
Naturfredninger i Mølleådalen 
AF C. BLIXENC R ON E-M Ø LLE R 

Omkr ing 1930 påbegyndtes en undersøgelse af KØbenhavnsegnen med 

det formål at finde frem til en samlet fredningsplanlægning. Man havde 

i årene forud måttet se megen na turskØnhed ved skov, sø og strand gå 

tabt, h vor forstadskvartererne temmelig planlØst voksede frem. Skulle 

denne uheldige udvikling standses, måtte der sættes ind med en planlæg

ning på alle fronter - også den fredningsmæss ige. 

Arbejdet blev påbegyndt på initiativ af et dengang sidelende egnsplan

udvalg, og KØbenhavns kommune stillede arbejdskraft til rådighed . 

R esultatet af arbejdet forelå i 1936 i form af en betænkning: K Øben

havnsegnens grØnne områder. Betænkningen slog til lyd for en mere ak

tiv fredningsindsats og indehol dt forslag til en række stØrre fredninger 

som led i en samlet fredningsplan, således at de naturværdier, som endnu 

var i beh old, kunne sikres for fremtiden. Betænkningen indeholdt end

videre forslag til anlæg af ca. l 00 km gang- og cyklestier, dels til og dels 

gennem de foreslåeJe fredninger, samt nogle enkelte udflugtsveje med 

parkeringspladser i fredningernes udkanter. 

Fredningerne omfatter fØlge nde arealer, idet datoen for fredningens 

gennemførelse er vedfØjet : 

ord f. Farum sØ I Skovvænget 
II Farumgå rds Pa rk 

III Storebjærg og Præstemosen m . m. 
Syd f. Farum sø IV Arealerne mellem Ryget Skov og 

Nørreskoven 
Mellem Farum sø V Gretesholm 
og Bastrup sø VI Sortemosen 

VII Mølleådalen 
Ved Bastrup sø VIII Bastrup Tårns omgivelser og 

SØbredderne søen rundt 
Ved Buresø IX Øst for søen 

X Klokkekilde Bakker m. m. 
XI Vest for søen 

S. f. GanlØse Ore XII 
V. f. Nørreskov XIII 

28/ 2 1934 
23 / 2 1944 
23 / 2 1948 

13/ 2 1953 
21 / l 1948 
23/ 1 1942 
29/ 2 1948 
8/ 11 1940 
13/ 2 1948 

29/ 5 1941 
13/ 2 1948 

21 l 11 1953 
23/ 6 1962 

Da man var klar over, at gennemfØrelsen af disse mange og store fred

ninger - af mange grunde - ikke lod sig gennemføre på een gang, valgte 
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man at begynde med fo re lØbige fredninger. To tillæg til naturfrednings

loven blev med henblik herpå vedtaget af folketinget i 1938 og i 1940, 

og i de nærmest fØlgende år blev de til fredning udsete arealer indenfor 

fredningsplanen ved tinglysning pålagt sådanne forelØbige fredningsbe

stemmelser. Disse gik i kor thed ud på, at ændringer (f. eks. bebyggelse) ikke 

måtte ske uden tilladelse fra fredningsmyndighederne. 

Det er naturligt, at bl. a. den naturskønne MØlleådal fra Farum sø til 

Bastrup sØ og arealerne længere ud til Buresøen indgik i fredningsplanen. 

Siden hen er de forelØbige fredninger i MØlleådalen i stort omfang ble

vet aflØst af endelige fredninger. 

Fredningsbestemmelserne går i det væsentlige ud på opretholdelse af den 

tilstand, h vori arealerne befandt sig, da fredningerne gennemfØrtes. Dyr

kede arealer kan for tsat dyrkes, udyrkede arealer som f. eks. moser, skal 

fortsat forblive udyrkede. Eksisterende bebyggelse kan bibeholdes (og for

nys), men ny bebyggelse må ikke finde sted, medmindre det drejer sig 

om landbrugsbygninger. Det mest afgØrende ved fredningsbestemmelser 

må være, at fredn ingen har standset den bymæssige udvik ling i området. 

Gennemførelsen af de foran omtalte stianlæg m. m. blev henlagt under 

en særlig lov af 13/11 1940. I besættelsestiden blev rundt regnet halvdelen 

(ca. 50 km) af stierne gennemfØrt, - i de t her omhandlede område kun 

stierne fra Fiskebæk til H estetangshuset og stierne mellem Bastrup sø og 

BuresØ og vejen langs Bastrup sØs nordside fra Bastrup by til vestenden af 

søen . Siden har arbejdssituationen ikke været sådan , at man har ment at 

kunne stille arbejdskraft til rådighed til stianlæggeenes fuldførelse. 

I forbindelse med fredningerne og med de omtalte stianlæg blev der 

åbnet adgang for almenheden til fØlgende arealer : 

Ved Furesøen 

Ved Farum sø 

I Mølleådalen 

Ved Bastrup sØ 
Ved Buresø 

N attergalelunden. 

StØrre og mindre arealer langs stien på strækningen 

fra Øst for Skovvænget til vest for Gre tesholm. 

Mindre arealer mellem stien og åen . 

H ele søens nordbred (med tilladelse til badning). 

Arealer ved søens Øst- og vestende samt ved Klokke

kilde Bakker. 

Ved denne summariske gennemgang er der kun givet overblik over M ølle

ådalens status. Nærmere oplysninger om fredningsbestemmelserne, deres 

konkrete indhold og omfang vil kunne findes i kendelserne. 
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