
Kære Kresten,
 
Tak for dit brev af 13. oktober 2016.
 
Forvaltningen oplyser, at den som led i kommunens tilsyn med fredningens 
overholdelse har foreslået en række tiltag med henblik på at sikre overholdelse 
af de gældende regler for offentlighedens passage af din ejendom. Nogle af 
tiltagene har du accepteret, hvorefter de er blevet gennemført. Andre tiltag har 
du afvist med henvisning til, at det vil besværliggøre jeres brug af ejendommen 
og/eller vil skæmme ejendommen. Kommunen har på denne måde levet op til 
sin tilsynsforpligtelse i tæt samarbejde med dig.
 
Jeg er derfor ikke enig i din bemærkning om, at ”Kommunen anerkender, at 
offentlighedens adgang medfører alvorlige privatlivskrænkelser i strid med 
forudsætningerne for fredningen, og at Kommunen ikke ser sig i stand til at 
skride ind over for dette, selv om Kommunens forpligtelse fremgår klart af 
fredningen og senere er indskærpet af fredningsnævnet.”
 
Jeg kan forstå på dit brev, at I fortsat føler jer generet af personer, som bevæger 
sig uden for den afsatte sti gennem ejendommen. Det naturlige skridt herefter 
må være at genoverveje tiltag, som du i første omgang har afvist som upraktiske 
eller skæmmende. Det kunne fx være en højere og mere sammenhængende 
afgrænsning af stien gennem ejendommen og/eller en omlægning af stien 
gennem barokhaven.
 
Hvis du fortsat siger nej til denne type tiltag, har vi som tilsynsmulighed ikke 
mulighed for at gennemtvinge disse. Men du kan så heller ikke bebrejde 
kommunen, at vi ikke gør nok.
 
Du afslutter dit brev med en meddelelse om, at du med virkning fra 1. januar 
2017 tilbagekalder tilladelsen til den offentlige trafik gennem Farumgård. Det 
gør du med henvisning til fredningsdeklarationens punkt 6.
 
Dit synspunkt om, at fredningsdeklarationens punkt 6 giver dig mulighed for at 
tilbagekalde fredningens bestemmelser om offentlighedens adgang, har du 
tidligere fremlagt for Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen svarede i brev af 
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3. juli 2007, at denne mulighed forsvandt med udbetalingen af erstatning til 
ejeren af Farumgård i 1969.
 
Furesø Kommune har derfor som tilsynsmyndighed ingen mulighed for at 
acceptere din meddelelse.
 
Det er kommunens opgave som tilsynsførende med fredningen at sikre 
fredningens overholdelse, herunder offentlighedens adgang til at passere 
igennem ejendommen. En aflåsning af porten vil derfor blive mødt med de 
nødvendige legale skridt.
 
Jeg vil på denne baggrund opfordre til, at vi genoptager dialogen med henblik på 
at finde løsninger. Jeg stiller gerne op til et møde om sagen.
 
Venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester
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