LOKALKOMITEEN I Lyngby-Taarbæk Kommune
Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk

Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 3. november 2010
Lokalkomiteen 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.
Natur- og vandplanerne
Årets største begivenhed for naturen og miljøet i kommunen var offentliggørelsen af vand- og naturplanerne den 4. oktober, da vi har store forventninger om, at de vil føre til en langt bedre vandkvalitet både i vore søer og i Mølleåen.
Vi fremsendte i 2007 vores synspunkter om, hvad der var det vigtigste i vand- og naturplanerne til
Roskilde Miljøcenter, og det har på ét punkt lyttet nemlig ved at udpege Mølleåen som stærkt modificeret vandløb. Det indebærer, at Mølleåen ikke skal have etableret omløbsstryg ved alle mølledammene, men at hele vandføringen fortsat kan passere over stemmeværkerne.
Vandplanen indebærer også, at lokalkomiteens ønske gennem flere år om at få foretaget biomanipulation i Fuglsangsøen i Dyrehaven bliver gennemført, så søen kan komme af med alle de såkaldte
skidtfisk, der har ødelagt dens biologiske balance ved at udrydde hele søens planteliv.
Forslaget til vandplan indebærer, at spørgsmålet om restaurering af Lyngby Sø og Bagsværd Sø
udskydes med henvisning til manglende viden, så det eneste initiativ i vandplanen i den første periode frem til 2015 er biomanipulation i Fuglsangssøen i Dyrehaven. Vi vil gøre indsigelse mod, at
der ikke tages flere initiativer inden 2015.
Både Lyngby Sø og Bagsværd Sø har i dag en meget ringe vandkvalitet med uklart vand og stort set
ingen undervandsvegetation. Selv om der har været et fald i fosforkoncentrationer i begge søer i de
seneste årtier, er der stadig langt igen, før de har rent vand og en rig undervandsvegetation som for
100 år siden, hvor den var udbredt i begge søer med 10-12 forskellige undervandsplanter.
Ved fjernelse af bundslammet i begge søer vil der skabes 100% sikkerhed for, at næringsstofferne
ikke senere bliver frigivet fra bundsedimentet. Det vil samtidig give garanti for, at bundslammet
ikke bliver hvirvlet op af fisk, vind og sejlads, at det ustabile bundslam ikke forhindrer undervandsvegetationen i at rodfæste sig, og at man ikke får et mudderbad, hvis man hopper i eller falder i søerne. Fjernelse af bundslammet bør kombineres med opfiskning af fredfisk for at genskabe den økologiske balance i søerne.
Vi anbefaler derfor, at det næringsrige bundslam i både Bagsværd Sø og Lyngby Sø fjernes, fordi
det giver søerne en langt større naturmæssig og rekreativ kvalitet, end hvis der i stedet anvendes den
billige men også usikre metode med tilsætning af aluminiumsulfat for at fælde fosforen.
Miljømilliard-projektet – mere vand i Mølleåen
Projektet mere vand i Mølleåen går ud på at rense en del af spildevandet på Mølleåkloakværket i
Lundtofte bedre og lede det til Kalvemosen i Søllerød, hvorfra det vil løbe til Søllerød Sø, Vejlesø,
Furesø, Lyngby Sø og videre gennem Mølleåen til Øresund.
Projektet medfører ingen væsentlige forbedringer for natur, miljø og friluftsliv i Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen, da problemet her er ophobet slam på bunden og udledning af urenset spildevand ved kraftig nedbør.

Det er et meget dyrt projekt til ca. 100 mio. kr., der oven i købet vil udgøre en trussel mod Furesøen
og især Store Kalv, der vil få tilført langt mere fosfor og kvælstof end i dag. Vi mener derfor, at
projektet er i direkte modstrid med vandplanen for Furesøen, da det vil skade Furesøens værdifulde
plante- og dyreliv. Vi havde forventet, at der i år ville blive gennemført en vurdering af projektets
virkninger på miljøet (en såkaldt VVM-vurdering), men det er ikke sket.
Problemet med den ofte ringe sommervandføring i Mølleåen kan ifølge en rapport fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI) reduceres kraftigt ved om foråret at reducere vandgennemstrømningen ved
Frederiksdal Sluse til 200 l/sekund, så der gemmes mere vand i Furesøen, som så sommeren igennem kan sikre en væsentlig større vandføring i Mølleåen end i dag.
Ny naturfolder om Brede og Fuglevad
Lokalkomiteen ansøgte i foråret Nordea fonden om 25.000 kr. til trykning af 10.000 foldere om
naturen og kulturen i området mellem Brede og Fuglevad. Folderen er nu ved at være klar til trykning. Formålet med folderen er at oplyse om Mølleådalens store naturmæssige og kulturhistoriske
værdier og at skabe større forståelse for, at der skal tages hensyn til dem bl.a. ved færdsel i området.
Som en særlig service til jer, der er mødt op her i aften, vil vi gerne sende den til jer, så snart den er
trykt. I kan bare skrive jeres navn på listerne, der sendes rundt eller sende en mail til lokalkomiteen.
En grøn kommune – også i fremtiden
Med denne overskift udgav lokalkomiteen sidste år en naturavis, hvor vi stillede partierne i kommunalbestyrelsen 10 spørgsmål om natur og grønne områder.
Vi var meget tilfredse med de mange positive svar, og er tilfredse med, at der nu er blevet ansat
biologer i natur- og miljøafdelingen. Til gengæld er vi skuffede over, at der ikke er kommet gang i
behandlingen af anmeldelser af overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og i udarbejdelsen af plejeplaner for fredede områder, selv om alle partier støttede dette.
Vi inviterede i februar alle partierne i kommunalbestyrelsen til et møde for at hilse på de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer og for at orientere om vores arbejde for naturen og miljøet samt drøfte
det videre samarbejde. Det blev positivt modtaget af Venstre, SF og Dansk Folkeparti, som vi havde
nogle gode møder med.
Vi har også haft et positivt møde med den nye borgmester om det fremtidige samarbejde, og det er
netop blevet afklaret. Vi har fået 6 årlige møder med kommunen. 1 fællesmøde med forvaltningen,
1 med politikerne, 2 møder om kommunens naturpleje og 2 besigtigelser i henholdsvis Lyngby
Åmose og Mølleådalem mellem Fuglevad og Brede. Det er vi meget tilfredse med, og vi håber at
det vil kunne blive til stor gavn for naturen i kommunen og for de mange borgere der ligesom os
gerne vil have en rigere og smukkere natur i kommunen.
Fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og omgivelser
I juni 2008 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og
omgivelser. Fredningen omfatter også Lyngby Åmose, der ganske vist blev fredet i 1947, men fredningen trænger til en modernisering, så den også får til formål at beskytte og forbedre Åmosens
meget store biologiske værdier, og sikrer at der bliver udarbejdet plejeplaner for naturen i Åmosen.
Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdede derefter et alternativt fredningsforslag, der bl.a. tillader en kraftig udvidelse af Bagsværd rostadion i målområdet.
Fredningsnævnet afsagde en fredningskendelse i april måned, som vi er meget tilfredse med. Den
fastslår nemlig, at de eksisterende rosportsfaciliteter i og omkring søerne fortsat kan udnyttes og
forbedres under forudsætning af, at det ikke forringer områdets landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier.
Vi er også meget tilfredse med, at fredningens formål er blevet at sikre og udvikle områdets almene
rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter. Det betyder, at der
ikke kan ske en udbygning til et internationalt rostadium, der forringer de almene rekreative kvaliteter og friluftsliv. Vi har således opnået, hvad vi ville med fredningen.

På grund af fredningserstatningens størrelse skal fredningssagen også behandles i Naturklagenævnet, men vi forventer ikke, at det vil foretage væsentlige ændringer af fredningsnævnets kendelse.
Nye naturplejeprojekter
Vi har nu i 8 år bekæmpet 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. Der er dog ikke udsigt til, at kvæget og hestene kan overetage vores arbejde foreløbigt.
Vi har også fortsat samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose og
af søen i mosen 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 har netop ansøgt kommunen om tilladelse til at udvide søen til næsten det
dobbelte både af hensyn til naturen og de mange borgere, der nyder søen fra Ermelundsstien og fra
den opsatte bænk.
Vi har i år fået en aftale med kommunen om naturpleje af engen nord for Fuglevad langs Brede Allé, hvor vi sammen med interesserede borgere foretager en målrettet selektiv pleje, der har til formål
at skabe et rigere plante- og dyreliv i området og forhindre, at hele plantelivet bliver kværnet om
efteråret af kommunens slagleklipper.
Lokalplaner i Furesøkvarteret
Vi har kritiseret lokalplanforslag 215 for Furesøkvarteret, fordi bebyggelsesprocenten blev hævet
fra 25 til 30, da det betyder, at bebyggelsen kan fordobles, da bebyggelsesprocenten i dag ligger på
ca. 15 i gennemsnit. Vi anmodede kommunen om at reducere bebyggelsesprocenten på grunde med
vandhuller kraftigt, så naturen omkring vandhullerne kan bevares, da det er helt afgørende for, at
bl.a. frøer, salamandre og snoge kan finde føde og overvintringsmuligheder. Det afviste kommunalbestyrelsen, men den indførte i stedet en 5 meter byggelinie omkring alle søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og det er vi da glade for.
Kommunen er nu ved at lægge den sidste hånd på lokalplanforslaget for Furesøkysten mellem Furesøen og Furesøvej fra Frederiksdal til Kamingården. Det er nu 6 år siden, at lokalplanarbejdet blev
startet, så vi ser meget frem til, at der næste år vedtages en lokalplan, der giver en væsentlig bedre
beskyttelse af Furesøkystens store landskabelige værdier.
Klimaproblemerne sat på dagsordenen
I januar 2008 indgik Lyngby-Taarbæk en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive
klimakommune. Aftalen forpligtede kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter
med minimum to procent om året frem til 2010. Aftalen blev i april forlænget til 2025. Kommunen
skal således frem til 2025 hvert år reducere CO2-udslippet med 2%.
Vi har desuden et samarbejde med DTU og kommunen, der bl.a. har ført til, at studerende på DTU
har foretaget en række undersøgelser af mulighederne for at reducere CO2-udslippet i LyngbyTaarbæk bl.a. ved renovering af bygninger, belysning og omlægning af transport.
I maj arrangerede vi et besøg for interesserede borgere på Haldor Topsøe A/S i Lundtofte, hvor vi
fik en beskrivelse af virksomhedens arbejde med at reducere klimaproblemerne både ved forskning
og udvikling af brændselsceller og katalysatorer. Der var 60 deltagere, og der var meget stor tilfredshed blandt deltagerne for virksomhedens flotte arrangement.
Rejsestalden istandsættes og der ryddes op
Danmarks Lærerforening, som ejer Hotel Frederiksdal og Rejsestalden, ansøgte i juni sidste år
Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at rydde grundigt op og fik tilladelsen for et år siden.
Det indebærer, at Rejsestalden bliver sat i stand udvendig med nyt spåntag. De forfaldne og delvis
sammensunkne bygninger omkring Rejsestalden fjernes, og der etableres en parkeringsplads skjult
bag en bøgehæk. Alt i alt vil det medføre en kraftig forbedring af hele miljøet i Frederiksdal.

I sidste uge gav Fredningsnævnet grønt lys for projektet, så vi håber, at forbedringerne af miljøet i
Frederiksdal snart kan komme i gang.
100 års jubilæum
Næste år kan Danmarks Naturfredningsforening fejre, at det er 100 år siden, at foreningen blev stiftet. I den anledning vil der blive gennemført en lang række arrangementer i hele landet.
Vi har planer om at udgive vores 4. naturavis i den anledning, hvor vi vil fortælle om naturfredningsforeningens arbejde for at beskytte naturen i Lyngby-Taarbæk gennem de 100 år lige fra
Springforbiplanen i 1930’erne til fredningen af Bagsværd og Lyngby Sø i år.
I anledning af jubilæet vil Naturfredningsforeningen udgive en beskrivelse af Danmarks 3.000 fredninger på nettet. Lokalkomiteen har medvirket til dette ved i sommer at have beskrevet de 7 fredninger, der findes i Lyngby-Taarbæk, nemlig Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, Frederiksdal Gods, Mølleådalen fra Lyngby til Øresund, Ermelundskilen fra Lyngby Sø til Ermelunden,
Springforbi, Bombegrunden i Taarbæk og et areal for enden af Tjørnevej.
Registrering af plante- og dyrelivet
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række lokaliteter 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 søndag den 18. april ved at samle affald langs
Nærumbanen mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej og ved krydset Rævehøjvej/
Lundtoftegårdsvej. Der var et fint fremmøde, og vi fik ryddet grundigt op begge steder.
Årets arrangementer
Vi har også lavet en række arrangementer: Besøg hos borger med solvarme, besøg på Haldor
Topsøe, fugletur i Mølleådalen, De vilde Blomsters Dag i Mølleådalen, Sct. Hans ormetur i Lyngby
Åmose, tur til Kaningården og Næsseslottet, svampetur i Frederiksdal Skov samt tur i Ravnhom
Skov om dets istidslandskab. Desuden har vi haft 6 slentreture den første tirsdag i måneden
sommeren igennem med Nina Rasmussen som turleder.
Vi har desuden deltaget i Genbrug Juletræ-arrangementet på Baunegården og arrangementet i Dyrehaven på ”Skovens Dag”, som Skov- og Naturstyrelsen arrangerer hvert år i begyndelsen af maj..
Lokalkomiteens medlemmer
Lokalkomiteen har 15 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen (næstformand),
Kirsten Clausen, Anette Garsdal, Niels Heding, Dean Jacobsen, Frits Lundgaard Jensen, Jan E.
Johnsson, Søren B. Nielsen, Viggo I. Nielsen, Jens Ockelmann, Jørgen Ortmann, Nina Rasmussen,
Linda Seegert og Elisabeth Wulffeld samt 2 suppleanter Jette Boje og Vibeke Kiil.
Vi har 2 ledige pladser i lokalkomiteen, og 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.
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

