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Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 10. november 2008 
 
Lokalkomiteen har i det forløbne år arbejdet med en lang række sager for at gavne naturen og mil-
jøet i Lyngby-Taarbæk, så det er ikke muligt at omtale dem alle.  
 
Fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og omgivelser 
I 2006 anmodede vi sammen med lokalkomiteerne i Gladsaxe og Værløse foreningens sekretariat i 
Masnedøgade om at rejse fredningssag for Bagsværd Sø for at stoppe Dansk Idrætsforbunds planer 
om en voldsom udbygning af Bagsværd rostadion. Planerne ville bl.a. medføre voldsomme natur-
ødelæggelser i ellesumpen ved startområdet. Vi har i et års tid samarbejdet med de berørte kommu-
ner om et fredningsforslag, men i maj trak kommunerne sig ud af samarbejdet.  
 
Fredningssagen blev derfor alene rejst af Danmarks Naturfredningsforening i juni, og Gladsaxe 
Kommune og Lyngby-Taarbæk kommune har efterfølgende udarbejdet et alternativt fredningsfor-
slag, der bl.a. tillader en udvidelse af rostadion i målområdet.  
 
Fredningssagen kommer endvidere til at omfatte Lyngby Sø og Lyngby Åmose. Lyngby Åmose 
blev ganske vist fredet i 1947, men der er behov for en modernisering af fredningen, så den også får 
til formål at beskytte og forbedre de meget store biologiske værdier i Lyngby Åmose, og så der bli-
ver krav om udarbejdelse af plejeplaner for Åmosen. Fredningssagen blev behandlet på et offentligt 
møde den 29. oktober, og Fredningsnævnet vil foretage besigtigelse i december, inden det træffer 
afgørelse i sagen. 
 
Strandprojekt ved Springforbi 
Selv om Jægersborg Skovdistrikts projekt for anlæggelse af kunstige sandstrande ved Springforbi 
blev mødt med kraftig modstand fra såvel borgere i Taarbæk som fra kommunalbestyrelsen i 2006, 
er det stadig ikke manet i jorden. Vi udarbejdede derfor i foråret i samarbejde med Taarbæk Grund-
ejer- og Borgerforening samt Initiativgruppen for udvikling af Springforbi Strandpark et alternativt 
projekt, der forbedrer kvaliteten af strandpromenaden, og som etablerer 3 badebroer, så det bliver 
lettere at få sig en dukkert i Øresund fra strandpromenaden.  
 
Vores projekt behandles nu i en arbejdsgruppe med deltagelse af Lyngby-Taarbæk Kommune og 
Jægersborg Skovdistrikt, som vi desværre er blevet udelukket fra. Vi frygter derfor, at vores argu-
menter ikke får en fair behandling i den rapport, som arbejdsgruppen forventes at fremlægge om 
kort tid. 
  
Høringssvar til Roskilde Miljøcenter vedr. vandplanen for Mølleåsystemet 
Siden sidste årsmøde har vi fremsendt vores forslag til de væsentligste opgaver i forbindelse med 
udarbejdelsen af vandplaner for Mølleåsystemet. 
Vi har anbefalet: 
 at Furesøen får målsætningen ”høj tilstand” på grund af dens meget store naturmæssige værdier 

og dens anvendelse som badesø. 

 at Bagsværd Sø og Lyngby Sø får målsætningen ”god tilstand”, men at der stilles højere krav 
både til den kemiske og den økologiske tilstand, end de minimumskrav, der gælder for ”god til-
stand” på grund af den meget store anvendelse af søerne både inden for det rekreative friluftsliv 
og rosporten. Det vil give meget store naturmæssige oplevelser, hvis man igen kan opleve 
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”skove” af undervandsvegetation samt fisk og andre dyr, når man står ved bredden eller sejler 
på søen. 

 at Mølleåen mellem Lyngby Sø og Øresund udpeges som et stærkt modificeret vandløb, hvor 
hele vandstrømmen fortsat skal ledes over stemmeværket eller gennem frislusen for at tilgodese 
Mølleådalens meget store kulturhistoriske værdier. Oplevelsen af vandstrømmen over stemme-
værkerne giver en fornemmelse af den kraft, som vandet har leveret til møllerne gennem år-
hundreder, og den bør ikke svækkes yderligere og især ikke i sommerperioden, hvor en fauna-
passage vil fjerne en meget stor del af vandstrømmen over stemmeværket og/eller frislusen.  

 at genopretningen af vandmiljøet startes oppe i Mølleåsystemet og derefter bevæger sig ned til 
Øresund i takt med, at vandkvaliteten bliver forbedret. 

 at indsatsen for at forbedre vand- og naturkvaliteten i Mølleåsystemet sker opstrøms Lyngby i 
perioden frem til 2015, og at indsatsen nedstrøms Lyngby udskydes til perioden 2015 til 2021. 
Vi finder ikke, at en oprensning af mølledammene nedstrøms Lyngby Sø giver nogen mening, 
så længe vandkvaliteten i Lyngby Sø er så ringe. 

 at der sker en reduktion af spildevandsoverløbene til Furesøen og især Store Kalv, og at der 
sker en kraftig reduktion i tilførslen af næringsstoffer fra Vejlesø til Store Kalv ved at fjerne 
søens næringsrige bundslam og ved at foretage opfiskning af fredfisk. 

 at det næringsrige bundslam i både Bagsværd Sø og Lyngby Sø fjernes, selv om det er relativt 
dyrt, fordi det giver søerne en langt større naturmæssig og rekreativ kvalitet, end hvis der i ste-
det anvendes den billige men også usikre metode med tilsætning af aluminiumsulfat for at fæl-
de fosforen.  

 at der ikke etableres faunapassager i Mølleåen af kulturhistoriske grunde, men at der i stedet 
fokuseres på at forbedre vandkvaliteten, så der igen kan opstå et naturligt plante- og dyreliv i 
åen til gavn for de mange rekreative aktiviteter på og langs åen.  

 
Høringssvar til Roskilde Miljøcenter vedr. naturplanen for Dyrehaven  
I forbindelse med høringsfasen om ideer og forslag til naturplanen for Dyrehaven har vi anbefalet: 
 at der skal iværksættes en opfiskning af den store bestand af fredfisk i Fuglesangsøen for at 

opfylde søens målsætning til sigtdybde og for at genoprette søens naturlige plante- og dyreliv. 

 at foderpladsen i Dyrehaven vest for Golfklubbens lokaler nedlægges på den strækning, hvorfra 
der er direkte overfladisk afstrømning til fattigkæret med hængesæk ved Kandelaber-egen, og 
at der sker en oprensning af det næringsrige bundslam i den østlige del af fattigkæret, hvor be-
standen af dunhammere er tættest for at bevare det værdifulde planteliv med bl.a. Rundbladet 
Soldug, Smalbladet Kæruld, Kærmysse og Eng-Nellikerod. Mosen indgår i udpegningsgrund-
laget for habitatområde ”7140 Hængesæk og andre kærsamfund i flydende vand”, og foder-
pladsen er således en hindring for at hængesækken kan opnå en god bevaringsstatus. 

 at landbrugsdriften på Eremitagesletten bringes til ophør, subsidiært at tilførsel af husdyrgød-
ning til Eremitagesletten ophører, og at der kun tillades gødskning med fosfor, hvis det er nød-
vendigt af dyrkningsmæssige grunde.  

 
Miljømilliard-projekterne for Mølleådalen 
Projekterne er endnu ikke kommet i gang, da der fortsat mangler en række tilladelser. Det eneste 
projekt i Lyngby-Taarbæk, der er tilbage, er forslaget om at rense en del af spildevandet på Mølleå-
kloakværket i Lundtofte bedre og lede det til Kalvemosen i Søllerød, hvorfra det vil løbe til Sølle-
rød Sø, Vejlesø, Furesø, Lyngby Sø og videre gennem Mølleåen til Øresund. Vi er skeptiske over 
for projektet og frygter, at det vil medføre en forøget forurening af Furesøen. Vi er derfor indstillet 
på at klage til Naturklagenævnet, medmindre vi får tilstrækkelig dokumentation for, at det ikke vil 
skade Furesøens værdifulde plante- og dyreliv. 
 
Projekt for parkeringsplads på Kaningården 
Vi har protesteret imod anlæggelse af 10 parkeringspladser ved den østlige gavl på Kaningården, 
fordi de vil skæmme Kaningårdens landskabelige og kulturhistoriske værdier. Vi ønsker en væsent-



lig mindre parkeringsplads, og at den trækkes tilbage, så den ikke er synlig ude fra Malmmosevej 
og Furesøvej. 
 
Naturplejeprojekter i Ordrup Eng og Tordals Mose 
Vi har i det forløbne år fortsat bekæmpelsen af Sildig Gyldenris 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 for-
svundet.  
 
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 om-
rådets gæster. Vi vil gerne inddrage flere borgere i disse naturplejeprojekter.  
 
Lokalplanforslag for Furesøkysten  
Der er nu kommet gang i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om udarbejdelse af forslag 
til bevarende lokalplaner for Furesøkysten fra Frederiksdal til Kaningården. Der blev afholdt møde 
med beboerne den 28. august, og vi forventer et forslag til lokalplan i begyndelsen af næste år. 
 
Lokalplanforslag for Taarbæk Strandvej 42 
Vi har protesteret mod forslaget til lokalplan for Taarbæk Strandvej 42 med villa Maud, der ligger 
lige nord for den offentlige park ”Bombegrunden” ud til Taarbæk Strandvej over for Cottageparken. 
Taarbæk er i regionplanen udpeget både som område med kulturhistoriske værdier, som kulturmiljø 
og som særlig landsby. Det indebærer ifølge regionplanen, at der som hovedregel kun må opføres 
bygninger og anlæg, hvis de ikke forringer, men derimod harmonerer med de særlige kulturværdier, 
og hvis de ikke virker dominerende og ikke bryder helheden af kulturhistoriske elementer. 
 
Lokalplanforslaget medfører bebyggelse tættere på vandkanten end den eksisterende nabobebyggel-
se, der er trukket tilbage fra vandkanten. Kulturmiljøet i Taarbæk vil derfor blive voldsomt forrin-
get, hvis der skabes præcedens for, at der kan opføres byggeri så tæt på vandkanten langs hele ky-
sten nord for ”Bombegrunden”. 
 
Byplanvedtægt 16 for den centrale og sydlige del af Taarbæk har til formål at bevare og forbedre 
miljøet og bebyggelsen i Taarbæk, og det fremgår, at den eksisterende bebyggelse i hovedtrækkene 
ønskes bevaret. Lokalplanforslaget er således både i modstrid med regionplanen og med Byplan-
vedtægt 16. Vi har på den baggrund anmodet kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage lokalplan-
forslaget. 
 
Nymølle 
Vi protesterede sidste år kraftigt over kommunens ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation 
fra Mølleåfredningen til opførelse af 3 rækkehuse i Nymølle, hvor strømpefabrikken nu ligger dvs. 
på øen mellem Mølleåen og friløbet. Vi mente, at det var i strid med Mølleåfredningens formål, 
som er at sikre opretholdelse og muliggøre forbedring af de kulturhistoriske, landskabelige og bio-
logiske værdier i Mølleådalen. Et nybyggeri vil desuden være et fremmedelement i Mølleådalens 
værdifulde kulturmiljø og dermed forringe oplevelsen af kulturmiljøet i Nymølle.  
 
Fredningsnævnet var enigt med os i, at det var et fremmedelement og afviste projektet. Frednings-
nævnet har i sidste uge meddelt dispensation til at Nymølle kan indrettes til domicil og værksted for 
en større guldsmedevirksomhed. Det er vi meget tilfredse med, da Nymølle jo historisk har været 
anvendt til håndværk og industri. Det betyder, at alle de historiske bygninger bliver bevaret. 
 
Klimasamarbejde med DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune   
Videnskabsbutikken på DTU henvendte sig til os sidste år og opfordrede os til at indgå i et samar-
bejde med DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune om at reducere CO2 udslippet i Lyngby-Taarbæk. 
Samarbejdet omfatter bl.a., at studerende på DTU laver forslag projekter til Lyngby-Taarbæk 
Kommune, så dets CO2 udslip og dermed klimaproblemerne reduceres. Vi er nu gået aktivt ind i 



samarbejdet, der bl.a. omfatter renovering af bevaringsværdige rækkehuse, så energiforbruget redu-
ceres, uden at de kulturhistoriske værdier går tabt. Vi har også opfordret Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne til at blive klima-kommune. og det skete i januar, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere 
CO2-udslippet med 2% om året frem til udgangen af 2009.   
 
9 overtrædelser af naturbeskyttelsesloven 
Vi har i det forløbne år foretaget 9 anmeldelser af overtrædelser af naturbeskyttelsesloven i kom-
munen. Det drejer sig bl.a. om opførelse af ulovlige terrasser inden for søbeskyttelseslinien ved 
Bagsværd Sø og Furesø og om ulovlig fældning af træer ved Lyngby Sø og Furesø samt deponering 
af affald på fredede arealer i Mølleådalen og på Granåsen. 
 
Registrering af plante- og dyrelivet 
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række loka-
liteter i kommunen bl.a. i Jægersborg Strandpark 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.  
 
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 den 13. april ved at samle affald langs Nærum-
banen mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej og i Hjortekær ved Dybendal. Der var et stort 
fremmøde.  
 
Årets arrangementer 
Vi har også lavet en række arrangementer: Møde om de kommende vand- og naturplaner i Fuglevad 
Vandmølle, vintertur langs Øresundskysten fra Trepilevej til Strandmøllen, fugletur i Mølleådalen, 
De vilde Blomsters Dag i Mølleådalen, tur til Gammelmosen ved Nybrovej/Ringmotorvejen og 
svampetur i Frederiksdal Skov. Desuden har vi haft 6 slentreture den første tirsdag i måneden 
sommeren igennem med Nina Rasmussen som turleder. 
Vi har også deltaget i kommunens Genbrug Juletræ-arrangement og Forårsmarkedet i Bondebyen. 
 
Lokalkomiteen ønskes udvidet 
Lokalkomiteen har i øjeblikket 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen 
(næstformand), Tove Falk-Sørensen (sekretær), Vibeke Kiil, Niels Heding, Viggo Nielsen, Lars 
Gelbjerg-Hansen, Jens Ockelmann og Linda Seegert samt suppleanten Katalin Tersztyanszky. 
 
Vi har i år besluttet at udvide lokalkomiteen fra 9 til 15 medlemmer for at opnå en større viden og 
for at få flere kræfter i lokalkomiteen, så det i højere grad bliver muligt at fordele og styrke vores 
arbejde ved at nedsætte arbejdsgrupper omkring de vigtigste opgaver. 
  
Vi vil også gerne give medlemmerne mulighed for at være med til at løfte nogle af vores opgaver, 
som de har særlig viden om eller interesse for. Det kan f.eks. dreje sig om natur- og miljøvenlig 
teknologi, og om at arrangere eller lede medlemsarrangementer. Eller det kan være deltagelse i en 
arbejdsgruppe omkring naturbeskyttelse, lokale klimainitiativer eller den årlige Ren-Dag kampagne. 
 
Vi opfordrer jer derfor til at overveje, om I har tid og lyst til at blive valgt ind i lokalkomiteen 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. 
 
Vi har vores egen hjemmeside på internettet, hvor du kan læse mere om vores arbejde og vores ar-
rangementer. Adressen er www.dn.dk/lyngby-taarbaek. 
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