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Beretning på årsmødet den 4. oktober 2017
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med en lang række sager for at gavne naturen og miljøet i
Lyngby-Taarbæk, så det er ikke muligt at omtale dem alle. Men I er meget velkomne til at spørge til
sager, som I ønsker belyst.
Naturpleje af Lyngby Åmose
Vi aftalte med kommunen for 2 år siden, at vi lavede et forsøg med at bekæmpe opvækst af birk på
det sydlige fattigkær i Lyngby Åmose med en ny metode. Den går ud på, at vi skærer birken af med
et ørnenæb under vækstpunktet, så den dør. På den måde vil der ikke længere være behov for den
årlige slåning med kratrydder, som skader bl.a. hedelyngen. Forsøget var en succes, og derfor gik vi
sidste år i gang med at fjerne birken fra det sydlige fattigkær, og vi fik fjernet birken på de ca. 6.000
m2 af fattigkæret, der er blevet plejet siden 1930’erne. Det er meget tydeligt at se, og hedelyngen
var i sommer meget synlig, og den vil blive endnu mere synlig i de kommende år, fordi kommunen
ikke længere skal slå birken. Vores plan er at have fjernet birken fra hele fattigkæret om 1-2 år.
Forslag om at Lyngby Åmose bliver Natura 2000-område
Danmarks Naturfredningsforening har sendt forslag til Naturstyrelsen om, at Lyngby Åmose bliver
udpeget som Natura 2000-område. Lyngby Åmose blev i Nordsjællandsfloraen fra 1872 fremhævet
som ”et af de for botanikeren interessanteste punkter i Danmark”, men siden da er mange arter forsvundet på grund af tilgroning og eutrofiering. I de seneste årtier er udviklingen vendt, og mosens
natur bliver nu mere og mere interessant på grund af faldende eutrofiering, mindre tilgroning og
højere vandstand. Lyngby Åmose har derfor potentiale til at få større naturværdier i fremtiden end
den har i dag.
Nye råvandsstationer i Mølleådalen
Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansøgt Fredningsnævnet om dispensation fra Mølleåfredningen til
at erstatte de underjordiske råvandsstationer med overjordiske råvandsstationer på deres 8 boringer i
Mølleådalen ved Lyngby kildeplads og Dybendal Kildeplads i Lundtofte.
Vi mener, at en række af de overjordiske råvandshuse vil forringe Mølleåfredningens landskabelige
og kulturhistoriske værdier i strid med fredningens formål, fordi boringerne er placeret så tæt ved
offentlige stier og veje, at råvandsstationerne vil være meget synlige, og hvor de vil blive udsat for
graffiti, så de vil skæmme det fredede område.
Vi har derfor anmodet Miljø- og Fødevareklagenævnet om at ophæve Fredningsnævnets dispensation til opsætning af overjordiske råvandshuse på de 4 boringer, der er placeret så tæt på offentlige
stier og veje, at de vil skæmme Mølleåfredningens landskabelige og kulturhistoriske værdier væsentligt, fordi graffitibemaling ikke vil kunne undgås, og fordi det ikke er muligt at etablere slørende beplantning på grund af deres placering.
Helhedsplan for Lundtofte
Danmarks Naturfredningsforening mener, at helhedsplanen vil forringe både de grønne og de kulturhistoriske værdier i Lundtofte væsentligt. Vi mener, at det særlige landsbymiljø i Lundtofte ikke
kun skal opretholdes, men at dets kvaliteter både skal bevares og forbedres. De gamle gårde skal
bevares med stuehuse og staldbygninger, og der skal ikke tillades nybyggeri, der forringer landsbymiljøet, men kun gives mulighed for at genopføre nedrevne stuehuse og staldbygninger på bl.a.
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Østergård og Bjælkagergård med samme fodaftryk og byggestil som de oprindelige landbrugsbygninger.
Vi ønsker heller ikke, at der opføres nyt og lavt boligbyggeri i Lundtofteparken i de grønne områder.
Vi mener, at bevaring af de grønne områder i Lundtofte og det særlige landsbymiljø skal have en
meget højere prioritering i helhedsplanen, end det har fået.
Vi kan heller ikke støtte anlæg af en supercykelsti ved siden af den eksisterende sti fra Nærum gennem et af Mølleådalens smukkeste landskaber til Nymøllevej ved Prebens Vænge. Denne sti har en
meget stor rekreativ værdi både på grund af dens forløb langs Mølleåen, gennem det kuperede terræn og forbi Søgårdens sø i Mølleådalen. Oplevelsen af dette smukke landskab vil blive kraftigt
forringet, hvis den eksisterende sti udvides, så der både bliver en separat sti for supercyklister og en
separat sti for fodgængere, ryttere og hundeluftere m.m. Hertil kommer, at en udvidelse af stien
også vil være i strid med Mølleåfredningens formål, som bl.a. er at sikre opretholdelse og muliggøre
forbedring af de landskabelige værdier, der er knyttet til området omkring Mølleåen.
Vi ønsker derfor, at supercykelstiens forløb i stedet placeres øst eller vest for Helsingørmotorvejen,
så den krydser Mølleåen lige vest for Helsingørmotorvejen og fortsætter mod syd til krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtoftevej langs vestsiden af Haveforeningen Lundtoftegård.
Lokalplanforslag for Bondebyen
Danmarks Naturfredningsforening protesterede i sidste efterår imod, at beskyttelsen af Bondebyens
træer var taget helt ud af lokalplanforslaget. Det fik kommunen til at fremsætte et nyt forslag, der
også var en væsentlig forringelse i forhold til den eksisterende lokalplan 199 for Bondebyen, da der
kun var udpeget bevaringsværdige træer og slet ingen bevaringsværdig beplantning bl.a. de for
Bondebyen karakteristiske stammehække, der så ikke længere var beskyttet mod fældning. Og hertil
kommer, at en række meget markante træer ikke var udpeget som bevaringsværdige, selv om de
åbenlyst er bevaringsværdige. Det betyder, at der også bliver skabt tvivl om de bevaringsværdige
træer, der er udpeget i allerede eksisterende lokalplaner, bl.a. lokalplanerne for Taarbæk, Furesøkvarteret, Furesøkysten og for Hjortekær langs Dyrehaven.
Vi protesterede også kraftigt mod det nye forslag, og nu har kommunalbestyrelsen sendt et tredje
forslag i høring, så stort set alle de værdifulde træer igen bliver beskyttet af lokalplanen.
Lokalplanforslag for Fæstningskanalen
Danmarks Naturfredningsforening ser med stor tilfredshed, at foreningens rejsning af fredningsforslaget for den grønne landskabskile mellem Lyngby Sø og Ermelunden i 1996 for at bevare muligheden for at genskabe som en vandfyldt kanal nu fører til, at Fæstningskanalen igen bliver synlig i
landskabet fra Lyngby Hovedgade til Helsingørmotorvejen og samtidig både kan bidrage til at klimasikre Lyngby og nedbringe antallet af overløb af opblandet spildevand til Mølleåen fra bassinet i
Stades Krog.
Vi ønsker, at Fæstningskanalen fremover skal være et markant kulturhistorisk element i det centrale
Lyngby, og at den derfor skal være vandfyldt helt hen til Lyngby Hovedgade på begge sider af Hovedgaden.
Vi ønsker endvidere, at kanalens vandflade i spejlbassinet i Kanalparken får nogenlunde samme
bredde som resten af den genåbnede Fæstningskanal, så man fra Toftebæksvej kan opleve kanalen
med nogenlunde samme bredde på begge sider. Det fremgår ikke af lokalplanforslaget, hvad der er
baggrunden for at kanalens spejlbassin kun er 6 meter bredt, når resten af kanalen bliver 11 meter
bred, selv om det medfører en meget stor forringelse af oplevelsen af kanalen.
Kommunens udarbejdelse af plejeplaner
Lyngby-Taarbæk Kommune udsendte i sommeren 2015 et forslag til en plejeplan for fredningen af
Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, som blev gennemført i 2013. Plejeplanen er nu trådt i
kraft, så kommunen nu kan begynde at gennemføre den naturpleje, som plejeplanen giver mulighed
for.
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Græsning ved Brede i Mølleådalen med kvæg
Danmarks Naturfredningsforening har i mange år ønsket, at der igen blev foretaget afgræsning i den
gamle hestefold i Brede Alle mellem tennisbanen og Brede, og det lykkedes i sommer, hvor 3 kvier
af racen dexter har afgræsset både engen og skovmosen ved Brede Dam. Vi stiftede Brede Kogræsserforening i marts, og det har været en stor succes med stor interesse og mange positive henvendelser fra borgerne.
Pleje af Dyrehavens vandhuller
Sidste år sendte vi et forslag til Naturstyrelsen om bekæmpelse af dunhammer, pindsvineknop og
tagrør i en række af Dyrehavens vandhuller for at bevare deres naturmæssige og landskabelige værdier. Det blev positivt modtaget af Naturstyrelsen, og vi har nu fået tilladelse fra kommunen til at
foretage bekæmpelsen i løbet af vinteren.
Ny driftsplan for statsskovene i Lyngby-Taarbæk og omegn
I år skal der laves nye driftsplaner for statsskovene i Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og
Hørsholm bl.a. i Dyrehaven, Jægersborg Hegn, Rude Skov og Geels Skov. Naturstyrelsen har derfor indbudt alle til et offentligt møde tirsdag den 10. oktober kl. 17-19 i Dyrehavehus i Dyrehaven
500 m fra Taarbæk Port. Tilmelding til hst@nst.dk senest 6. oktober.
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer alle, der interesserer sig for driften af de lokale skove
om at møde op, så vi både kan få en bred debat og forslag til, hvordan skovene kan blive til endnu
større glæde for borgerne og samfundet. Naturstyrelsen har i de seneste år gennemført en række
tiltag til gavn for både naturen og friluftslivet, men kan og skal der gøres endnu mere. Og i givet
fald i hvilke skove og hvor i skovene skal tiltagene ske for at blive til størst gavn for naturen og for
friluftslivet?
Strandpromenaden i Springforbi Strandpark
Vi er glade for, at strandstien nu er forbedret på størstedelen af kyststrækningen, men vi arbejder
videre sammen Strandsti-lauget Springforbi om at få adgang til vandet både ved Trepilevej og ved
Springforbi. Naturstyrelsen har netop fået Kystdirektoratets godkendelse til at etablere en trappe
over stensætningen ved betonplatformen, så man kan komme ud i vandet.
Udsigt over Furesøen ved Hjortholm
Lyngby-Taarbæk Kommune lovede sidste år at fælde elletræerne omkring Hjortholm, som den tidligere har plantet i strid med Frederiksdalfredningen, der forbyder plantning, der forhindrer udsigten
over Furesøen fra Frederiksdalsvej. Vi forventer, at træerne bliver fældet i vinter, da vi har meddelt
kommunen, at vi ellers vil anmelde den til Fredningstilsynet for at overtræde Frederiksdalfredningen.
Oprensning af regnvandsbassin i Sorgenfri
Danmarks Naturfredningsforening har i en årrække bekæmpet tagrør i regnvandsbassinet ved Irismarken bag den gamle politistation i Sorgenfri. Sidste år fik vi overtalt Lyngby-Taarbæk Forsyning
til at oprense en del af bassinet, så en tæt tagrørsump blev til en sø igen. Det har skabt et rigere
plante- dyreliv i området til gavn for naturen og til glæde for beboerne og de besøgende.
Oprensning af dræn på Frederiksdal Gods
Danmarks Naturfredningsforening anmeldte den 5. juni 2017 forpagteren af Exmoorstalden i Frederiksdal for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 ved at have påbegyndt et projekt, der har til
formål at sænke vandstanden i mosen på Ladegårdsmarken ved oprensning af et dræn, der ikke har
fungeret i mange år.
På den baggrund har Frederiksdal Skovdistrikt ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om en lovliggørende dispensation til at oprense drænet og etablere et afløbsrør fra mosen, så vandstanden bliver
lavere.
3

Vi finder, at dette vil medføre en væsentlig forringelse for mosens plante- og dyreliv og ikke mindst
det rige vadefugleliv med bl.a. lille præstekrave, tinksmed, sortklire, svaleklire og mudderklire, som
den meget svingende vandstand i mosen har givet anledning til.
Vi har på den baggrund anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at afvise at behandle sagen efter
vandløbsloven, fordi den kun gælder for vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end
en enkelt har interesse i, og da der kun er en ejer – Frederiksdal Gods – der har interesse i drænets/vandløbets tilstedeværelse og interesse i dets vedligeholdelse, er det ikke omfattet af loven. Vi
har desuden anbefalet kommunen at meddele afslag på ansøgningen om lovliggørende dispensation
fra Naturbeskyttelseslovens § 3, da der ikke foreligger de særlige forhold, der kan begrunde en
sænkning af mosens maksimale vandstand, da vandstanden ikke har været stigende, men kun svingende i takt med nedbør, nedsivning og fordampning i de seneste 15 år, og da mosens maksimale
vandstand i de seneste 9 år har været lavere end den maksimale vandstand i 2008.
Ny hjemmeside
Vi fik ny hjemmeside i november sidste år, og den er både lettere at arbejde med og ser bedre ud. I
er meget velkommen til at komme med forslag til forbedringer.
Ny folder om Tordals Mose og genoptryk af folderen om Frederiksdal
Vi fik i foråret udarbejdet og trykt en folder om Tordals Mose med støtte fra Nordea-fonden og
genoptrykt vores folder om Frederiksdal med støtte fra tømmerhandler Johannes Fogs Fond. Vi har
opsat folderkasser i begge områder, så den er tilgængelig for alle dem, der besøger disse naturområder.
Ren-dag kampagne
Vi har også i år samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om renholdelse af naturen for affald.
Vi deltog i den landsdækkende Ren Dag Kampagne søndag den 2. april ved at samle affald i både
Lyngby og Sorgenfri. Der var et fint fremmøde, og vi fik ryddet grundigt op.
Årets arrangementer
Vi har også lavet en række arrangementer: Fugletur ved Stampen og Raadvad, Forårstur i Tordals
Mose, forårstur i Ordrup Eng, fugle- og naturplejetur i Mølleådalen, Tur for flygtninge til Tordals
Mose, De Vilde Blomsters Dag i Ermelunden, Sankt Hansorme tur i Lyngby Åmose, Lyngtur i
Lyngby Åmose og Svampetur i Frederiksdal Skov.
Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen har i øjeblikket 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen, Niels
Heding, Frits Lundgaard Jensen, Jan E. Johnsson, Klaus Meulengracht, Susanne Bülow, Thorbjørn
Olafsson og Henrik Halberstadt. På valg i år er Jan E. Johnsson, Henrik Halberstadt og Hans
Nielsen.
Vi har besluttet at antallet af medlemmer i bestyrelsen kan være 12. Da Susanne Bülow ønsker at
udtræde af bestyrelsen, er der således 4 ledige pladser i bestyrelsen, så vi opfordrer jer derfor til at
overveje, om I har tid og lyst til at blive valgt ind i bestyrelsen eller til at hjælpe os med opgaver til
gavn for naturen og miljøet, som har jeres særlige interesse.
Vi vil gerne have forslag fra jer til sager, ture, arrangementer og temaer, som vi kan tage op i det
kommende år til gavn for vores natur og miljø.
På vores hjemmeside på internettet www.dn.dk/lyngby-taarbaek kan du læse mere om vores arbejde
og vores arrangementer. Vores mailadresse er lyngby-taarbaek@dn.dk
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