Danmarks Naturfredningsforening
Lyngby-Taarbæk lokalkomite

Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 1. november 2006.
Lokalkomiteen har i det forløbne år arbejdet med en lang række sager til gavn for naturen og miljøet i
Lyngby-Taarbæk og har desuden igen i år skrevet og omdelt en naturavis.
Vi har udgivet Naturavisen for at sætte fokus på en række trusler mod naturen og landskaberne i
Lyngby-Taarbæk. Det gælder bl.a. Skov- og Naturstyrelsens planer om at anlægge kunstige
sandstrande og en stor asfalteret parkeringsplads ved Springforbi, planerne om at etablere et olympisk
rostadion på Bagsværd Sø og kommunalbestyrelsens planer om at etablere en kommunal driftsplads i
det grønne bælte langs Helsingørmotorvejen.
Forslaget om anlæggelse af kunstige sandstrande ved Springforbi blev heldigvis mødt med kraftig
modstand fra såvel borgere i Taarbæk som fra kommunalbestyrelsen, og miljøministeren har heldigvis
bedt Skov- og Naturstyrelsen om at finde en løsning, der kan opnå lokal opbakning. Vi er imidlertid
parate til at anmode hovedforeningen om at rejse fredningssag for hele Springforbiplanen, hvis Skovog Naturstyrelsen ikke opgiver at anlægge sandstrande ved Springforbi. Hvis man ønsker at se, hvordan
stranden vil komme til at se ud, kan man blot tage op og besigtige stranden ved Struckmannparken i
Skodsborg. Der ligger store mængder rådnende tang og stranden er næsten utilgængelig, fordi havet har
fjernet store mængder sand.
Skov- og Naturstyrelsen ønsker også at anlægge en asfalteret parkeringsplads ved Springforbi på
græsplænen lige nord for Tvendehus. Parkeringspladsen vil blive synlig både fra Strandvejen, den
regionale cykelsti, Kystbanen og Springforbivej. Der er kun behov for parkeringspladsen i weekender
om sommeren, hvor vejret er allerbedst, så det drejer sig højst om ca. 10 dage om året. Vi finder det
urimeligt at anlægge parkeringspladser på dette sted, og at de som minimum burde anlægges som
grønne parkeringspladser i et så værdifuldt landskabsområde. Vi har klaget til Naturklagenævnet, men
det har endnu ikke truffet nogen afgørelse.
Vi har sammen med lokalkomiteerne i Gladsaxe og Værløse besluttet at anmode hovedforeningen om
at rejse fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og de grønne områder mellem Lyngby og Furesøen
for at forhindre, at Bagsværd Sø bliver omdannet til et olympisk rostadion. Det vil nemlig kræve, at der
anlægges 10.000 tilskuerpladser ved Bagsværd Sø, og at der anlægges en kunstig ø af opgravet slam i
søen. Vi mener, at Bagsværd Sø skal naturgenoprettes, så den får et naturligt og varieret plante- og
dyreliv. Det vil betyde, at vandplanter som Tornfrøet Hornblad og Glinsende Vandaks atter vil vende
tilbage, og så kan der ikke afholdes internationale rostævner på søen.
Vi protesterede sidste år kraftigt imod kommunalbestyrelsens beslutning om at tillade et 6-etagers
boligbyggeri på Mortonsvej klos op ad Fæstningskanalen og tæt ved Lyngby Sø. Vi fandt dette projekt
helt uacceptabelt både set fra Fæstningskanalen, Lyngby Sø og fra stien fra Rustenborgvej til
Søpromenaden. Projektet blev heldigvis stoppet af Kulturarvsstyrelsen, der kun ønskede bebyggelse i 3
etager langs Fæstningskanalen.
Vi protesterede også kraftigt imod Teknisk Udvalgs beslutning om at forbyde offentlig adgang til den
jorddækkede top af Fortunfortet, selv om den er en vigtig del af den offentlige park, Fortunfortet.
Teknisk udvalg indkaldte i sommer naboerne og lokalkomiteen til et møde, hvor der blev opnået

enighed om, at der fortsat skal være offentlig adgang til Fortunfortets jorddækkede top. Fortunfortets
mur er i øvrigt for nylig blevet frilagt mod vest og graven foran fortet er blevet genoprettet for
naturgenopretningsmidler fra amtet, og det er vi meget tilfredse med.
Vi påklagede sidste år Fredningsnævnets dispensation fra Mølleåfredningen til fældning af 2 sunde
bøgetræer i Mølleådalen. Ejeren har ønsket træerne fældet af frygt for, at de i en storm ville ramme
bebyggelse. Det er vores opfattelse, at alle træer i princippet kan vælte i en storm, og at der derfor skal
foreligge ganske særlig forhold f.eks. rådangreb, før der kan meddeles dispensation til fældning.
Naturklagenævnet gav os medhold, og ophævede Fredningsnævnets dispensation, så træerne blev
reddet.
Vi har desværre også i det forløbne år konstateret en række overtrædelser af naturbeskyttelsesloven
bl.a. ved Furesøkysten. Sidste år omtalte vi det ulovlige terrassebyggeri i Bagsværd Sø på ejendommen
Nybrovej 375. Der er desværre endnu ikke kommet nogen afgørelse, idet Gladsaxe Kommune har
syltet sagen. Det er vores opfattelse, at terrassen skal rives ned igen, da det vil skæmme vore store søer
voldsomt, hvis der skabes præcedens for, at alle villaejere kan opføre terrasser ude i dem.
Sagen om NESAs ulovlige oplagsplads i kommunens smukkeste udsigt over Furesøen ved
Frederiksdalsvej sidste vinter fik en positiv afslutning. NESA beklagede til sidst den ulovlige placering,
flyttede pladsen og lovede at tage initiativ til, at noget lignende ikke ville kunne ske i fremtiden.
I sommer blev vi kontaktet af en borger, som havde bemærket, at DTU fjernede en række bevoksninger
med Kranstop og den fredede orkide Skov-Hullæbe for at erstatte dem med græsplæner. Vi kontaktede
på den baggrund DTU og anmodede om, at de eksisterende bevoksninger med Skov-Hullæbe blev
bevaret. Direktøren svarede, at DTU finder det meget positivt, at Naturfredningsforeningen engagerer
sig så stærkt i plejen og vedligeholdelsen af universitets enestående grønne områder, og at DTU i
fremtiden i videst muligt omfang vil tage hensyn til lokalkomiteens synspunkter i forbindelse med
planlægning og drift af DTU’s grønne områder.
Vi modtog sidste år en rapport fra Københavns Amt, der viste, at Fuglesangsøen i Dyrehaven både har
mistet sit klare vand og sit værdifulde plante- og dyreliv. Årsagen hertil er, at Jægersborg
Statsskovdistrikt i 1980’erne udsatte græskarper og sølvkarper i søen. Det har ført til, at al
undervandsvegetationen i Fuglesangsøen bestående af bl.a. Slank Blærerod, Krans-Tusindblad,
Børstebladet Vandaks og kransnålalger nu er helt udryddet. Jægersborg Statsskovdistrikt har nu oplyst,
at det er indstillet på at foretage en genopretning af Fuglesangsøen, så den igen kan blive klarvandet og
få et rigt og varieret plante- og dyreliv.
Lokalkomiteen klagede sidste år til Københavns Amt over, at der endnu ikke var etableret nogen
stiforbindelse over Brede Bakke/Granåsen fra Borrebakken til Troldehøj, således som Fredningsnævnet
besluttede i 2003 i fredningskendelsen for Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj. Københavns Amt
har i år etableret en låge ved Lystoftevej og fjernet hegnet, men stien er endnu ikke anlagt. Amtet har
oplyst, at den først vil blive anlagt til næste år efter vedtagelse af en plejeplan for området. Vi finder
det beklageligt, at det kommer til at tage 4 år at få stien etableret på grund af amtets smøleri.
Københavns Amt udsendte i sommer et forslag til plejeplan for de fredede arealer i Mølleådalen. Vi ser
med tilfredshed, at plejeplanen er blevet udarbejdet, men finder, at det vil medføre en lang række
forringelser for de naturmæssige og landskabelige værdier i Mølleådalen og alt for få forbedringer.
Vi savner en beskyttelse af det værdifulde planteliv i Mølleådalen, og vi ønsker ikke, at engarealerne
bliver slået hvert år og rørsumpen hvert andet år, da det vil skade naturen mere, end det vil gavne den.
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Grundejerforeningen ”Lystoften”, der omfatter Granparken og Kulsvierparken ansøgte sidste år om
tilladelse til at etablere en naturlegeplads på Granåsen. Vi var meget betænkelig, fordi det er et
næringsfattigt og følsomt naturområde, og fordi det er et af de eneste voksesteder for Blåtoppet
Kohvede i Danmark. Det lykkedes heldigvis at få legepladsen flyttet til et område, hvor Blåtoppet
Kohvede ikke kan vokse på grund af næringsrig jord og skvalderkål.
Lyngby-Taarbæk Kommune og lokalkomiteen indbød i vinter alle borgere til et møde for at få stiftet en
fåregræsserforening, der kan organisere afgræsningen af arealerne mellem Ermelundsstien og
bebyggelserne Torsvang og Agervang med får. Formålet er at forhindre, at Ermelundskilen gror til i
skov og at skabe mere liv i landskabet. Projektet har været en stor succes, idet interessen både for at
deltage i foreningens arbejde og for at opleve fårene har været overvældende.
Vi har i det forløbne år fortsat bekæmpelsen af Sildig Gyldenris, Kæmpe-Pileurt og Japansk Pileurt i
Ordrup Eng med hjælp fra lokale borgere, og vi er meget tilfredse med resultatet af plejeindsatsen, idet
Ordrup eng nu ligner en "rigtig" eng med masser af græs, efter at de høje invasive planter næsten er
forsvundet.
Vi har også fortsat samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose og af
søen mellem Birkholmsvej og Nærumbanen. I Tordals Mose plejer vi arealerne omkring søen og den
genoprettede mose, så de får et varieret og naturligt plante- og dyreliv og bliver synlige for områdets
gæster. Vi vil gerne inddrage flere borgere i disse naturplejeprojekter.
Vi har også i år samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om renholdelse af naturen for affald. Vi
deltog i den landsdækkende Ren Dag Kampagne den 26. marts og trods dårligt vejr var der et stort
fremmøde, og vi fik fjernet mange års affald i de grønne områder mellem Lundtofte og Dybendal
Vandværk.
Der er desværre ikke sket så meget det sidste år i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om
udarbejdelse af forslag til bevarende lokalplaner for Furesøkysten fra Frederiksdal til Kaningården og
for Mølleådalen fra Fuglevad til Brede samt for Nymølle. Men nu er der kommet gang i
lokalplanforslaget for Furesøkysten, så vi forventer, at et forslag vil blive offentliggjort næste år.
Videnskabsbutikken på DTU og Raadvad Beboerforening henvendte sig sidste år til lokalkomiteen og
opfordrede os til at medvirke til at arrangere en konference om Mølleåen. Det sagde vi ja til, og
konferencen blev afholdt i sidste uge i Lyngby Kulturhus i et tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Kommune. Vi er meget tilfredse med resultatet, fordi vi nu har fået sat en debat i gang om
genopretning af Mølleåen og søerne, inden der skal tages stilling til, hvilke projekter der skal indgå i
ansøgningen om penge fra miljøminister Connie Hedegaards miljømilliard. Vi lægger stor vægt på, at
genopretningen starter, hvor den straks giver store naturgevinster, og vi har peget på en genopretning af
Vejlesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø.
Vi har i den seneste måneds tid arbejdet kraftigt for at forhindre en udstykning af Mosebakken 18 i
Virum, fordi der så ikke vil være arealer tæt ved søen, hvor dens mange grønne frøer kan overvintre, og
hvor søens mange voksne brune frøer og deres haletudser kan opholde sig, finde føde og skjule sig.
Med grunde, der kun har ca. 700 m2 til boligbebyggelse, parkering, udhus, terrasse og græsplæne,
bliver der reelt ikke noget tilbage udover søbredden, hvor søens frøer, salamandre og snoge m.m. kan
leve i fred for plæneklippere og skjule sig for fjender som krager og skader.
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Fra nytår vil Lyngby-Taarbæk Kommune overtage en lang række natur- og miljøopgaver, når
Københavns Amt bliver nedlagt. Det giver risiko for forringelser på grund af manglende ekspertise,
men også mulighed for forbedringer, hvis kommunalbestyrelsen viser vilje hertil. Folketinget vedtog
heldigvis i juni en lov, der skal sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunernes
sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Vi vil i det kommende år nøje følge kommunens forvaltning
af de nye opgaver og protestere, hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende.
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række
lokaliteter i kommunen bl.a. i Ordrup Eng og i Mølleådalen. Gruppen er åben for alle, så hvis nogen af
jer har lyst til at være med til at registrere plante- og dyrelivet, skal I bare sige til.
Jeg blev i vinter udpeget som Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Brugerrådet for
Jægersborg Statsskovdistrikt for de næste 4 år. Det giver os ekstra gode muligheder for at få indflydelse
på driften og plejen af især Dyrehaven. Jeg har allerede stillet en række forslag til forbedringer og har
flere på bedding.
Vi er også med i det Brugerråd for Kaningårdsparken, som kommunen er ved at oprette. Vi håber, at
det kan bidrage til at forbedre parkens kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige værdier. Men
det vil I høre meget mere om, når landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen om lidt fortæller om
bevaring og udvikling af parkens kulturhistoriske og landskabelige værdier.
Vi har modtaget støtte fra BG-Bank i Lyngbys Fond til indkøb af fuglekasser til natugle, hvinand og
stor skallesluger. Kasserne vil blive sat op i løbet af denne måned i bl.a. Frederiksdal Skov og i
Mølleådalen.
Vi har også lavet en række arrangementer: Vintertur langs Øresund fra Taarbæk til Strandmøllen,
Forårstur i Tordals Mose, Fugletur i Mølleådalen, De vilde Blomsters Dag i Mølleådalen, Skt. Hans
orm tur i Lyngby Åmose, Botanisk rundtur på Frilandsmuseet og Familiesvampetur i Frederiksdal
Skov. Desuden har vi haft 6 slentreture den første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina
Rasmussen som turleder.
Vi har vores egen hjemmeside på internettet, hvor du kan læse mere om vores arbejde og vores
arrangementer. Adressen er www.dn.dk/lyngby
Lokalkomiteen har 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen (næstformand), Tove
Falk-Sørensen (sekretær), Vibeke Kiil, Niels Heding, Viggo Nielsen, Vibeke Horsten, Anne Messmann
og Jens Ockelmann samt 3 suppleanter Lilli Jensen, Linda Seegert og Katalin Tersztyanszky.
Ifølge foreningens nye love må der være enten 6, 9, 12 eller 15 medlemmer i lokalkomiteen
(afdelingsbestyrelsen), men vi har ikke foreslået antallet udvidet, da der må være et ubegrænset antal
suppleanter. Så stil endelig op, hvis du har lyst til at deltage i arbejdet. Suppleanterne deltager nemlig i
møderne på lige fod med medlemmerne, da vi ikke plejer at stemme om sagerne. 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.
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