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Beretning på årsmødet den 8. oktober 2014 

 
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. De invasive arter er nu i kraftig tilbagegang, 

der er kommet mere gang i udarbejdelsen af plejeplaner for kommunens fredede områder, og der er 

sket forbedringer for plante- og dyrelivet på bl.a. Borrebakken.  

 

Nej til parkeringspladser i Kanalparken og på Cirkuspladsen 

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgte i foråret på vegne af DANICA Fredningsnævnet om dispensa-

tion fra fredningen af den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø til at etablere en mid-

lertidig parkerings-, bygge- og oplagsplads i Kanalparken mellem Kanalvej og Lyngby Storcenter 

og til etablering af 100 midlertidige parkeringspladser på Cirkuspladsen. 

Vi har anmodet Fredningsnævnet om at meddele afslag på dispensationerne, da vi ikke mener, at 

der kan dispenseres fra fredningen til at forringe landskabskilens funktion som spredningskorridor 

og rekreativt område, og det vil ske, hvis fredningens eneste park nedlægges for at skabe parke-

ringspladser og byggepladsfunktioner i forbindelse med et byggeri i nærheden. Parker og ikke 

mindst fredede parker er ikke reservearealer, der kan inddrages til parkering og byggepladsfunktio-

ner, når der opstår behov herfor. 

Hertil kommer, at der ikke foreligger de ganske særlige forhold, der kan begrunde en dispensation 

fra fredningen til at omdanne parken til parkeringsplads, skurby og oplagsplads, idet de eksisterende 

parkeringspladser i Lyngby Storcenter og Kulturhuset i normale uger er fuldt tilstrækkelige til at 

dække behovet, og idet skurby og oplagsplads kan placeres uden for det fredede område.  

Fredningsnævnet gav i september de ønskede dispensationer, men vi har påklaget dem til Natur- og 

Miljøklagenævnet for en uges tid siden. Vi håber nu, at Natur- og Miljøklagenævnet vil give os 

medhold i vores klage, så Kanalparken kan bevares indtil Fæstningskanalen skal genskabes, og så 

Ermelundskilen ikke skal skæmmes af parkerede biler på Cirkuspladsen. 
 

Øresund som havreservat 

Øresund har et meget rigt plante- og dyreliv, fordi der har været forbud mod trawlfiskeri siden 

1930’erne. Danmarks Naturfredningsforening, WWF, Greenpeace, Sportsfiskerne, OCEANA, Øre-

sundsakvariet, Øresundssamarbejdet, Länsstyrelsen Skåne og Svensk Naturskyddsföreningen er 

gået sammen for at få beskyttet Øresund yderligere. Ønsket er at få det udpeget som havreservat på 

baggrund af, at råstofindvindingen i den danske del af Øresund har ødelagt 2 områder ved Helsin-

gør, der er meget vigtige gyde- og opvækstområder for fisk. 

Borgmesteren har udtalt sig positivt om forslaget, så vi håber, at kommunalbestyrelsen vil arbejde 

for, at det bliver gennemført. 

 

Naturpleje i Lundtofte gadekær 

Vi ansøgte i vinter i samarbejde med Finn Riber Rasmussen fra Søgården i Lundtofte kommunen 

om tilladelse til at foretage naturpleje i Lundtofte Gadekær, der ikke er blevet plejet i en årrække 

med det resultat, at de lavvandede områder i gadekæret ud til ca. 1 meters vanddybde er tilgroet og 

overskygget af dunhammere og enkelte steder af starer.  
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Vi ønskede at fjerne dunhammerne i gadekæret, så der igen bliver et frit vandspejl og et stort solind-

fald på de lavvandede områder, så vandet vil blive varmere til gavn for vandhulsdyrene, der gene-

relt foretrækker varmt og lavt vand. Der vil desuden opstå en mere varieret vegetation i de lavvan-

dede områder bestående af både undervandsplanter, flydebladsplanter og sumpplanter. 

Hertil kommer, at gadekæret vil få en meget større rekreativ værdi, idet det i dag ikke er muligt at 

opleve gadekærets dyreliv fra bredden, når der først er et frit vandspejl 4-6 meter fra bredden. 

Det var således ikke muligt for borgere, børnehaver og skoler m.m. at fange dyr i gadekæret eller se 

f.eks. svømmende haletudser og salamandere. 

Vi fik en tilladelse fra kommunen, og den 8. og 9. marts foretog vi naturplejen sammen med en 

række beboere i Lundtofte. 

 

Naturpleje ved Lyngby Åmose 

Efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening fældede Boy Scout Troop 865 den 31. maj en 

tæt bevoksning af ahorn – en såkaldt stangskov – på skrænten ned til Lyngby Åmose neden for 

Skovtofte. Det betyder, at der nu igen er udsigt ned til Lyngby Åmose. Tidligere har 8. klasserne på 

Fuglsanggårdskolen fældet stangskov nord for Skovtofte, så nu mangler vi bare at få fældet resten 

af stangskoven ned til Windings hus. Det håber vi at få gjort i løbet af vinteren.  

 

Oprensning af Fæstningskanalen ved Lyngby Hovedgade 

Vi har i en årrække kritiseret kommunen for ikke at foretage oprensning af Fæstningskanalen ved 

Lyngby Hovedgade og vandområderne omkring Lyngby Dameroklub. I efteråret foretog kommu-

nen en oprensning af de store bunker af blade m.m. på bunden af Fæstningskanalen ved Lyngby 

Hovedgade, så nu er lugtgenerne forsvundet. Det er vi meget glade for, men vi savner stadig en op-

rensning af vandområder omkring Lyngby Dameroklub.  

 

Invasive arter er nu i kraftig tilbagegang 

Vi har igen i år i samarbejde Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen forstærket bekæmpel-

sen af invasive arter i kommunen væsentligt.  

Den største indsats har været rettet mod bekæmpelse af sildig gyldenris, der har bredt sig til store 

arealer i kommunen gennem de seneste 20 år og især omkring Helsingørmotorvejen. Vi har i år i 

samarbejde med kommunen udryddet en række store forekomster i Ermelundskilen ved fræsning og 

opgravning, og vi har foretaget slåning af næsten alle forekomster af gyldenris i kommunen for at 

forhindre frøspredning. 

Vi har også fortsat bekæmpelsen af mink, men har i år kun fanget 2 mink i Mølleådalen og begge i 

Frederiksdal mod 4 mink sidste år og 26 mink i 2012. Det viser, at vores indsats har været meget 

effektiv. Det kan også ses på fuglelivet i Mølleådalen bl.a. toppet lappedykker og blishøns, der har 

fået en større ynglesucces. 

Vi har endvidere foretaget en effektiv bekæmpelse af pastinak og kæmpe-balsamin, så de nu også er 

i kraftig tilbagegang i kommunen. 

 

Fremgang i udarbejdelsen af plejeplaner 

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i foråret en plejeplan for Borrebakken, Brede Bakke og Trolde-

høj, der blev fredet i 2003. Planen indebærer, at der vil blive iværksat en pleje, der giver et rigere 

plante- og dyreliv på især Borrebakken, og som bevarer og forbedrer områdets store landskabelige 

værdier. Vi har oprettet en naturplejegruppe med ca. 15 deltagere, der har til opgave at foretage en 

skånsom pleje af det meget værdifulde overdrev på Borrebakken. Vi har i sommer fjernet opvækst 

af mindre træer og buske og gravet de invasive arter på overdrevet op. Det gælder glansbladet rose, 

rynket rose, gyldenris og brombær. 

Desuden har vi slået med le under de store egetræer og langs stierne. I løbet af vinteren vil vi fjerne 

en række af de lidt større træer og buske. 
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Bådebroer langs Furesøkysten 

I december vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 195 for Furesøkysten uden den stiforbindelse 

langs søbredden, som der har været så megen debat om. Da det er Naturfredningsforeningens ho-

vedformål at beskytte naturen og landskaberne, har vi været modstander af forslaget om anlæggelse 

af en sti langs bredden 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 Gy-

velholm fra 1994.  

Vi har i stedet sammen med beboerne langs Furesøkysten tilbudt kommunen at forbedre borgernes 

muligheder for at opleve Furesøen fra de 3 parker langs kysten ved at anlægge bådebroer i parkerne. 

Vi har indhentet et tilbud på de 3 bådebroer, der også kan benyttes til ophold f.eks. for at opleve 

søens natur, fiske med ketsjer eller dyppe fødder.  

Vi er ved at indbyde borgerne til en stiftende generalforsamling for Virum Brolaug torsdag den 23. 

oktober kl. 19.30 i Virum Skoles kantine. Det er planen, at broerne skal etableres til foråret, og at 

brolauget skal sørge for vedligeholdelse og optagning og udlægning af broerne, så de ikke ødelæg-

ges af is om vinteren.  

 

Skovbørnehave på Frederiksdal Gods 

Fredningsnævnet meddelte i sommer afslag på en ansøgning om dispensation fra fredningen af Fre-

deriksdal Gods til opførelse af en skovbørnehave på Spurveskjul 11 med henvisning til, at frednin-

gen ikke tillader nybyggeri, der ikke er nødvendig for godsets drift.  

Frederiksdal Gods har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Fredningsnævnets afslag, så vi 

venter nu på en endelig afgørelse i sagen. 

 

Strandpromenaden i Springforbi Strandpark 

Orkanen Bodil forårsagede voldsomme skader på strandpromenaden sidste efterår, og Naturstyrel-

sen har intet foretaget sig for at genoprette skaderne med henvisning til mangel på penge. Natursty-

relsen har i stedet foreslået, at der etableres en sti i terrænet oppe i niveau med Strandvejen, og at et 

antal strækninger fra den gamle kyststi bevares/renoveres og at der etableres eller bruges af de eksi-

sterende op- og nedgange. På de strækninger af den gamle kyststi, som ikke fastholdes, vil betonen 

blive skubbet ned og de eksisterende natursten lagt på.  

Vi har blankt afvist forslaget, da Strandpromenaden har meget stor værdi for borgerne med den næ-

re kontakt til vandet og lævirkningen af kystskrænten m.m. I stedet bør strandpromenaden på kort 

sigt gøres mere farbar, og den må renoveres gradvist gennem årlige bevillinger. Vi er parate til at 

gøre strandpromenaden mere farbar inden vinteren ved at fjerne løse fliser, sten, betonklumper og 

de største huller.  

Vi har et tæt samarbejde med Taarbæk Grundejer- og Borgerforening og Initiativgruppen til udvik-

ling af Springforbi Strandpark om bevarelse af kystpromenaden, og vi er alle enige om, at der ikke 

skal etableres nogen sti oppe på skrænten, og at hele strandpromenaden skal istandsættes i en række 

etaper. 

  

Stigende problemer med grødevækst i Lyngby Sø 

En undersøgelse viser, at det grødebevoksede areal i Lyngby Sø er steget fra 200 m2 i 2005 til 

44.000 m2 i 2012. Det drejer sig især om Aks-Tusindblad og Vandpest, men der vokser nu også 

Kruset Vandaks, Tornfrøet hornblad og Kredsbladet ranunkel i søen. 

Undervandsvegetationen har både været synlig for dem, der færdes langs søens bredder og ikke 

mindst for dem, der færdes på søen i robåd, kano eller kajak. Det kan forventes, at mængden af un-

dervandsvegetation vil stige kraftigt i de kommende år, fordi mængden af planteplankton falder i 

takt med, at indholdet af næringsstoffer i vandet falder. Det vil kunne forhindre sejlads på søen og 
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føre til kraftige iltsvind, der kvæler dyrelivet og skaber voldsomme lugtgener. Der er derfor behov 

for en langsigtet strategi, der kan forhindre dette. 

Vi har taget sagen op i Grønt Råd, for at vi sammen med roklubberne og kommunen kan finde en 

langsigtet løsning, der både er til gavn for naturen og friluftslivet på og omkring søen. 

 

Foldere om Frederiksdal og Møleådalen 

Vi udgav i foråret en folder om Frederiksdal svarende til folderen om Mølleådalen mellem Brede og 

Fuglevad. Folderen beskriver områdets naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier og 

har 3 turforslag. Der har været stor interesse for den. Det samme gælder for vores folder om Mølle-

ådalen, som nu er omdelt i 30.000 eksemplarer, og som vi derfor skal have genoptrykt for 2 gang. 

 

Registrering af plante- og dyrelivet 

Også i år har en række borgere været aktive i vores bioregistreringsgruppe med at registrere plante- 

og dyrelivet på en række lokaliteter i kommunen bl.a. i Dyrehaven og i Ordrup Eng. 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 27. april ved at samle affald i Vi-

rum. Der var et fint fremmøde, og vi fik ryddet grundigt op. 

 

Årets arrangementer 
Vi har også lavet en række arrangementer: Forårstur i Tordals Mose, Forårstur i Ordrup Eng, Sejltur 
på Lyngby Sø, Fugletur i Mølleådalen, De vilde Blomsters Dag i Brede Bakke, Sankthansorme-tur i 
Lyngby Åmose, Sommertur på Borrebakken og Brede Bakke samt Svampetur i Frederiksdal Skov. 
Desuden har vi haft 6 aften gåture den første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina Ras-
mussen som turleder. Årets sidste tur er på søndag den 12. oktober, hvor vi har en cykeltur i Dyre-
haven med poster med udgangspunkt i børnefamilier. Man møder op ved Fortunport mellem kl. 11 
og 14 og får udleveret et kort med ruten og papir og blyant. 

Vi havde også et arrangement i Tordals Mose den 1. juni sammen med Flygtningehjælpens Lyngby 

afdeling, hvor børnene fangede dyr med ketsjere i søen og mosen, og hvor frøerne kvækkede 

højlydt til alles fornøjelse. 

 

Nyhedsbrev 

Vi har nu i 2 år udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til alle de medlemmer, der har oplyst deres e-

mailadresse til hovedforeningen. Alle, der ønsker at modtage nyhedsbrevet kan blot tilmelde sig ved 

at klikke på et link i nyhedsbrevet, som findes på vores hjemmeside i menuen ”Om os”. 

 

Bestyrelsens medlemmer 

Bestyrelsen har i øjeblikket 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Kirsten Havelund, Niels 

Heding, Tilde Roland Høberg, Frits Lundgaard Jensen, Jan E. Johnsson, Søren B. Nielsen, Jørgen 

O. Rasmussen og Nina Rasmussen. På valg i år er Jan E. Johnsson, Hans Nielsen og Søren B. 

Nielsen. 

Vi har således flere 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. 
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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 

http://www.dn.dk/lyngby-taarbaek
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