealet.
2) Arealets landskabelige Karakter skal
bevares. N,ypb.ntning og Udtynding af
den eksisterende Beplantning kan kun
ske efter Anvisning af en af Fred.nlngs-
~~et for Fred~riksborg Amt anta~et
forstkyndib Person.
3) Arealets Drift og Vedligeholdelse
skal ske i Overensstemmelse med et "
Statsministeriets godkendt Ordeusregle-
ment.

Paataleret hur Statsministeriet og
F'redningsnævnet tor Frederiks_orl5 Amt.

+

-



Matr. Nr. 11Y, ogllz p~
rwagaar, Parwn Sogn.

Id.tr. Nr. lo,ab GanløBe

By og Sogn.

a4 bø bæMatr. Nr. l ,1,1 ,1 ,
lot,1dr,lfq, 1tv F~
gaard., Pa:rum Sogn.

Der paalæsgea 41sB8 Matr. Bre. Serv1.-

tut om OVeralgt.

Paa de med SarYt tut belegt. Arealer,

der forudsættes afgravet tl1 en Plan be-

øtemt ved StiJll14te og VejJR1clte, a .. der

lkke hvorken varigt eller JII1d1ertlcllgt

anbriJJges Genstande eller toretlDdee

BevoksD1Dg, der rager .ere end 1,0 • op

over nævnte Plan.

Paataleret har Baa...el Statlllll1.Jd.ateriut

Bom Parwa I{olllllWle.

Der paalatgges 4ette Matr. Nr. Serv1.-

wt 011 OVersllt af Hens;yn tl1 Slkftq at

OVerslgten Ted St18D8 Tlls1utD1D1 tl1

Ganløs8Vejøn.

Paa det lIled Serv1 tut bel..ne Areal

llaa der lkke, hverken Tal'igt ener 1114-

lert1d1gt anbringes Genatan4e eller fore-

tlndes Bevokøning, der 1'8&01' aere end 1,0

11 op over en Plan bostemt ...ed SUII141io

og Vejm14te.

Paataleret har suvel Stat8ll1n1eteri-

Der Paalll«g8S d18se lIatr •• re. S~

vitut om B1gge11n1e i en Uatan4 at 6 •

fra St1anJ.æggeta Gramser.

Paa de at Bygge11n1eserv1 tutten oatat-

tede Arealer Illaa der ikke opferes .Blp1&o
\,

ger, Boder, Skilre OB 11p. E3heUer maa

der uden StatBJDiD1steriet8 !111114.1••

opfllrea noget Udsalg.s1ied paa .VIlta Ar ...

aler.

Paataleret har saavel BtatSJD1.D1øterlet

Rom 'Pnrnm K01llllD1ne.



• h aMatr. Nr. l ,log 6 Der paalægges d18se Matr. Hre. Servi-

tut omByggelinie 1 en Afstand af 6 m fra

St1anl~gets GræDSer.

Parum By og Sogn.

Paa de at Bygge11nieservi tutten omfat-

tede Arealer, maa der ikke opteres Bygnin-

ger,Boder, skwreog lign. Ejheller maa der

uden Statsministeriets Tilladelse opføres

noget Udsalgssted paa nævnte Arealer.

Paataleret har saavel Statsministeriet

som FarumKommune.

Katr. Hr. lo,k og 1031

Ganløse By og Sogn.

Der paalægges d18s8 Matr. Bre. Servi-

tut omByggelinie 1 en Afstand at 6 m fra

St1anlæggetø Grænser.

Paa de e:! Byggel1nieservi tutten omfat-

tede Arealer, mu der ikke opføres Bygninaer

Boder, Skilre og lign. Ejheller maa der

uden Statsministeriets !111adel., opf.r.~

noget Udsalgssted: paa DIØVJ1teArealer.

Paataleret har saavel Statsministeriet

somSlagslunde - Ganløse KOlDDllUle.

Ekspropriat10nskommissionen i Henhold til Lov lir. 595

af 13. November1940,
!rorvegade 21III, th., KJibenhavn,X.. den 'J,0'/4«..I1'1%

P. K. V.
JtlujøtlZ 4' ~CiJJ'lfM. rfl flJp/wM J!,. .1 Frederik V. Petersen. (eign)
1fiJ.JJ.M cl hUtai *I.,.w1. I ri(.,fA. lJ! WM øIL 'f 'f %
'TIl J .raM (m·J''''.)

4M;fI-uM æ/,,? kd Mftt'h
EI(spropri:::tionsl\ommi!'~;2;': '1

i Henholu til Lov; I '13. 1'~o,~r;,Lar 1940

Adr. Torvegade !,2pll th., Kob-"nhavn K.

-



"- o,.. ..
7eife.-,

~ •

- \ -~n:;r~~::-:-;:::-:/~ 4 ~ ,'" /---"-------:::.---- L7- r-
o

__ -I7~ -----_--_ _ 11- __-..:. .//1
----=:::.;:..1 --.

7cl1 7;- z .... 7tz7- /11 7"-
7~ 7~

, J ~ .V.. , u
<Z~i - 13-,_,0,' ,90 .M..•.

-~". -

7'1•
1 I

// t:::'

;i

KARS0

1 :I,..

00
DRONNINGHOl

(;.-,

t.::>?&3 ST.QTUS-QUO-FREDET.

,.

TEHOSE
"I~-

00

oFa.. 114 -.{-



'11 {, '"
~ 7

af, .co-,>,,•T
- - -

~

fFii. /..... r--_- ./ /,'-=---'/ - I..,..
.0

/ I

!

..
DRONNINGHOL
J4 c..____

..
7' ..

ø o
7 «<! 7

7' 7

,
)~

13
.l

E OJ
d ~ .11... ,

'10 13-

.~"..
.'\t:. __ o

-
-

...
r Fa.ru:m. Så

".

Fa.. 114 -1 ri
....



•

•

KENDELSER>



'Matr.nr. 28b m. fl.
Ganløse By oG Sogn.

Afskrift. REG. NI? /.".1.1(", ~ y,/,) -:::,~O
Anmelder: . 'r'
rucspropriationskomwissionen i henhold til
lov af 1"5. novl;mber 1940 om stianlæg m.v.
Adr. !',Iatrikeldirektoratet, Slotsholmsgade IC,
København K.

~r.nr.

Bestemmelser,
som ved ekspropriation i henhold til lov ~r. 595 af 13. november
1940 efter reglerne i forordning af 5. marts 1845 i anledning
af anlæSoet af en del af stianLeg nr. _~~~~~.~& c~l,!:m.:u..!.!J: ......
Ged.evasebro til T erkolskov , som servitut er 'o~lagt nedennævnte
.--.-_ _ _ ., _ .~ ' ". _. r "I,;

matr.nre. af Ganlbøse By og Sogn og Hestetangs Mølle, Ug6eløse
S0611, således som vist på vedh::.oftedekort og 30m vil Være at sikre
gennem tinglysning.

28b Ganløse
By og Sogn.

Der pålæ~bes dette matr.nr. servitut om OV8r-

Matr.nr. 2b Hestetangs
Mølle, Uggeløse
Sogn.

p~~ det med servi tut belagte areal må der L kE

llverl\.envaric,t eller midlertidigt anbrinGC::scen-
stande eller forefindes bevoksning, der rager murE
end 1,0 m op over en plan, bestemt ved stimidte C€
vejmidte.

p.':talerethar slvel statsministeriet som
SlagslunJe-Ganløse kommune.

Der l")ål:::;b~cSdette matr.nr. servi tut om ovor-
SiGt.

Pl det med servitut belagte areal må der ikkE
hver),<::nvarigt eller midlertidigt anbringes gen-
stande eller forefindes bevoksning, der rager
mere end 1,0 m op ovur en plan, bestemt ved sti-
midte og ve~mid-æ.

Pltaleret har s~l statsm:inisteietsom Lynge-
Uggeløse kommune.

Der pålætges dis:3e
byggelinie i en afstand

l..,",,~r.nr. matr.nre. servitut om
af la m fra stianlæggets

J,ræn ser.
På de af byggelinieservitutten omfattede

arealer må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lign. Ejheller må der uden statsministe-
riets tilladelse opføres noget udsalgssted på
nævnte arealer.

Påtaleret har sb.vel statsministeriet som
Slagslunde-Ganløse kommune.

Matr.nr. la ,2a og 2b Heste- Der pålægges disse matr.nre. servitut om byg.
t~ngs Mølle, UggeløSgelinie i en afstand af la m fra stianlæggetsSogn.

løse By og Sogn.

grænser.
På d~ af byguelinieservitutten omfattede

arealer må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lign. Ejheller må der uden statsministe-
riets tilladelse opføres noget udsalgssted på
nævnte arealer.



Fåtaleret har s~ve1 ~atsministeriet som
Lyn&e-Ugge1ose kommune.

Ekspropriationsko~aissionen i h~rulOld til lov nr. 595 af 13.
november 1940.

København, den 24. februar 1950
F.K.V.

(sisn.) Poul Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 8, Hillerød Købstad m.v.

den 250 februar 1950
lyst

(sign.) Kaas

Afskriftens rigtighed bekræftes.
El t::rrc.p: .. ' I • \1

1 Henholu id L.eJ ,~ I.~ i',,·,L"I;';~I·1040

I.r
i
I
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REG. N R //"~."
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ADa814U'1
BkIJ»z'opr1&tlonak~r 11, •• 1-.. i 1a.... loY
-.5" at l'.IlOY.... 1940.
AdZ'. -Vlk.141zoektoratet .81otebolu ..... 1C

L

...... oprla'IGD l be1\boJ4 tll lcrI mo.595 at l,.acrr ... lMO

eftø real .. i teøw4D~ at ,.Ml"Q 1845 So AIll14aJ• ., .,. ..,
at • "el al "lM:I. ar.6 c.. 481af IJ~ fa ...... ,..ua-

•• .. • "\o , .....

·ft2_ ft4 ' •• lau. til ~1Mft~ ... , t. Du"" Se) ...

»I1act De4 MV.Dra. at Gul •• 1$, o. Bop. o•• 0. 'f11 Y.-.

Gt eller '1nsJ~"Uase.
"_.Dr.2".~.J20. DU'_1..- 41.. Mb.liN" "la-- ........,.
".. .,.' .,.,- Ol ," l) Jl .. p••• 1...... aclpq til at ,.... oa Ol-
•• 1•• ., Ol Bop.

ho14e eil " arft&l•••

2) lenl" tn4. _.-l., .u. at .........

t111'WDA lIeD ... tOND4r .
I1U1ll1a lka1 lUw&ltkM"'_ Jcankt. MYR •••
11Nta .... 1p-04te v.er o. varpap ....

lem_"_ ._lUk.- t.kke '.""11 101' ...
.... 1. bebu411Dc at b.p1MtD1III.. , ...
torl\1elø .... 1ftVeIø " .... ~..... 'o~.
frømtOl' dl.v.ø.

PI..løn har .t4"IdDi., .. tlt.
••••• 61 GaAJ ••.,.,a .. Dø pil.... o.etu te1pD4. "'1'-"

l) O.. 11." .1aeø.b.e4. 84 til at ,... .. o.
opholcle -te »I ... ala'.

2) l.a'la' fh4. an"".' .U.4., a' ,_ Ialør....
Ula'aDA Ikke øl tOJ'Ulbo ••• aVD1il eIra11ea4-
lka__ "akMI' ......... '1Na .... ,.. __
.... Ol -lIIlP'lp,..

Senl."'''_ u44tlukUI'1_ l-..ue r.....
_l. 1aIIruc111D1d -'»laDtDlIIpa.

'ø 4.... ,..,.11. ttø 1 "'".~_.
toretrcøkk. lr.atOI' DU.u .



,) Pl., ••• 1.' .~_ b"oqA .. opt ...
k_la til baY. Øl beat...

.. ". a. JlIIØIk' 1) .a a) 40' l'" ~. tU
1a1D4. tw. ., etat.ok0'Vn8øet '*"',. ,.
eltale'.unu _,plDceZ' DØ ba..... " ltpeD4e

1lIl4e, 008 4. bl4Ul .. uurt,et. I,. 'la-
JalDpJt. hØl.lD4er .kIø., 'tMa4ø Ol Uaa. III.
1kØ opt••• \&4. InIIll .. ..,_S.e4Ø'D..

UUa4el ••• sUr.. 'Jp1qØD' "''''-.4•
•U... De4I1....... 1ra1 I9bJplAae. \l4tQl"8Saa

oa plaoertDø 'oclk.... al tl'e4Il1apllp41&-

helene.

~ta1.r.' har .tataala1.'.let.

JU,..opna'lonako"881QUGA l heubo14 til 10YU'.'~'
at l'.DOY"~&r' 1940,

X.b~ftt clea l-;,w,,' 1'1)"1.

P. k. Y.

1114'" l 4aIMS.Dfol' ret.u.te ".8, BlUerll4uba'" ae'r. I

4. 3'I«J" , frI> I

l.j)'.'

Fl.:" .. f' _:·_:-'r ..nm;~r;O;'l:m
I HOId.olJLI l "i. fI,,·,:m~: .. 1:)4.0

t •• j ~ • A l. _. l ril. v~
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Afgørelser - Reg. nr.: 01132.00

Dispensationer i perioden: 26-11-1987 - 15-04-2005
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Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

_) Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml.k1.9-12

REG.NR. o .\I '62." 00 O

Hillerød, den 2 S NOV. 1987
F. S. nr. l 4 4 / 8 7

Ang. plejeplan for Farum Sortemose omfattende dele af
matr. nrr. l e, l Q, l k og 6 a Farum samt 103 a Ganløse.

Ved brev af 8. september 1987 har Hovedstadsrådets plan- og
miljøforvaltning i medfØr af naturfredningslovens § 34 ansøgt om
Naturfredningsnævnets godkendelse til plejeforanstaltninger på
nærmere angivne ejendomme i Farum Sortemose omfattet af Over fred-
ningsnævnets kendelse af 29. februar 1948.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 25. september 1987 meddelt
supplerende oplysninger og har med skrivelse af 6. november 1987
fremsendt plejeplan for matr. nrr ..l e, 1 Q, 1 k og 6 a Farum samt
matr. nr. 103 ~ GanlØse, alt for så vidt angår dele af de nævnte
matrikelnumre.

Det bemærkes, at ejendommene matr. nrr. 1 e, 1 h og 6 ~
Farum samt matr. nr. 103 a GanlØse er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 29. februar 1948.

Ejendommen matr. nr. 1 k Farum er af Ekspropriationskommis-
sionen den 20. januar 1948 pålagt fredningsservitut.

Formålet med de pålagte fredninger er at bevare status quo,
og uden fredningsmyndighederne er det blandt andet forbudt at
fjerne eller udtynde den stående beplantning af træer, buske og
levende hegn samt at foretage beplantning udover vedligeholdelse
af den eksisterende.

De af plejeplanen berØrte arealer er tillige omfattet af
naturfredningslovens § 43 om beskyttelse af sØer og moser m.v.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 34 for sit vedkommende god-
kendelse af Plejeplan for Farum Sortemose fremsendt med Hoved-
stadsrådets skrivelse af 6 november 1987 for så vidt angår de
fornævnte ejendomme på vilkår, at de af plejeplanen berØrte lods-
ejere meddeler samtykke til de i planen beskrevne foranstaltnin-
ger.

'~



.. - 2 -

Den af nævnet således meddelte godkendelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt an-
erkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØ-
relse af naturfredningslovens formål. Den meddelte godkendelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

dWI ~{1(u(iAjh
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.



Bjørn Gilberg
Sortmosen 17
3520 Farum

SCAl~NJET

Frederlk~borggade J5, J 360 København K

Tlf 33955700
Fax: 33955769
X400 S~nkn, P=sdn; A=dk400, C=dk
E-mm[' nkn@nkn dk

NATURKLAGENÆVNET
SEKRET AR lA TET

1 1 MRS. 2005
J.nr.: 03-121/200-0024
JAV

MOdtaget;
Sko"Q og Naturstyrelsen

~ ry r~/JI'lj(~ :YI1'rb;~JY&\\,~, ~~19~

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 22. november 2004 truffet
afgørelse om udlægning af flis på trampestien i Farum Sortmose. Fred-
ningsnævnet fastholder det i nævnets skrivelse af 27. oktober 2004 an-
førte, hvor nævnet tager amtets vurdering til efterretning, hvorefter
udlægningen af flis fandtes påkrævet. De har påklaget afgørelsen til
Naturklagenævnet.

Adressat i naturbeskyttelseslovens forstand for fredningsnævnets afgø-
relse er den, som afgørelsen retter sig imod, dvs. Frederiksborg Amt
som den, der har udført flisbelægningen.

Naboer er ikke tillagt klageret efter naturbeskyttelsesloven, jf. § 86.(tt Naturklagenævnet må derfor afvise at realitetsbehandle Deres klage.

Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand
ne i medfør af naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

qv~/~
(~~;hOU Chrlstiansen

på nævnets veg-

/ ojhf
fuldmægtigviceformand

Kopi til Frederiksborg Amt, Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt og
Farum Kommune.

Afgøreben er endelig og kan iklle indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelsesloven~ § 82. Eventuel ret~sag til prø-
velse af afgøreben skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.

.2d~Y2"ll'- -~1

'~T
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN SCk~NET

Fredenksborggade 15, 1360 København K

T/f 33955700
rOx' 3395 5769
X 400' S=nkn, P=sdn; A=dk400, C=dk
Internet nkn@nkn. dk

Bjørn Gilberg
Sortmosen 17
3520 Farum

Modtaget i
Skov~ og Naturstyreiseru

<'> t) Ji\!! I,) ~ 'f'i~~I:;:;I lti[~'~() /f.-, ,w('-J

1 5 APR. 2005·
J.nr.: 03-121/200-0031
JAV

Naturklagenævnet afviste den ll. marts 2005 at realitetsbehandle Deres
klage over udlægning af flis på trampestien i Farum Sortmose, da De som
nabo ikke er tillagt klageret efter naturbeskyttelsesloven. Ved E-mail

4t af 12. marts 2005 har De begæret sagen genoptaget.

De anfører, at De siden 1995 har varetaget Sortmosens beboeres interes-
ser i sagen.

Det fremgår af Frederiksborg Amts udtalelse af 30. juni 2004 til fred-
ningsnævnet, at ejendommens ejer ikke har haft indvendinger mod trampe-
stien eller dens tilstedeværelse på ejendommen.

En allerede afgjort sag kan genoptages, hvis der foreligger væsentlige
nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget oprindeligt - kunne ha-
ve haft væsentlig betydning for sagens udfald. Genoptagelse vil endvi-
dere kunne finde sted, hvis afgørelsen er behæftet med væsentlige ret-
lige mangler.

Det forhold, at De repræsenterer andre beboere, der heller ikke er til-
lagt klageret, gør Dem ikke klageberettiget i sagen. Deres begæring om
genoptagelse har således ikke bibragt sagen væsentlige nye oplysninger,
som kunne have haft væsentlig betydning for sagens udfald.

Naturklagenævnet må herefter afvise at genoptage sagen.

Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets
ne i medf~~lovens § 81, stk. 3.

( ~::eSChOU Christiansen /

veg-

viceformand
fi~~~r

q:~dmægtig

• Afgorehcn cr cndcli~ og !-an il,!-c indhrin~cs for andcn administrati\' myndi~hcd, jf. naturhl'sk) ttcbcslo\'cns § 82. Eventuel rcl,sag Iii PI"IJ-
\'e1sc at afgnrclsl'n ,!.al \'a:rc anlagt indcn 6 mancdl'r, jf. lo\'cm ~ 8S, Mk. I.

/':).::x}' --.IC) '-) 2-~ .;::Q:>l
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