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Beretning på årsmødet den 7. november 2012
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. Generelt har det forløbne år været et
tilfredsstillende år for naturen og miljøet i kommunen. En række invasive arter er nu i tilbagegang,
der er sket forbedringer for plante- og dyrelivet i bl.a. Tordals Mose, Ordrup Eng og Dyrehaven, og
Grønt Råd er genopstået efter et par års pause.
Ingen klager i over 3 år
Vi har også haft et meget fint samarbejde med både Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen,
og det glæder os, at kommunalbestyrelsen ikke længere giver dispensationer eller tilladelser, der er i
strid med Naturbeskyttelsesloven. Hvor vi tidligere hvert år klagede til Naturklagenævnet over afgørelser fra kommunen, fordi de var i strid med Naturbeskyttelsesloven og vandt dem, så har vi nu
slet ikke klaget over nogen af kommunens afgørelser i over 3 år.
I det forløbne år har der også været meget mere blæst om bestyrelsens arbejde, end der plejer, og
det er især 2 sager, der har givet anledning til mange kritiske indlæg i Det Grønne Område. Det drejer sig om foreningens modstand mod forslaget om at ændre kommuneplanen, så der kan etableres
en stiforbindelse langs Furesøkysten fra Virum Vandvej til Kaningården og om vores anmeldelse af
et legehus, der er opført i strid med naturbeskyttelsesloven inden for den reducerede skovbyggelinje
ved Dyrehaven.
Invasive arter er nu i tilbagegang
Vi har i samarbejde Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune forstærket bekæmpelsen af invasive arter i kommunen. Vi har bekæmpet minken, som stammer fra Amerika, og som er en stor
trussel mod fuglelivet og padderne i Mølleådalen. Naturstyrelsen har udarbejdet en forvaltningsplan, der har til formål at reducere bestanden i bl.a. Mølleådalen, og har leveret ca. 20 fælder, som
skal tilses både morgen og aften, samt nogle SMS-fælder og slagfælder, der ikke kræver dagligt
tilsyn. Vi har i det forløbne år fanget 25 mink i Mølleådalen, og det har kun været muligt, fordi frivillige borgere har hjulpet os med at tilse fælderne. Vi er meget glade for det gode fangstresultat og
håber, at det bl.a. vil give flere lappedykkere, blishøns og frøer til næste år.
Vi har også i år iværksat en effektiv bekæmpelse af pastinak og kæmpe balsamin for at forhindre, at
de breder sig til alle vores naturområder og ender med at kvæle deres planteliv.
Vi har nu i 10 år bekæmpet Sildig Gyldenris og Japansk Pileurt i Ordrup Eng med hjælp fra lokale
borgere, og vi er meget tilfredse med resultatet. I de sidste par år har vi fået hjælp af ca. 10 heste,
som har ført til en kraftig reduktion i mængden af gyldenris. I vinter blev der etableret et vandløb
gennem Ordrup Eng som et naturgenopretningsprojekt, og det har givet et endnu rigere plante- og
dyreliv i engen.
Vi samarbejder også fortsat med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose og ved
søen mellem Birkholmsvej og Nærumbanen. I Tordals Mose har vi fået kommunen til at foretage en
udvidelse ud mod Ermelundsstien af den sø, som Naturfredningsforeningen fik gravet i 1991. I udvidelsen er vanddybden lille, så den vil hurtigt blive dækket af undervandsvegetation og få et rigt
dyreliv. I den nærliggende mose, der blev genoprettet i 2004, har vi bekæmpet pil og tagrør, så den
kan få et mere varieret plante- og dyreliv.
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Vi har også fortsat foretaget naturpleje af engen nord for Fuglevad langs Brede Allé, hvor vi foretager en selektiv pleje, der har til formål at skabe et rigere plante- og dyreliv.
Vi har for nylig tilbudt Naturstyrelsen Hovedstaden et samarbejde om at bekæmpe invasive arter på
deres arealer på baggrund af registreringer fra borgere m.m., og det er blevet positivt modtaget. I
Dyrehaven har Naturstyrelsen skabt lys til gamle egetræer mellem Fortunen og Indelukket ved at
fælde opvækst af bøg m.m., og her er det planen at udsætte billen eghjort. Eghjorten er Europas
største bille, og den op til 9 cm lange han har et par store kraftige kindbakker, der minder om et
hjortegevir. Tidligere fandtes eghjorten i Danmark i åbne områder med gamle bøge- eller egetræer.
Nu regnes den for at være uddød. Det er derfor Naturstyrelsens plan at udsætte den i Danmark igen,
og en undersøgelse viser, at Dyrehaven er det bedste sted at udsætte den. Vi glæder os derfor til at
se eghjorte i Dyrehaven om nogle år.
Grønt Råd genetableret
Efter ønske fra bl.a. Naturfredningsforeningen blev Grønt Råd i Lyngby-Taarbæk genetableret i
november sidste år efter et par års pause. Formålet med Grønt Råd er bl.a. at rådgive LyngbyTaarbæk Kommune om sager samt generelle og principielle spørgsmål inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet, og at være et forum for en positiv dialog og et konstruktivt samarbejde mellem borgerne, interessegrupper, politikerne og kommunens administration.
Rådet har bl.a. udtalt sig om driften af Dyrehavegård, problemer med løse hunde i naturen og om
fastsættelse af mål for naturkvaliteten i kommunens naturområder. Naturfredningsforeningen fik
formandsposten, og vi håber på den måde at kunne bidrage til en mere grøn kommune.
Lokalplanforslag for Furesøkysten
Vi har siden 2004 samarbejdet med kommunen og en række beboere langs Furesøkysten om at få
lavet en lokalplan for Furesøkysten, der kunne bevare og styrke kystens landskabelige værdier. Da
det er Naturfredningsforeningens hovedformål at beskytte naturen og landskaberne, har vi været
modstander af forslaget om anlæggelse af en sti langs Furesøens bred fra Virum Vandvej til Kaningården. Der indgår ganske vist et forslag om en sti i 2 gamle byplanvedtægter fra 1950’erne, men
forholdene ved kysten har ændret sig, og stien blev opgivet i 1980 af en enig kommunalbestyrelse.
Stien findes heller ikke i lokalplanen for Gyvelholm fra 1994.
Vores hovedargument imod stien er, at den vil skæmme Furesøkysten, da søbredden mange steder
er rykket helt ind til skræntfoden i de seneste årtier på grund af kraftig bølgeerosion. Det betyder, at
stien enten skal anlægges ude i søen eller graves ind i kystskrænten. Begge løsninger vil kræve
voldsomme og skæmmende anlæg både set fra stien og ude fra Furesøen.
Hertil kommer, at stien vil give naturoplevelser af meget ringe kvalitet på grund af de mange lovlige bådebroer, havneanlæg, bådoplag, skure og kystsikringsanlæg, der ligger langs søbredden.
Så selv om Naturfredningsforeningen arbejder for at forbedre borgernes adgang til naturen, så vejer
beskyttelsen af Furesøkysten i denne sag tungere. Vi har i stedet forslået kommunen at forbedre
borgernes muligheder for at opleve Furesøen fra de 3 parker langs kysten både fra vandsiden og
landsiden.
Legehus ved Dyrehaven
Vi foretog i 2010 anmeldelse til kommunen af et nyt legehus, der var opført inden for den reducerede skovbyggelinje ved Dyrehaven i strid med Naturbeskyttelsesloven. Legehuset er placeret på en
træstub og er derfor meget højt og synligt fra Dyrehaven.
Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte i 2010 ejeren påbud om at fjerne legehuset, men det påklagede ejeren til Naturklagenævnet, som herefter 2 gange har fastslået, at legehuset er ulovligt og skal
fjernes. Vi har således fået medhold i, at legehuset er ulovligt.
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Vi anmelder konsekvent alle overtrædelser af naturbeskyttelsesloven, så vi ikke kan beskyldes for at
gøre forskel på borgerne. Hvis vi ikke gjorde dette, ville naboer kunne påberåbe sig ret til at opføre
bebyggelse, der er mindre synlig fra Dyrehaven end legehuset og anklage os for at tillade nogle
borgere at overtræde loven og ikke andre. Vi opfordrer borgere, der er utilfredse med landets love,
om at arbejde for at få lovene ændret i stedet for at overtræde dem.
Dyrehavegård
Vi er glade for, at planerne om at bygge et plejehjem på Dyrehavegårds marker ved Trongårdsvej er
opgivet. Vi ønsker ikke, at Dyrehavegårds marker skal bebygges, men at de skal bevares som landbrug til glæde for nuværende og kommende generationer.
Vi har i debatten om fornyelse af forpagtningsaftalen for Dyrehavegård fremført, at vi ønsker et
aktivt landbrug, som i større grad åbnes for kommunens borgere, så de kan få positive oplevelser på
såvel gården som på markerne.
Natur- og vandplanerne
Vandplanen for Mølleåsystemet og naturplanen for Dyrehaven er nu endelig vedtaget, og Naturstyrelsen i Roskilde lyttede desværre ikke til vores forslag om at give Furesø målsætningen høj økologisk tilstand, og til at starte restaureringen af Lyngby Sø og Bagsværd Sø., Så det eneste initiativ i
vandplanen i den første periode frem til 2015 bliver biomanipulation i Fuglsangssøen i Dyrehaven
og reduktion i udledningen af spildevand til Mølleåen under regnvejr.
Vi arbejder nu for, at biomanipulationen i Fuglsangssøen gennemføres hurtigst muligt, så søen igen
kan få et rigt og varieret plante- og dyreliv.
Miljømilliard-projektet – rent vand i Mølleåen
Projektet omfatter reelt 3 forskellige projekter. 1. Fosforfældning i Søllerød Sø og Vejlesø for at
reducere frigivelsen af fosfor fra søernes sedimenter i en sådan grad, at søerne kan bringes til at
opfylde kravet om god økologisk tilstand i 2015. 2. Udbygning af Lundtofte Renseanlæg med
membranfiltrering for at nedsætte udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og for at fremme
udvikling og anvendelse af nye rensningsteknologier. 3. Udledning af det membranfiltrerede spildevand til Kalvemosen for at forøge vandføringen i Mølleåen mellem Lyngby Sø og Øresund. Det
er kun dette 3. projekt, som vi er imod, fordi det vil skade Furesøens værdifulde plante- og dyreliv.
Vi ønsker, at det rensede spildevand i stedet udledes til Mølleåen ved Lundtofte Renseanlæg.
I maj gjorde vi indsigelse mod Naturstyrelsens forslag til VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for projektet, da den var mangelfuld og i strid med Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet, og i august påklagede vi så den endelige VVM-redegørelse og VVM-tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder
Lyngby-Taarbæk Kommune har endnu ikke fået udarbejdet en plejeplan for fredningen af Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj, selv om fredningen blev gennemført i 2003, og plejeplanen
skulle udarbejdes inden 5 år. Vi har rykket kommunen, og den har lovet, at plejeplanen kommer
meget snart.
Der er også stærkt behov for en plejeplan af skovbæltet øst for Mølleåen mellem Fuglevad og Brede, hvor en række grundejere forhindrer træopvækst på den skovbevoksede skrænt. Der blev holdt
møde med grundejerne i juni, og vi forventer, at der snart bliver lavet en plejeplan i samarbejde med
grundejerne, som sikre, at skrænten også er skovbevokset i fremtiden.
Bevarelse af kulturmiljøet ved Fortunen
Naturstyrelsen Hovedstaden ansøgte i foråret 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune om at få godkendt
et projekt for Ponycentret ved Fortunen, der ville medføre, at rejsestalden ved Fortunen blev nedre3

vet. Vi har protesteret imod, at rejsestalden nedrives, da det er den ældste bygning i området og af
stor lokalhistorisk værdi, da der har ligget rejsestald her siden 1700-tallet, da Dyrehaven blev åbnet
for offentligheden.
Et flertal i byplanudvalget har bedt Naturstyrelsen om at komme med alternative forslag, men Naturstyrelsen har meddelt byplanudvalget, at et forbud mod nedrivning af rejsestalden vil føre til krav
om, at kommunen skal overtage ejendommen. Sagen skal behandles i byplanudvalget i næste måned.
Genoptryk af naturfolder om Brede og Fuglevad
Vi fik i foråret 20.000 kr. fra Nordea-fonden til genoptryk af 20.000 foldere om naturen og kulturen
i området mellem Brede og Fuglevad. Folderen har været en kæmpestor succes, idet hele det første
oplag på 10.000 foldere blev revet væk i 2011, så nu har vi i hvert fald foldere til mindst 2 år.
Registrering af plante- og dyrelivet
Også i år har en række borgere været aktive i vores bioregistreringsgruppe med at registrere planteog dyrelivet på en række lokaliteter i kommunen bl.a. i Jægersborg Strandpark og i Mølleådalen. På
Brede Bakke mellem Kulsvierparken og Granparken er der i år registreret et rekordstort antal blåtoppet kohvede nemlig 4.995 planter. Vi startede registreringen af blåtoppet kohvede i 2004, hvor vi
fandt 1.120 planter, så bestanden er nu mere end 4-doblet takket være en bedre naturpleje af området. 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 22. april ved at samle affald langs
Nærumbanen mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej og i Sorgenfri. Der var et fint fremmøde,
og vi fik ryddet grundigt op begge steder.
Årets arrangementer
Vi har også lavet en række arrangementer: Forårstur i Tordals Mose, Fugletur i Dyrehaven, Tur
langs Øresund fra Taarbæk til Strandmøllen, De vilde Blomsters Dag i Mølleådalen, Sct. Hans
ormetur i Lyngby Åmose, Tur i Dyrehaven, Svampetur i Frederiksdal Skov, Geologisk tur i
Frederiksdal og Rundvisning på Renseanlæg Lundtofte. Desuden har vi haft 6 aften gåture den
første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina Rasmussen som turleder.
Vi har desuden deltaget i Genbrug Juletræ-arrangementet på Baunegården.
Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen har i øjeblikket 14 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jens Ockelmann (næstformand), Jette Boje, Tove Falk-Sørensen, Anette Garsdal, Kirsten Havelund, Niels Heding, Frits
Lundgaard Jensen, Jan E. Johnsson, Søren B. Nielsen, Jørgen Ortmann, Jørgen O. Rasmussen, Nina
Rasmussen, Linda Seegert og som suppleant Vibeke Kiil. På valg i år er Frits L. Jensen, Jørgen O.
Rasmussen, Nina Rasmussen og Kirsten Havelund
Vi har 2 ledige plads i bestyrelsen, og vil gerne have flere suppleanter, 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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