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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for frednin~snævnet for KØBENHAVNS amt.

K e n d e l s e afsagt den 31.10.1951.
I skrivelse af 28. april 1949 til fredningsnævnet for

KøbeWlavns amtsrådskreds anmodede landsretssagfører Erik Gangsted,
Købewlavn, for fru Karen Bandsholm, der er ejer af den til.søen
Nydam i Bagsværd by, også kaldet aommersøen , grænsende ejendom
matr.nr. 14 SI' af Bagsværd by, Gladsax~ sogn, fredningsnævnet om
at frede denne sø. Landsretssagføreren begrundede denne begæring
med, at søen er meget smukt beliggende og ved sin ejendommelige
form af stor skølliled,og at direktør Johs. Thanning, Vesterbro-
gade 95~, Københa~, der ejede såvel selve søen som den ligeledes
til søen grænsende ejendom, matr.nr. 14 b~ af Bagsværd, havde påbe-
gyndt delvis opfyldning af søen.

Søen Nydam ( Sommersøen ) er frembragt kunstigt ved op-
dæmnin~og matrikuleret under matr.nr. 14~ af Bagsværd. Den er nu

Ifor størs~e delen, tilligemed en del af matr.nr. 14 be smst., ved
skøde lyst 15. marts 1951, solgt til arkitekt Johs. Andersen, Ha-
g~s all~ nr. 11, Hellerup. Det areal af matr.nr. 14~, som Than-
ning har beholdt, er nu matrikuleret emder matr.nr. 14 'Y.E. af Bag-
sværd. Endvidere er siden 1940 nogle mindre arealer af søen ud-
stykket fra denne af,samlnenlagt med nedennævnte tilgrænsende ejen-
domme af Bagsværd by,:matr.nr. 14 ~, ejer skomagermester Valdemar
Jensen, Tomsgaardsvej 54, KøbellilavnNV.

,

matr.nr. 14 !! ejer landsretssagfører Jens
Mortensen, Herman Triers pladn 2, Kbhvn. V.,

matr.nr. 14 ~ ejer salgschef Georg Ziegler,
Gyldenløvesgade 21, Kbh.,

matr.nr.14 ~ ejer gas-og vandmester H.A.Wik-
ke, Glftcksvej 13, Valby,

matr.nr. 14 ~ ejer grosserer Carl Sørensen,
Ingemannsvej 3, Frederiksberg,

del af matr.nr. 14 ~ ejer fru Karen BandshoD
Niels Hemmingsensgade 3, Kbh., og

del af matr.nr. 14 ;L, ejer.murermester Eigil



'-o

Pedersen, Parcelvej 6, Holte,.
Efter modtagelsen af ovennævnte skrivelse fra lands-

retssagfører Gangsted på fru bandsholms vegne foretog'frednings-
nævnet sagen i et den ·8. juli 1949 afholdt møde, hvor det ved-
togeB at indhente en udtalelse fra Gladsaxe sogneråd om, hvor-•
vidt rådet ønskede at rejse fredningssag i medfør af naturfred-
ningslovens § l. Herpå svarede sognerådet i skrivelse af 28.
juli 1949, at det ønskede at rejse sådan ~redningssag, da det
anså en yderligere opfyldning af'søen for meget uheldig. I til-
slutning til denne skrivelse meddelte sognerådet derhos i skr
velse af 12. juni 1950 til fredningsnævnet, at rådet ønsker, at
søen bevares i sin nuvære~de tilstand, således ~t der ikke fore-
tages opfyldninger i søen, og at vandstanden ikke sænkes ved
afledning af vandet, medens r;~ldetikke har noget imod, at søen
udstykkes i tilslutning til de tilgrænsende parceller, og ikke
har ønske om, at offentligheden får adgang til søen. Endvidere
ønsker sognerådet, at der i den vildtvoksende beplantning på
den glarmester ~eo Preuthun, København, tilhørende ejendom,
matr.nr.14 ~ af Bagsværd, forsåvidt angår jordstrimlen mellem
skovall~ og søen,foretages pass~nde udhugninger, således at

"-,man fra skovalleen kan se S0en og Hareskoven. I tilslutninf, h~_~
til har sognerådet derhos med skrivelse af ~o. november 1950
fremsendt forslag til udtyndinr; af den nævnte træbestand mellem
skovalleen og søen.

Fredningsnævnet har forhandlet sagen i forskellige
møder, til hvilke udvalget vedrørende københavns egnens grønne
områder, Københavns amtsråd, Gladsaxe sogneråd og de ~ågældende
lodsejere har været indvarslet.

I det den 14. juni 1950 afholdte møde tilkendegav
Iredninf',snævnet,atdet påtænkte at tage fredningspåstanden til
følge i den form, at det forbydes at foretage afledning eller
andre foranstaltninger, der tilsigter at sænke vandstanden i
søen, samt at foretage opf~/ldning eller andre foranstaltninger,
der gør indgreb i den nuværende tilstand. Det skal dog være
tilladt at foretage oprensning af søen, og nævnet vil finde
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det ønskeligt, at grundejerne foretager en sammenslutning til

at foretage oprensning. Det skal være forbudt uden nævnets tilla-
delse at anbringe hegn langs søen eller ud i denne. Endvidere ud-
talte nævnet, at det ville gøre spørgsmålet om udtyndingen af oven-
nævnte bevoksning på matr.nr. 1'1 ~ mellem søen oe skovalJ,een til
genstand for forhmldling med ejeren og sognerådet.

Sådan forllandling fandt herefter sted i gentagne møder,
og resultatet heraf er blevet, at glarmester Freuthun og Gladsaxe
sogneråd i møde d. ll. september 1951 er enedes om, at Freuthun
overdrager Gludsaxe kommune den omhandlede jordstrimmel af matr.
nr. 14 uæ mellem skovalleen og Nydam ( sommersøen ) for en købe-
sum af 1000 kr., idet rådet samtidig for sit vedk~~mende tilsirer
den fornødne dispensation til deling af Freuthuns ejendom, matr.
nr. 14 ~, uanset de gældende minimumsbestemmelser for udstykkede
parcellers størrelse.

Fredningsnævnet har herefter vedtaget at frede søen over- I

ensstemmende med nævnets ovenfor anførte tilkendegivelse, i dets
møde 14.juni 1950 samt således, at der tilvejeb~inges udsigt fra
skovalleen,der,som det er oplyst i sagen,l'ra l. oktober 1951 bliver
optaget som offentlig vej, over søen ved udtynding ved Gladsaxe
sogneråds foransta1tnin~ af bevoksningen på den af glarmester Freu-
t~un til Gladsaxe kommune overdragne jordstrimmel af matr.nr. 14 ~
i hvilken henseende nævnet godkender det ved Gladsaxe sogneråds
foranstaltning udarbejdede forslag, sagens bilag 17 og 18. Fred-
ningsnævnet skal herved rremærke, at oprensning af søen efter næv-
ne~s skøn ligger udenfor, hvad der er føje til at iværksætte ved
fredning i medfør af naturfredningsloven, men er en fo~staltning,
det må være de pågældende lodsejeres sag at iværksætte.

Der er ikke fra nogen side fremkommet krav om erstat-
ning for fredningen.

H e r e f t e r b e s t e m m e s :
Der pålægges den under matr.nr. 14~ af Bagsværd
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by, Gladsaxe sogn,matriku+erede i Bagsværd beliggende sø,Nydam,
også kaldet sommersøen,samt de arealer af søen, som er udstykket
fra denne og sammenlagt med nedennævnte tilgrænsende ejendomme
af Bagsværd bf, nemlig matr.nr. 14 ~,14 ~, 14 ~, 14 ~, 14~,
og som dele af matr.nr. 14 ~ og 14 Z, sålydende fredninrsbestem-
melser.

Det skal være forbudt at foretage afledning af vandet
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fra søen eller anden foranstaltning, som tilsigter at sænke dens

. l

vandstand, samt,at foretage opfyldning eller anden foranstaltning,
der gør indgreb i søens nuværende tilstand. Dog skal det være til-
ladt at foretage oprensning af søen. Det skal være forbudt uden
fredningsnævnets tilladelse at anbringe hegn langs søen eller udi
denne.

Der foretages ved Gladsaxe sogneråds foranstaltning og
på kommunens bekostning udtynding af bevoksningen på den af kom-
munen købte, mellem søen og skovalleen beliggende jordstrimmel af

matr.nr.14~ af Bagsværd, overensstemmende med det ved sognerå-
dets foranstaltning i så henseende udarbejdede forslag,sagens bilag
17 og 18. •

Der er ikke fremsat krav om erstatning for fredningen.

Chr. H a u c h. A.C. F a a r t o f t. Chr. P e d e j ~~,
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