Foreningen Naturparkens Venner

Naturparkens historie
Allerede omkring år 1600 påskønnede man tunneldalslandskabets naturværdier – næppe æstetisk, men snarere på grund af kongernes jagtinteresser. Kongens vildtbane gik fra jagthytten i Frederiksdal til Køge Bugt, men parforcejagtvejene lå i Hareskoven
og resten af skov- og naturområderne lå langs Øvre Møllå. Vestegnen var helt uden skov, som det fremgår af Videnskabernes
Selskabs kort fra 1772, hvor skovrider Laumann Jørgensen har
markeret vildtbanen. Ved separationen af skovene fra landbruget
sidst i 1700-tallet var der derfor en særlig interesse i at fastholde
dette område – den senere naturpark.
Det var beliggenheden ved Frederiksborgvej og hoffets jagt i skovene, som lokkede hoffets adelsfamilier til Farumgård, men interessen blev fastholdt af oplysningstidens og Rousseaus nye natursyn, som førte over i 1800-tallets romantiske bølge. Naturparkens kvaliteter blev allerede påskønnet længe før nogen tænkte på at gøre den til en naturpark. I romantikkens
Farum i midten af 1800-tallet havde kulturlivet omkring præstegården i høj grad forbindelse med byens omgivelser ved den
skovomkransede sø. Her kom også de kongelige på besøg. Før
den romantiske periode havde skovene været misrøgtede. Derfor
var det de skyggefulde skovområder, der tiltrak – ikke det åbne
bondeland. Netop Farums omgivelser var et rent guldalderlandskab – og det er de stadig. P.E. Rasmussen er blevet inspireret til
sin musik til ”Danmarks dejligst vang og vænge” i disse omgivelser – og Chr. VIII udtalte: ”Der er jo her i Farum et sandt
paradis! Her kan man leve af natur og poesi”. En af de sidste
romantiske krampetrækninger var et billede af Bastrup-ruinen i
Illustreret Tidende i 1860 med teksten: ”Hvor nær end Farum ligge ved Hovedstaden, hører det dog til sjældenhederne, at denne Egn besøges af Stadens Beboere, og dog frembyde den så rigt og smilende et Landskab,
som få af Danmarks øvrige Egne. Fra denne Egn give vi i Dag et Prospekt af en ved Badstrup Sø malerisk
beliggende Ruin …”.
Selve ruinen er vanskelig at genkende i denne
gengivelse, men det var tilladt i den tidligere
drømmende romantiske stil, som nu blev afløst af
en stigende naturalisme og realisme. Det var på
den tid, at Darwin fremsatte sin evolutionslære,
og hvor det voksende industrisamfund for alvor
satte sig i besiddelse af naturen, som blev spundet
ind i et net af jernbaner og forurenet af byernes og
industriens kulos.
Da den mere nøgterne rejseskribent, Frederik Algreen-Ussing, kom til Farum var begejstringen
stadig intakt. I Danmarks første rejsefører, ”Touristen i Nordsjælland” fra 1865, lyder hans beskrivelse således: ”Ogsaa paa Farum Søs nordlige
Bred af Søen, navnlig i den omtalte Lund ved Farumgaard, findes mange smukke Partier; gaar man igennem
Gaarden, oven om Kirken, der ligger på en høi Bakke, og forbi Præstegaarden, kommer man forbi dens lange
Udhuse og Have til Præstebakken, en dækket Sti, der ved Foden af Markerne løber langs Søens Bred lige til
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dens Ende, og hvorfra man kan se forskjellige smukke Udsigter af Søen. Ved
enden af Præstebakken kan man gaa op
til Veien fra Farum, som er rig på afvekslende udsigter over Søen og til Værløse Kirke, der ses i det åbne landskab 2
mellem Ryget Skov og Ganløse Orned.
Veien fører ind i Landet, hvorover man
fra den høitliggende Vei har en livlig
Udsigt. Efter en halv Times Vandring
fra Farum naar man Ganløse Orned, en
smuk lille Skov, og lidt længere fremme
har man Terkelskov, et Kalkværk ved
Foden af en høi, skovbevokset Banke,
hvorfra man kan se vidt ud i Landskabet.
En række af Søer opliver Omgivelserne, men kun den nærmeste af disse skal vi besøge, det er Badstrup Søe.
Her findes umiddelbart en Ruin, som har en meget malerisk Beliggenhed. …”.
Turen langs Naturparkens akse er let at genkende og kan stadig opleves, selv om udsigterne flere steder i dag hindres af
den stigende tilgroning ved Sortemosen og ved kalkgravene
vest for Hestetang. Sortemosen henlå således dengang helt
åben som det ses på billede fra ca. 1900. I dag vil man i stedet
følge Mølleåstien for at undgå vejen mellem Farum og Ganløse.
Istidens landskabsformationer i området havde i årtusinder
tiltrukket mennesker af meget forskellige årsager, men vi
regner områdets historie som udflugtsområde for hovedstadens turister fra hans tid, hvor man også fik øjnene op for nødvendigheden af at beskytte naturen mod menneskelige indgreb og ekspansionstrang. Således blev den første nationalpark, Yellowstone National Park, indviet
i 1872.
Årsagen til den begrænsede tilstrømning i starten var transporten. Den foregik med en skrumplende dagvogn,
mens man kunne komme med jernbane til Hillerød, Frederikssund og Dyrehaven.
Det blev Farumgård, der for alvor fik øje for den turistmæssige udnyttelse af naturområderne i
1890’erne. Ligesom de tidligere ejere kunne Einar
Sehested ikke få gården til at løbe rundt, da den var
for lille (1891-1906). Han var driftig og havde tillige
økonomiske interesser i Farum Kalkværk, som på
dette tidspunkt også bestod af et teglværk og Farum
Sten og Grus. Som advokat havde han overretssagfører V.M. Amdrup, der også var aktiv i selskabernes bestyrelser. De forsøgte først at skaffe turister
ved at oprette bådfarten, så folk kunne sejle til fra
Holte Station. Bl.a. amfibiebåden Svanen blev anskaffet, så man kunne sejle helt til landingspladsen
ved siden af Farumgård. Sehested byggede selv Fiskebæk Hotel, der dengang lå på Farumgårds jord. Af de
mere vidtgående planer var en kanal til kalkværket gennem Hestetangdalen, som ville have ødelagt en del af
naturen – et forhold, som må have generet V.M. Amdrup, der senere mødes som naturelsker.
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Båd-projektet blev ingen økonomisk succes, så i stedet begyndte man at presse på for at få en jernbane til
Slangerup over Farum. Indtil videre klarede Kalkværket sig med en stikbane fra Allerød.
Jernbanen havde været drøftet siden 1870’erne, men valget var faldet på Frederikssundsbanen i 1879. Det økonomiske grundlag skulle være:
• Grusforekomster ved Værløse, Lynge og Lindholm
• Turisme til Hareskovene og Farumegnen
• Pendlere fra nye forstæder langs banen
• Landbrugsvarer til byen 3
V.M. Amdrup skruede en finansieringsplan sammen for Slangerupbanen, hvor lodsejerne
langs banen forpligtede sig til at indskyde en del af deres udstykningsgevinster. Selv kom
han i banens bestyrelse. Farumgård realiserede allerede i 1906 en gevinst ved at sælge
sin landbrugsjord til det af sagfører Alfred Sørensen styrede udstykningsselskab, Aktieselskabet Farumgård.
Kalkværket blev solgt i 1903.
Slangerupbanen blev indviet i 1906. Den blev fra starten en succes, hvad angår indtægterne fra grusforekomsterne og turismen, men udflytningen var en skuffelse. Udflytterne startede inde fra hovedstaden, og indtil 2.
Verdenskrig blev kun Hareskovby udbygget – den blev Værløse Kommunes største by.

Slangerupbanen
var
fra
starten
særdeles
aktiv
for at

skaffe turister, og banen udgav hvert år turbøger for området – den første med Johannes V. Jensen som medvirkende. Turene var arrangeret med udgangspunkt i banens stationer og dækkede bl.a. Naturparkens 3 store
søer.
I 1909 blev V.M. Amdrup involveret i oprydningen efter Finansbankens krak og fik som belønning for at redde
Bondestandens Sparekasse en stilling som juridisk direktør i Sparekassen. Han gled ud af arbejdet i Farum,
hvor Sehested var død, men det var antageligt inspireret af arbejdet i Farum, at han i 1911 blev en af Danmarks
Naturfredningsforenings 3 stiftere og senere formand. I 1917 blev han endda en drivende juridisk kraft bag
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Danmarks første naturfredningslov. Sammenhængene kunne tyde på, at han på grund af sine personlige interesser havde en væsentlig andel i den turistindsats omkring Farum, som førte til Naturparken.
Slangerupbanen fortsatte sin indsats med turbøger til turisterne helt frem til 1936. Den kommercielle interesse
medvirkede utvivlsomt til en beskyttelse af naturen i de år, hvor også interessen for de 4 tilbageværende landbrugsområder i Naturparkens vestlige del var stigende, da forstæderne begyndte at opstå. Fokus flyttede sig
fra Farum og bredte sig i stedet over hele Naturparken.
Nu begyndte også den offentlige interesse for hovedstadens natur. Københavns stadsingeniør, Forchhammer,
blev primus motor i udvalget, som skulle redde omegnens grønne områder. Her udpegede man bl.a. hele Vestvolden, og ud over de nordlige villabyers grønne områder udpegede man også området ud langs Mølleåens
tunneldale i betænkningen ”Københavnsegnens grønne områder” fra 1936.
Det fik den konsekvens, at man udarbejdede et fredningsforslag,
som blev ophøjet til lov i 1940, da statsminister Thorvald Stauning
indførte en lov om foreløbige fredninger, som skulle være gældende, indtil en endelig fredning blev gennemført. En stor del af
den senere naturpark blev foreløbigt fredet ved den lejlighed.
Cigarsorterer Thorvald Vognsen, som kom fra Viborg, havde allerede i 1938 tumlet med ideen om en naturpark til pædagogiske formål på sin hjemegn ud fra retningslinjerne: ”Find et velegnet sted,
hvor egnens istidsdannelse er let at forklare, så både egnens geologi og arkæologi kan
tale til de besøgende”.
Ved ankomsten til København opsøgte Vognsen statsminister Thorvald Stauning, der
også var tidligere cigarsorterer, og forfatteren Johannes V. Jensen om en sådan naturpark. Det var to år før Johannes V. Jensen fik nobelprisen – ifølge priskommitéen i
første række for ”Den lange rejse”, herunder især ”Bræen”, som handler om istidsmennesket. De syntes om ideen og rådede ham til at samle et fagligt arbejdsudvalg. Han samlede derfor i marts
1942 et udvalg med hovedvægt på undervisere fra Danmarks Lærerhøjskole og geologer fra Københavns Universitet, samt statsgeolog, Sigurd Hansen. Th. Stauning var
endda medindkalder til det indledende
møde, men døde et par måneder senere.
Den 4/10 1942 kunne aviserne bringe nyheden om Naturparken, der skulle oprettes på
”Farumegnen”. Senere kom der yderligere
beskrivelser, da man arrangerede en præsentationstur for journalister og andre indbudte. Et særtog standsede midt på linjen
ved Ryget Skov og delegationen vandrede
til frokost på Kalkgården og tilbage til Farum Station. Avisomtalen var overstrømmende.
Thorvald Vognsen beskrev senere udvælgelseskriterierne således: ”Her er et stykke
land, som smeltevandet og den store isbræ
havde formet for tusinder af år siden. Her er
spor af menneskets færd fra fortid til nutid,
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her er flora og fauna, som er velkendt også mange andre steder. Det er typisk dansk natur.” (Naturparken
mellem Farum og Slangerup 1965). Man kan næsten høre Johannes V. Jensens ord bag de første udtalelser –
Vognsen byggede utvivlsomt planerne op på hans og Staunings natursyn.
Arbejdsgruppen gik i gang med arbejdet, som bl.a. førte til endelig fredning af Naturparkens akse langs Mølleåen i 1948. Selve Naturparkens udbredelse og dens navn var der tvivl om. På nogle kort var den langt større
end i dag – helt op til Lystrup Skov på grund af arkæologiske interesser – i andre situationer blev den omtalt
som Naturparken ved Farum Sø.
Th. Stauning var ifølge Politiken den stærke mand bag fredningsbestræbelserne,
men han var som sagt død i 1942. I 1947/48 kom det uofficielle Byplanslaboratorium med den berømte Fingerplan. Idemanden var Steen Eiler Rasmussen,
og Thomas Bredsdorff var den gennemførende kraft. En finger gik til Farum,
og ideen var, at områderne mellem fingrene ikke skulle røres. Man ville altså
sikre de grønne områder ved statslig planlægning i stedet for den dyrere fredning. Planlægningen medførte, at resten af Staunings foreløbige fredninger i
Naturparken ikke blev gennemført. Arbejdsudvalgets arbejde blev herefter koncentreret om beskrivelser af området.
I 1954 udgav Politiken en ”Vision for
Nordsjælland”, hvor man talte for en hovedstad rundt om Øresund. Tanken er
absurd, da en by rundt omkring et stort
vandhul giver den dårligst mulige infrastruktur, men Naturparken var upåvirket, idet man fornuftigvis lagde vejen
fra broen langs de eksisterende købstæder, hvor behovet for en ring ligger
(A6). Visionen blev naturligvis forkastet, men i 1967 fik Vejdirektoratet vedtaget en lov om B5 som en ringvej fra
Helsingør til Køge. I stedet for en ringvej langs beboelsesområderne, blev det
til en lige streg gennem den billige natur
midt i Nordsjælland, som i 1973 blev til
Transportkorridoren – en reservation
tværs gennem Naturparken.
I mellemtiden var der sket det, at Naturparkens publikum havde ændret karakter. Hvor det før 2. verdenskrig havde været turister fra byen, flyttede
de potentielle ”turister” nu ud til i byer som Lille Værløse, Farum, Lynge og Ganløse – muliggjort af typehusbyggeriets billige priser. Bilen gjorde samtidig, at udflugtsmønstret blev ændret. Endelig begyndte istidsforskerne at interessere sig for de arktiske fænomener i stedet for Naturparkens tunneldale. Vognsens målgrupper
forsvandt, men til gengæld dukkede andre op.
Forinden havde arbejdsudvalget udgivet to turbeskrivelser og det, der
i 1967 blev slutstenen på dens værk – bogen ”Naturparken mellem
Farum og Slangerup”. Derefter nedlagde arbejdsudvalget sig selv – på
et tidspunkt hvor medlemmerne, herunder Thorvald Vognsen, ikke
mere havde helbredet til det.
På den tid drøftede man på landsplan en række naturparker i landet.
På foranledning af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening
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dannede man i stedet en forening med det lokale som drivkraft, som fokuserede alene på Naturparkens emneområder – Foreningen Farum Naturparks Venner. Foreningen blev stiftet 4/11 1968 og skulle primært beskæftige sig med formidlende arbejde og de løbende natursager i området, da det faglige grundlag var etableret.
Derfor tilstræber man stadig et islæt af DN-bestyrelsesmedlemmer i foreningens bestyrelse, uden at der i øvrigt
er nogen bindinger mellem foreningerne.
I de efterfølgende årtier var formanden Mogens Munch den drivende kraft, men hans død i 1992 fik bestyrelsen
til at gå i opløsning. Den blev dog rekonstrueret af Richard Pedersen, som bl.a. gjorde et stort arbejde for at
etablere de mange publikumsarrangementer, som stadig er meget populære.

Danmarks Naturfredningsforening havde erkendt, at den statslige planlægning ikke indebærer samme sikkerhed som en fredning. I 1990’erne begyndte man derfor sammen med Frederiksborg Amt at genoptage fredningen af Naturparken – et arbejde som FNV naturligvis helhjertet støttede. DN’s daværende fredningsleder,
Jesper Refn, var meget ihærdig i dette arbejde, som har medført, at hele det område, der i 1940 blev foreslået
fredet, i dag er fredet – dog ikke Ryet i Københavns Amt. Udviklingen blev imidlertid negligeret i den statslige
planlægning – antageligt som følge af Transportkorridoren – hvilket ikke hindrede Naturklagenævnet i at stadfæste fredningen af 1,5 kilometer af korridoren i 2010.
I 1994 fik bestyrelsen på generalforsamlingen justeret vedtægterne omkring navn, grænser mv, så Naturparken
blev en mere overskuelig størrelse i overensstemmelse med de oprindelige fredningsplaner. Selv om navnet
”Naturparken mellem Farum og Slangerup” ikke er mundret, anvendte man dette navn fra arbejdsudvalgets
bog – også for at indikere, at den faktisk omfattede arealer i 6 daværende kommuner.
Formålsparagraffen rummer følgende affattelse: Foreningens formål er at værne om og udbrede kendskabet
til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i
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NATURPARKEN mellem Farum og Slangerup (også kaldet Farum Naturpark). [Hertil kommer omtale af
samarbejdspartnere, målgruppe og Naturparkens område]
Naturparkens tunneldale og deres kalkholdige kilder
gav et unikt grundlag for områdets flora i form af rigkær og overdrevsskråninger – i en spraglet mosaik, der
giver høj biodiversitet (jordartskortet til højre). De var
endnu ikke blevet ødelagt på grund af den tidlige fredning og de vanskelige forhold for landbrugsmaskiner.
Derfor tiltrak området interessen, da udpegningen af
EU-habitatområder begyndte sidst 90’erne. I 1998
blev hele Naturparkens akse udpeget til EU Natura
2000 område, som indebar særlig beskyttelse af bl.a.
hele 16 forskellige naturtyper.
Naturparken er nu nationalt geologisk interesseområde med skove og naturfredninger samt en akse som EUnaturområde – sammenhængende 50 km2 uden større by- og trafikanlæg og et næsten fuldstændigt stinet, der
ligger tæt på hovedstaden og dens kollektive transportforbindelser – værdifuldt for enhver hovedstad.
Alligevel har der siden 1967 hvilet en skygge over Naturparken i form af Transportkorridoren, da Transportministeriet ikke udviste nogen forståelse for samfundets øvrige behov.
Selv om loven om B5 blev ophævet i 1988 samtidig med vedtagelsen af Øresundsbroen, blev vejplanerne ved
at dukke op. De gav anledning til store protester bl.a. først i 90’erne og blev siden modificeret i regionsplanerne
af Frederiksborg Amt, hvor man var lydhøre over for bl.a. FNV’s indvendinger. I 2010 gik Øresundsregionen
helt grassat med et forslag om en kombineret motorvej og jernbane, Ring 5/HH – øjensynligt foranlediget af
svensk industris og Helsingborg Kommunes ønske om at opnå lidt hurtigere transit og danske arbejdspladser.
Efter voldsomme protester og FNV’s påvisning af, at vejen ikke havde nævneværdig betydning for den nordsjællandske trafik, udskød folketingspolitikerne vejen på ubestemt tid, men forløbet viste, at visse politikere
sætter billigst mulige infrastruktur over natur og miljø – til trods for at Danmark er et af verdens rigeste lande
og helt fri for de udgifter, som bjergegne giver for infrastrukturen.
Man glemmer helt, at det er en fordel for Københavns tiltrækningskraft som metropol at bevare et attraktivt
Nordsjælland, mens den tætte erhvervs- og byudvikling koncentreres i en akse fra Malmø over København
mod sydvest for at opnå synergi og nærhed i vækstcentret. Allerede Steen Eiler Rasmussen pegede i sin bog
om København i 1960 på en sådan udvikling med Nordsjælland som attraktivt beboelsesområde. Naturparken
passer perfekt ind i dette billede. Det ville skamferes af en Ring 5, som slet ikke indgik i den oprindelige
Fingerplan, der nu danner grundlag for hovedstadens planlægningsmodel.
Naturparkens Venner styrkede samarbejdet med DN med flere fælles bestyrelsesmedlemmer og med den nye
forening, Nej til Ring 5, som opstod efter Naturparkens venners første orienteringsmøder. Over en toårig periode fik Naturparkens Venner lejlighed til at præsentere sine analyser og argumenter mod projektet ved utallige borgermøder og arrangementer fra Christiansborg over de nordsjællandske rådhuse til Aalborg Universitets Trafikdage. Indsatsen lykkedes og ministeren ”lagde projektet i graven”. Genfærdet dukker dog sikkert op
igen, men vi sætter vores lid til, at der fortsat vil være stor forståelse for, at Ring 5 ikke skal føres gennem
Naturparkens uerstattelige naturværdier, som miljøminister Karen Ellemann kaldte dem allerede i 2011.
I 2013 præsenterede Friluftsrådet sit færdige koncept, Danske Naturparker. Da det blev ”blåstemplet” af regeringens Naturplan Danmark og af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening året efter, besluttede vi at anbefale
kommunerne denne vej til sikring af Naturparken – en chance, som foreningen havde ventet på i næsten 50 år.
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening kontaktede vi kommunerne og Naturstyrelsen Østsjælland, i
hvis regi Naturparken efter betingelserne skulle administreres og indarbejdes i kommuneplanerne. Forslaget
blev modtaget med stor velvilje, og der var enighed om Naturparkens Venners afgrænsning af Naturparken og
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beskrivelser, som blev en del af Naturparkplanen. Naturparken opfyldte til fulde kriterierne fra Danske Naturparker, som kunne overrække certifikaterne for Naturpark Mølleåen til de fire kommuners borgmestre ved en
reception 19/12 2016.
Hovedopgaven, som gav anledning til stiftelsen af foreningen, var hermed udført, men i mellemtiden var publikumsformidlingen blevet en lige så vigtig opgave for foreningen. Vi har derfor – på baggrund af vores 50årige erfaringer med ture ad Naturparkens omfattende stinet – nedfældet disse i en digital guide, der siden er
blevet trykt som lommeguiden ”Turguide Naturpark Mølleåen”. Den er uddelt til alle medlemmer og desuden
pt. solgt i næsten 1000 eksemplarer, herunder 50 på bibliotekerne. I øjeblikket arbejder kommunerne med at
opsætte pæle med QR-koder til den digitale guide, og vi skriver i forlængelse af arbejdsudvalgets gamle bog
netop nu en jubilæumsbog, som planlægges udgivet næste sommer. Foreningens fortsatte opgaver bliver således koncentreret om formidling, overvågning og rådgivning til Naturparkens kommuner og Naturstyrelsen,
som da også har anerkendt foreningen som samarbejdspartner i den officielle Naturparkplan og tildelt os en
plads i Naturparkrådet.
75 års fredninger har medført, at Naturparken er blevet et enestående område med typisk sjællandsk indlandsnatur, der samtidig medfører perfekte rekreative forhold for hovedstadens befolkning, og fremmer indsigten i
natur, geologi og historie mest muligt. På grund af de geologiske forhold og deres effekt på resten af naturen
kunne den ikke ligge andre steder. Der er ikke tale om en hurtig ide opstået spontant under krigens påvirkning,
men om en successiv naturbetinget udvikling gennem mere end 150 år.
Den konkrete brug af Naturparken har ændret sig. Turister og forskere er blevet afløst af naturvandrere, lokale
hundeluftere og masser af mountainbikes og cyklister, som udnytter det bakkede terræn og den begrænsede
trafik. De tunneldale, som voldte vore forfædre problemer, er nu blevet en udfordring for cyklisterne. Motionisterne udnytter stierne rundt om de populære søer, hvor Furesø Kommune og Naturstyrelsen med succes
anlagde Farum Søsti. FNV’s ture tiltrækker ofte over 100 deltagere, der påskønner den blanding af viden og
frisk gåtur, som FNV tilbyder på det perfekte stinet – og som giver publikum lyst til at tage på nye ture på egen
hånd i det smukke og fredelige landskab. Det gavner helbredet både fysisk og psykisk i en stresset tidsalder,
og det skaber den forståelse for naturen, geologien og fortiden, som Thorvald Vognsen mødte så stor lydhørhed
overfor. Behovet for en naturpark, som kan nås fra hovedstaden ad S-bane og supercykelsti har således aldrig
været større.

8

