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DEKLARATION
vedrørende
L U N D E S K O V E N.

kort nr. 20.558 ~ med rØdt indtegnede

Det på vedhæftede
matr.nr.

941 Emdrup,

der omfatter

den i KØbenhavns

kommune

areal,
liggende

del af II Lundeskoven", underGives naturfredning i overensstemmelse
med den til enhver tid gæld<..mdenatt~rfredningslovgivning.
KØbenhavns
kommune

forpligter

sig til at bevare arealet

område og opretholde

andre indretninger
tjener parkens
ningsnævnet.

fra Naturfredningsnævnet

areal anbringes
af varicere

formål.

for de parksØgende

grønt

det som park.

Der må ikke uden samtykke
havn på det fredede

som rekreativt,

bygninger,

karakter,

Udseende

Der må ikke uden samtykke

skilte eller foretages

væsentlige

ligere fjernelse af nu eksisterende
ninger, jfr. dog nedenfor.

skure eller

hvis tilstedeværelse

og placering

og for parkpersonalet

boder,

for ~Øben-

af bygninger

skal godkendes
fra nævnet

ændringer

til brug
af fred-

anbringes

i terrænet

ikke

reklame-

eller bet yde-

eller senere tilkommende

bevoks-

Ved deklaration, lyst 3. august 1929, er der udlast areal til
Bomhusvejs udvidelse til en afstand af 9,415 m fra midtlinien. Nærværende deklaration
for gennemførelse
udfØrelse

er ikke til hinder
af den pl~nlagte

II

'I
I

e)

udvidelse

af Lyngbyvej

eller

som led i

af den ved lov nr. 167 af 27. maj 1964 om visse hovedvejs-

anlæG i og ved KØbenhavn

I

for en sådan udvidelse

vedtagne

hovedlandevej

udbygget

som motor-

vej fra Sortedams Sø til VanGede samt for anlæg i forbindelse hermed
af en vendeplads for Bomhusvej . Til Lyngbyvejs udvidelse vil der

ifØlge de nu foreliggende

planer medgå areal af matr.nr.

til den på ovennævnte kort indtegnede punkterede linie, og til vendepladsen vil medgå et areal, som ligeledes vist på planen, hvorpå endvidere er angivet

skråningsarealer

i forbindelse

med udvidelsen

af

Lyngbyvej og anlæg af vendepl~dsen.
Det er kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger,
der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens
udbygning som rekreativt område. Da den formindskelse af parkarealet,
Som Lyngbyvejs

udvidelse

forårsager,

sin skovkarakter, er det endvidere
arealet til park.
Alle spØrgsmål
dertil hØrende
belysnings-

vedrØrende

lygtepæle

kommunen

eventuel

belysning,
master,

af kunstværker

med arealets

KØbenhavns

anbringelse

4. afdeling,

af bænke samt

adgang til rekreativ

deklaration

den

er Naturfrednings-

tf, juli 1969.

/ Sverre Borring

Indført i dagbogen
den 23 aug. 1969
Københavns byret

forbeholdt

skal parken være åben

Alfr. BjØrklund
kst.

L y S T
Husum

af

op til parken beligbe~

er det ligeledes

fredning

efter nærværende

magistrats

A.'

samt andre lignende foranstalt-

med adGang for offentliGheden, og almenhedens
udnyttelse af arealet må ikke begrænses.
påtaleberettiget
nævnet for KØbenhavn.

at omlægge

såvel som master tiltt

og anbringelse

ninger, der ikke ændrer parlcens karakter,
kommunen at ai'gøre.
I overensstemmelse

forbeholdt

i umiddelbart

stole og borde til brue for publikum

at arealet mister
~

og eventuelle

eller trafikformål

gader, samt opstilling

vil medfØre,

,
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