
I Bagsværd Sø vil planerne om at
opføre et OL-rostadion forhindre,
at både Bagsværd Sø og Lyngby
Sø igen kan få et varieret og
naturligt plante- og dyreliv. 

Ved Øresundskysten vil pla-
nerne om at anlægge en kunstig
strand ødelægge det smukke
kystlandskab og føre til 600 nye
parkeringspladser på de grønne
arealer mellem Strandvejen og
Kystbanen. I Dyrehaven får natu-
ren ikke den nødvendige beskyt-
telse.

I Mølleådalen vil både planerne
om at anlægge 12 parkerings-
pladser ved Brede Allé, og pla-
nerne om at nedrive den tidlige-
re strømpefabrik i Nymølle for at
opføre 3 rækkehuse, forringe de
landskabelige og kulturhistori-
ske værdier. 

Som nævnt i sidste års natur-
avis vil planerne om at etablere
en kommunal driftsplads samt
genbrugsstation i det grønne
bælte langs Helsingørmotor-
vejen nord for Rævehøjvej øde-

lægge det åbne landskab og
dets værdifulde plante- og dyre-
liv.

Kommunalreformen – en stor
udfordring
Med kommunalreformen ned-
lægges Københavns Amt, og
dets opgaver på natur- og mil-
jøområdet fordeles mellem kom-
munen og staten. Det giver des-
værre risiko for forringelser for
naturen og miljøet på grund af
mangel på faglig ekspertise i

kommunen. Men det giver også
mulighed for forbedringer for
naturen og miljøet, hvis kommu-
nen viser større vilje end amtet
til at beskytte naturen og mil-
jøet. Kommunalreformen bliver
en stor udfordring for både kom-
munerne og Danmarks Natur-
fredningsforening. Læs side 6.

Godt samarbejde i en række
sager
Selv om vi i Naturfredningsfore-
ningen i nogle sager er meget
uenige med kommunalbestyrel-
sen og/eller Jægersborg Stats-
skovdistrikt (Skov- og Natursty-
relsen), så har vi et godt samar-
bejde i en række andre sager. Vi
samarbejder bl.a. med kommu-
nalbestyrelsen om naturpleje og
naturgenopretning i Tordals Mo-
se, om udarbejdelse af lokalpla-
ner for Furesøkysten og Mølleå-
dalen samt om indsamling af

affald i naturområder. Og vi sam-
arbejder med Jægersborg Stats-
skovdistrikt om naturpleje i bl.a.
Ordrup Eng. Vi ønsker at udbyg-
ge dette samarbejde i de kom-
mende år.

Derfor denne avis
Lokalkomiteen ønsker med
denne avis at sætte fokus på
truslerne mod naturen og land-
skaberne i Lyngby-Taarbæk. Vi
håber, at det kan medvirke til, at
både kommunalbestyrelsen,
Jægersborg Statsskovdistrikt,
andre myndigheder samt flere
borgere vil give de store natur-
mæssige, landskabelige og kul-
turhistoriske værdier i kommu-
nen en hånd, så de kan bevares
og forbedres til glæde også for
de kommende generationer.

Naturen har også
brug for dig

Trusler mod
Mølleådalen

Nationale
klenodier
på spil

Gæt
og
vind

Danmarks Naturfredningsforening har travlt med
at forsvare naturen og landskaberne i Mølleådalen
imod forringelser fra såvel myndigheder som
borgere

Læs side 3

Dyrehaven og Springforbi Strandpark har unikke
naturværdier og landskaber. Men de er truede

Læs side 4-5

Denne smukke plante vokser i Brede Bakker. 
I Danmark findes den kun et par steder på Sjælland,
så den skal vi værne om

Læs om konkurrencen side 6

Mølleåen mellem Fuglevad og Brede Eremitagesletten i Dyrehaven Hvad hedder denne plante?

Naturen og landskaberne i Lyngby-Taarbæk har brug for din hjælp. Der er nemlig mange
planer om anlæg og ændringer, der vil forringe naturen og landskaberne. Det gælder både
i Bagsværd Sø og i Mølleådalen, langs Øresundskysten og i Dyrehaven samt i det grønne
bælte langs Helsingørmotorvejen

LLyynnggbbyy--TTaaaarrbbæækk

NNAATTUURRAAVVIISS
Udgivet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Lyngby-Taarbæk            September 2006

Lyngby Sø bør ligesom Bagsværd Sø naturgenoprettes
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Stor Vandsalamander lever i Dyrehaven Læs side 4
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Bagsværd Sø truet af
rostadion
Regeringens bestræbelser på at
få OL til Danmark i 2020 har gjort
en udbygning af Bagsværd Søs
rostadion aktuel. Ifølge rappor-
ten ”OL til Danmark – Potentialer
og barrierer” fra februar skal det
moderniseres/udvides for 50
mio. kr. og have 10.000 tilskuer-
pladser. 

Der har i en årrække været
planer om at naturgenoprette
Bagsværd Sø ved at fjerne det
stærkt forurenede bundslam,
men nu er planerne om at gen-
oprette søens natur opgivet.
Tilbage er kun planerne om at
uddybe robanerne og at etable-

re en kunstig ø af det opgravede
slam. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalkomiteer ønsker
med en fredning at forhindre en
forringelse af søens landskabeli-
ge værdier og at sikre, at Bag-
sværd Sø bliver naturgenopret-
tet, så både Bagsværd Sø og
Lyngby Sø igen kan få et natur-
ligt plante- og dyreliv. 

En naturgenopretning af
Bagsværd Sø vil betyde, at
vandplanter som Tornfrøet
Hornblad og Glinsende Vandaks
atter vil vende tilbage, efter at
de blev udryddet af forurening i
1950’erne. Når de vender tilba-
ge, vil dele af disse planter drive
rundt i søen og forhindre gen-
nemførelse af internationale
rostævner. 

I 2009 skal der i forbindelse
med gennemførelsen af EU’s
Vandrammedirektiv fastsættes
målsætninger for Bagsværd Sø
og Lyngby Sø. Naturfrednings-
foreningen ønsker, at begge
søer skal have en god økologisk
tilstand, så de igen bliver lige så
rene som for 100 år siden og igen
får en rig undervandsvegetation.

Det vil ikke være foreneligt med
et internationalt rostadion.

Bagsværd Sø og Lyngby Sø skal
naturgenoprettes
Det fosforholdige slam fra søer-
ne skal fjernes for at begrænse
algevæksten, og bestanden af
fredfisk (skaller og brasen m.m.)
skal reduceres, så der bliver
mere zooplankton til at holde
mængden af alger nede. Når
vandet så bliver klart, vil søerne
igen få en rig undervandsvege-
tation. Biologisk set er Bag-
sværd Sø og Lyngby Sø én sø,
fordi der er fri udveksling mellem
søerne af både vand, nærings-
stoffer og fisk. Så enten har
begge søer et rigt plante- og
dyreliv eller også har ingen af
søerne det. 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer i
Gladsaxe, Værløse og Lyngby-Taarbæk ønsker at frede
Bagsværd Sø, Lyngby Sø og de grønne områder mellem
Lyngby og Furesøen. Målet er at forhindre, at Bagsværd Sø
omdannes til et OL-rostadion med 10.000 tilskuerpladser,
og at der anlægges en kunstig ø af opgravet slam i søen

Bagsværd Sø og Lyngby Sø bør
fredes

Hvordan skal Mølleåen se ud i
2015, når EU’s Vandramme-
direktiv er gennemført?

Raadvad Beboerforening, Dan-
marks Naturfredningsforenings

lokalkomite i Lyngby-Taarbæk,
Videnskabsbutikken DTU og
Lyngby-Taarbæk kommune invi-
terer til temadag om Mølleåens
fremtid tirsdag den 24. oktober
kl. 13-18 i Lyngby Kulturhus.

Formålet er at inddrage og
engagere borgere og interesse-
organisationer i en debat om,
hvordan Mølleåens og søernes
naturmæssige og rekreative
værdier skal udvikles.

Borgmester Rolf Aagaard-
Svendsen åbner konferencen,
og der vil bl.a. være indlæg af
miljøminister Connie Hedegaard.

Tilmelding kan ske til
Lyngby-Taarbæk kommune på
45 97 35 11 eller teknisk@ltk.dk
senest den 1. oktober.

Det mener vi
• Bagsværd Sø skal ikke

være OL-rostadion, men
have en rig natur og et
smukt landskab 

• Det fosforholdige slam
skal fjernes fra både
Bagsværd Sø og Lyngby
Sø 

Hjortetrøst ved
Fæstningskanalen/Lyngby Sø

Temadag om Mølleåen
den 24. oktober

Lyngby Sø bør naturgenoprettes

Bagsværd Sø trues af OL-rostadion

FAKTA OM

Bagsværd Sø

Maksimal dybde 3,2  meter
Middeldybde 1,9  meter
Areal 122 hektar

Fosforkoncentrationen var i 2005
på 80 mikrogram totalfosfor/l,
men den skal ned under 40
mikrogram/l, for at søen igen kan
få et naturligt plante- og dyreliv.
I 1912 blev der fundet 10 forskel-
lige undervandsplanter i søen
ned til 2,5 meters dybde bl.a.
Kruset Vandaks, Glinsende Vand-
aks, Tornfrøet Hornblad og
Krebseklo. I 1957 var de alle for-
svundet på grund af forurening,
og ingen af dem er endnu vendt
tilbage.

FAKTA OM

Lyngby Sø

Maksimal dybde 2,8  meter
Middeldybde 1,5  meter
Areal 61 hektar

Fosforkoncentrationen var i 2005
på 117 mikrogram totalfosfor/l,
men den skal ned under 50
mikrogram/l, for at søen kan få
et naturligt plante- og dyreliv.
I 1912 blev der fundet 12 forskel-
lige undervandsplanter bl.a.
Kruset Vandaks, Glinsende
Vandaks, Tornfrøet Hornblad,
Kredsbladet Vandranunkel og
Almindelig Blærerod. I 1958 var
de alle forsvundet, og ingen af
dem er endnu vendt tilbage.



Københavns Amt udsendte i juli
et forslag til plejeplan for
Mølleådalen mellem Lyngby Sø
og Øresund.

Forslaget kræver en årlig
slåning af engen mellem Fugle-
vad og Brede. Lokalkomiteen fik
stoppet dette for ca. 10 år siden,
fordi den uslåede natur giver
bedre overvintringssteder for
insekter, mere føde til fuglene
og en masse gode naturoplevel-
ser. Der bør i stedet foretages
selektiv pleje, hvor kun uønske-
de planter og opvækst bliver
fjernet.

Forslaget indebærer også, at
alle tagrørene i Mølleådalen skal
slås hver 2. vinter og fjernes.
Det vil skade naturen, skæmme
Mølleådalen og koste en masse
penge. Der er kun behov for, at
uønsket opvækst beskæres
med års mellemrum.

Amtets forslag vil også tillade
fældninger af store træer i sko-
vene på Mølleådalens skrænter i

forbindelse med foryngelse,
men det mener vi ikke bør tilla-
des, da det ikke er mangel på
lys, men ulovlig beskæring af
opvækst, der er problemet.
Desuden er en række sårbare og
sjældne planter truet bl.a. Blå
Anemone, Nikkende Flitteraks,
Smalbladet Klokke, Bjerg-
Perikon, Finger-Star, Druemunke
og orkideen Nikkende Hullæbe.
Truslerne er foruden færdsel,
flis og haveaffald m.m.

Endelig vil amtets forslag for-
hindre, at der opsættes en støj-
skærm langs Helsingørmotor-
vejen for at reducere de vold-
somme støjgener i Mølleådalen
og Hjortekær.

Vi har opfordret Lyngby-Taar-
bæk kommune til også at prote-
stere imod amtets forslag til
plejeplan, og vi vil anmode Fred-
ningsnævnet om at ændre amt-
ets endelige plejeplan, hvis den
ikke både bevarer og forbedrer
Mølleådalens naturværdier. 

Den smukt snoede Mølleå, hvor der bl.a. vokser Kattehale

33EEnn  rriigg  nnaattuurr  ––  ooggssåå  ii  ffrreemmttiiddeenn LLyynnggbbyy--TTaaaarrbbæækk  NNAATTUURRAAVVIISS

Mølleådalens store naturmæssige, landskabelige og kulturhisto-

riske værdier fortjener en effektiv beskyttelse, så de også kan

blive til glæde for de kommende generationer. Derfor har

Danmarks Naturfredningsforening protesteret mod en række

forringelser af disse værdier

Det mener vi
• Plejeplanen for Mølleå-

dalen skal forbedre forhol-
dene for dens plante- og
dyreliv

• Nationalmuseets salg af
ejendomme i Mølleådalen
må ikke forringe dens kul-
turhistoriske og landska-
belige værdier

• Vore søer skal friholdes for
terrasser

Nationalmuseet satte i 2005 en
række ejendomme i Mølleådalen
til salg mellem Fuglevad og
Brede samt i Nymølle uden at
stille nogen som helst betingel-
ser om, at det ikke måtte føre til
forringelser af Mølleådalens kul-
turhistoriske og landskabelige
værdier. Det finder lokalkomi-
teen både uansvarligt og bekla-
geligt.

Vi er i øjeblikket involveret i 2
sager, hvor Nationalmuseets
salg truer Mølleådalens kulturhi-
storiske og landskabelige værdi-
er. Den ene sag drejer sig om
etablering af 12 parkeringsplad-

ser ved Brede Allé 68, mens den
anden sag drejer sig om nedriv-
ning af den tidligere strømpefa-
brik i Nymølle for at opføre 3
rækkehuse. Se ovenfor.

12 nye parkeringspladser på
Brede Allé 68
De 4 nye ejere af Brede Allé 68
ansøgte i februar Frednings-
nævnet om dispensation fra
Mølleåfredningen til at anlægge
12 parkeringspladser ud til
Brede Allé. Der har hidtil været 2
garager og et parkeringsareal
bag ejendommen, som ikke var
synligt fra Brede Allé. Natur-
fredningsforeningen anbefale-
de, at der blev meddelt dispen-
sation fra Mølleåfredningen til at
anlægge 8 parkeringspladser
bag ejendommen, men Fred-
ningsnævnet gav dispensation
til at anlægge 12 parkerings-
pladser foran ejendommen i det

grønne område nord for indkør-
slen ved Brede Allé.

Vi har påklaget dispensatio-
nen til Naturklagenævnet med
påstand om, at parkeringsplad-
serne fortsat skal være placeret
bag ejendommen, så de ikke er
synlige fra Brede Allé.

Ejeren af Nybrovej 375 udvidede
sidste år uden tilladelse en ter-
rasse på en bådebro i Bagsværd
Sø fra ca. 12 m2 til ca. 40 m2.
Lokalkomiteen anmodede i janu-
ar Gladsaxe kommune om at
kræve terrassen fjernet, fordi
den er opført ude i Bagsværd Sø,
som ejes af Gladsaxe kommune.
Vi har endnu ikke modtaget
noget svar trods flere rykkere. 

Lokalkomiteen har også an-
meldt ejeren til Københavns

Amt for at overtræde naturbe-
skyttelsesloven, men amtet har
meddelt, at det afventer Glad-
saxe Kommunes behandling af
sagen. 

Lokalkomiteen vil om nødven-
digt gå til Naturklagenævnet for
at få terrassen fjernet, da det vil
forringe vore søers landskabeli-
ge og naturmæssige værdier,
hvis der skabes præcedens for,
at der kan opføres terrasser ude
i dem. 

Ulovlig terrasse
i Bagsværd Sø

Lokalkomiteen blev i januar
opmærksom på, at et enigt
byplanudvalg havde besluttet at
arbejde videre med et forslag
om at nedrive den tidligere
strømpefabrik i Nymølle for at
opføre 3 rækkehuse. En nedriv-
ning af Strømpefabrikken vil
medføre et tab af kulturhistori-
ske værdier, fordi Strømpe-
fabrikken fortæller det sidste
afsnit i historien om industripro-
duktionen i Mølleådalen. Opfø-
relse af 3 rækkehuse i Nymølle
vil både være i strid med
Mølleåfredningens formål om at
opretholde og forbedre Mølleå-
dalens kulturhistoriske værdier,
og dens bestemmelse om at
området skal bevares i dets
nuværende tilstand.

Sagen er endnu ikke afklaret i
byplanudvalget, men lokalkomi-
teen har besluttet at påklage en
eventuel dispensation fra Møl-

leåfredningen til at opføre ræk-
kehuse i Nymølle, fordi de vil
være et fremmedelement, der
vil forringe oplevelsen af det
værdifulde kulturmiljø i Nymølle.
En tilladelse til opførelse af

nybyggeri vil desuden skabe
præcedens for, at også andre
kulturhistoriske bygninger i
Mølleådalen kan nedrives for at
give plads til nybyggeri.

Protester mod forslag
til plejeplan

Nationalmuseet
sælger ejen-
domme uden
betingelser

Den skæmmende terrasse i Bagsværd Sø
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Mølleådalens
værdier truet

3 private rækkehuse eller
værdifuldt kulturmiljø

Den tidligere strømpefabrik ved Nymølle trues af rækkehuse
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I 2002 fræsede Jægersborg
Statsskovdistrikt et 330 år gam-
melt og værdifuldt overdrev op
nordøst for Eremitageslottet
ved Christian d. V’s Eg for at til-
plante det med skov. Overdrevet
havde bl.a. mange meget store
tuer af gul engmyre og værdiful-
de overdrevssvampe. 

Den gule engmyre lever skjult
under jorden i plantedækkede
tuer, og lever næsten udeluk-
kende af honningdug fra de
rodlus, som den holder som hus-
dyr. Om efteråret indsamler den
rodlusens æg og opbevarer dem

i rederum indtil foråret, hvor de
bringer de udklækkede rodlus ud
til værtsplantens rødder. 

I øjeblikket har skovdistriktet
planer om at tilplante et areal i
nærheden, hvor der er sjældne
overdrevssvampe. Men da Dyre-
haven er udpeget som Interna-
tionalt Naturbeskyttelsesom-
råde (EU-Habitatområde), har vi
pligt til at beskytte dens plante-
og dyreliv.

Dødt træ er vigtigt for naturen
Det er vigtigt, at der findes døde
træer i naturen af hensyn til

især svampe, insekter og fugle. I
Dyrehaven er det særlig vigtigt,
fordi den er et af Danmarks vig-
tigste levesteder for svampe.
Naturfredningsforeningen er
derfor utilfreds med, at Jægers-
borg Statsskovdistrikt vil redu-
cere mængden af dødt træ i
Dyrehaven for at imødekomme
klager fra besøgende. 

Dyrehaven er et af de ypperste naturområder i Danmark med mere end 300 år gamle over-
drev og 400 år gamle egetræer. Men naturen i Dyrehaven får ikke den nødvendige beskyt-
telse

På Dyrehavens værdifulde overdrev vokser bl.a. Bakke-Nellike

Det mener vi
• Dyrehavens værdifulde

natur skal beskyttes bedre

• Mængden af dødt træ i
Dyrehaven skal ikke redu-
ceres

• Fuglesangssøens natur
skal genoprettes

Fuglesangssøen i den sydlige del
af Dyrehaven var indtil 1980’erne
en klarvandet sø med en rig
undervandsvegetation beståen-
de af bl.a. Slank Blærerod, Krans-
Tusindblad, Børstebladet Vand-
aks og kransnålalger. Men i
1980’erne udsatte Jægersborg
Statsskovdistrikt græskarper og
sølvkarper i søen for at bekæm-
pe åkander m.m., og det medfør-
te, at alle arterne af undervands-
vegetation blev udryddet, og at
vandet blev meget uklart.
Udsætningen af karperne blev
foretaget på trods af kraftige
advarsler fra det daværende

Naturfredningsråds ekspert,
Arne Schiøtz.

Københavns amt fik sidste år
foretaget en undersøgelse af
fiskebestanden i søen. Under-
søgelsen viste, at søen har en
betydelig bestand af mellemsto-
re karusser, store karper og
græskarper. Rapporten anbefa-

lede, at søen genoprettes ved
en kraftig reduktion af dens
fiskebestand. Det anbefales at
opfiske 1,2 - 1,5 tons fredfisk
især karusser og karper inden
for 1-2 år. 

Danmarks Naturfrednings-
forening opfordrede i foråret
Jægersborg Statsskovdistrikt til

at foretage den foreslåede gen-
opretning af Fuglesangssøen, så
den igen kan blive klarvandet og
få et rigt og varieret plante- og
dyreliv. Vi vil presse på for at få
søen naturgenoprettet allerede
til næste år.

Græskarper ødelagde Fuglesangssøens natur

Formanden for lokalkomiteen i
Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen,
blev i foråret udpeget til at være
Naturfredningsforeningens re-
præsentant i Brugerrådet for Jæ-
gersborg Statsskovdistrikt Nord
de næste 4 år. Brugerrådet skal
rådgive skovdistriktet om driften
af dets arealer i Lyngby-Taarbæk,
Søllerød og Gentofte kommuner.
Du er meget velkommen til at
kontakte Hans Nielsen, hvis du
ønsker ændringer i driften af
Skovdistriktets arealer.

Vi sidder i
Brugerrådet

Smukt ser det ud, men søens undervandsplanter er udryddet

Værdifuld natur truet
i Dyrehaven
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FAKTA OM

Dyrehaven

Dyrehaven blev anlagt i 1670 af
Chr. V til parforcejagt og har
siden da været indhegnet. I den
nu mere end 300 år gamle
græsningsskov findes i dag et af
de ypperste naturområder i Dan-
mark med levesteder og overle-
velsesmuligheder for en lang
række planter, svampe og dyr,
som der ikke er blevet levnet
plads til i skov- og landbrug. Det
gælder bl.a. overdrevsplanter,
svampe, gul engmyre, damrokke,
stor vandsalamander og hulru-
gende fugle som natugle, rød-
stjert, spætmejse og huldue.
Dyrehaven er det sted i Danmark,
hvor der er registreret flest
sjældne og hensynskrævende
svampearter - hele 65 rødlistede
svampearter, hvoraf 14 er true-
de, 30 sårbare og 21 sjældne.
Dyrehaven blev i 1994 udpeget
som naturskov af typen græs-
ningsskov. Dog blev ellesumpen
langs Mølleåen udlagt som na-
turskov af typen urørt skov.
I 2002 blev Dyrehaven udpeget
som Internationalt Naturbe-
skyttelsesområde (EU-Habitat-
område) efter fund af en sjælden
mosskorpion, der lever i døde
trætoppe, og som ikke er fundet
andre steder i Danmark. Udpeg-
ningen omfattede endvidere 12
naturtyper - bl.a. artsrige over-
drev og kalkrige søer og vandhul-
ler med kransnålalger.

Gamle døde træer
skaber masser af liv



Uden om sandstrandsprojektet
har Jægersborg Skovdistrikt i
foråret søgt dispensation fra
strandbeskyttelseslinien til at
anlægge ca. 100 parkeringsplad-
ser på den grønne plæne mellem
Springforbivej og Tvendehus –
hvor et gammelt hus netop er
nedrevet. 

Lokalkomiteen  har påklaget
dispensationen til Naturklage-
nævnet, fordi den vil forringe
mulighederne for at genforene
Dyrehaven med Øresund, og
fordi der ikke er parkeringspro-
blemer, bortset fra de allerbed-
ste sommerdage.

Vi mener, at landskabet ved
Springforbi bør friholdes for yder-

ligere parkeringspladser, så de
store landskabselementer i
Dyrehaven kan videreføres i
Springforbi, som angivet i et for-
slag fra 1997 til landskabsplan
for området. Der bør i stedet tilla-
des parkering på udvalgte græs-
bevoksede arealer (sletter) ved
Springforbi på de allerbedste
sommerdage, hvor parkerings-
pladserne ikke er tilstrækkelige.

Skov- og Naturstyrelsen ansøg-
te i 2001 Kystdirektoratet om til-
ladelse til at anlægge 3 store
stenhøfder ud i Øresund ved
Springforbi for at etablere 3
sandstrande. I vinter blev en
“Vurdering af projektets Virk-
ninger på Miljøet” offentliggjort i
en såkaldt VVM-redegørelse, der
viste, at det ville kræve an-
læggelse af op til 600 parke-
ringspladser på de grønne area-
ler ved Springforbi mellem
Strandvejen og Kystbanen. Det
vil virke stærkt skæmmende og
ødelægge mulighederne for at
gennemføre Springforbiplanens
visioner om at genforene Dyre-
haven med Øresund.

Forslaget blev mødt med vold-
somme protester fra mange
sider. Naturfredningsforeningen
påpegede, at stenhøfderne og
de kunstige sandstrande vil
skæmme kystlandskabet, og at
det er unaturligt at anlægge
sandstrande på en erosionskyst.
Ifølge VVM-redegørelsen vil
havet årligt erodere op til 6.000
m3 sand fra strandene. Endelig
vil hver af de 3 badestrande kun
få en længde på 50 m og desu-
den være farlige for familier med
børn på grund af en vanddybde
på over 2 meter ved høfderne.

Den eksisterende strandpro-
menade har en stor rekreativ
værdi hele året rundt, da den er
beliggende i et naturområde og
er afskærmet fra Strandvejen af
en høj kystskrænt. En renove-
ring og forskønnelse af Strand-
promenaden og en forbedret
pleje af kystskrænten vil øge

den rekreative benyttelse af
Springforbiområdet uden at
skabe behov for flere parke-
ringspladser. Forbedrede sand-
strande bør i stedet etableres
ved Bellevue, hvor der kan an-
lægges en langt mere naturlig
sandstrand, og hvor der er
mange gode kollektive trafikfor-
bindelser, som badegæsterne
kan benytte.

Naturfredningsforeningen an-
befaler derfor, at der ikke an-
lægges sandstrande ved Spring-
forbi, men at Strandprome-
naden renoveres og forskønnes,
og at der etableres 1-2 gode
badebroer, så det bliver let at få
en dukkert på stedet. Mange
beboere i Taarbæk og alle parti-
erne i kommunalbestyrelsen,
bortset fra De Radikale, har også
protesteret imod sandstrands-
projektet. 

Vi vil om nødvendigt rejse fred-
ningssag
Lokalkomiteen besluttede i
foråret, at den vil anmode
hovedforeningen om at rejse
fredningssag for hele området
ved Springforbi, hvis Skov- og
Naturstyrelsen beslutter at
anlægge sandstrande ved
Springforbi. Miljøminister Connie
Hedegaard har i juli bedt Skov-
og Naturstyrelsen om sammen
med Lyngby-Taarbæk kommune
at nedsætte en arbejdsgruppe,
der skal se på, om projektet kan
rettes til, så vi kan finde en
løsning, der kan opnå lokal op-
bakning.

Det mener vi
• Ingen skæmmende sten-

høfder ved Strandprome-
naden

• Strandpromenaden skal
forskønnes og forsynes
med 2 gode badebroer

• Ikke flere parkeringsplad-
ser ved Springforbi
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Springforbiplanen er et af Danmarks største og mest visi-
onære naturgenopretningsprojekter, der skulle genforene
Dyrehaven med Øresund. Planen blev udtænkt allerede i
1930’erne, men trues nu af skæmmende stenhøfder og
enorme parkeringsanlæg

Værdifuldt kystlandskab truet ved
Springforbi

Stenhøfderne vil både skæmme kysten og kystpromenaden

Strandpromenaden giver unikke naturoplevelser året rundt

Vi siger nej tak til 100 parkeringspladser på denne grønne plæne

FAKTA OM

Springforbi-
planen

Springforbiplanen er et af Dan-
marks største naturgenopret-
ningsprojekter, og initiativet blev
taget i 1930’erne af statsmini-
ster Thorvald Stauning, Dan-
marks Naturfredningsforenings
formand Erick Struckmann og
Dyrehavens skovrider Henning
Martensen-Larsen. Deres ide var
at opkøbe og nedrive bebyggel-
sen mellem Dyrehaven og
Øresund fra Trepilevej til Strand-
møllen for at give den brede
befolkning adgang til et smukt
kystområde og for at forene
Dyrehaven og Øresund.
Der blev ikke vedtaget nogen
officiel plan, men Statsskov-
væsenet fik i hvert enkelt tilfæl-
de bevilling til at opkøbe ejen-
dommene, når de var til salg. Det
var først i de såkaldte Spring-
forbi-rapporter fra 1983 og 1995,
at der blev truffet beslutning om,
at de mest værdifulde bygninger
i området skulle bevares, og at
hele området skulle udlægges
som rekreativt område.

Parkeringsprojekt ved Springforbi overflødigt
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De vigtigste nye naturmæssige
opgaver, som Lyngby-Taarbæk
kommune skal varetage, er
beskyttelsen af vandløb, søer,
moser, enge og overdrev. Det
omfatter både behandling af
ansøgninger om dispensation
fra naturbeskyttelsesloven og
udarbejdelse, vedtagelse og
gennemførelse af handleplaner
for alle vandområder, habitat-
områder og fuglebeskyttelses-
områder i kommunen. Handle-
planerne skal sikre, at målsæt-
ningerne i vandplanerne og na-
turplanerne bliver opfyldt i hen-
hold til EU’s Vandrammedirektiv,

Habitatdirektiv og Fuglebeskyt-
telsesdirektiv. 

De vigtigste nye miljømæssige
opgaver, som Lyngby-Taarbæk
kommune skal varetage, er mil-
jøgodkendelse af flere forure-
nende virksomheder, behandling
af ansøgninger om tilladelse til
udledning af spildevand, beskyt-
telse af grundvandet samt
sager om forurenet jord. 

Ringere fagligt niveau
Mens det i dag er Københavns
Amt og Frederiksborg Amt, der
varetager beskyttelsen af Mølle-
åen fra dens udspring vest for

Bastrup Sø til dens udløb i
Øresund, så bliver det fremover
5 kommuner, nemlig Lyngby-
Taarbæk, Rudersdal, Furesø,
Allerød og Egedal kommuner.
Det er indlysende, at disse 5
kommuner ikke vil kunne have
den samme faglige ekspertise,
som de 2 amter har haft. 

I Københavns Amt, der dækker
18 kommuner, har der f.eks. kun
været 2 medarbejdere med et
indgående kendskab til det vilde
planteliv på land. I fremtiden vil
det være almindeligt, at der slet
ikke er nogen medarbejder i den
enkelte kommune, der har et
indgående kendskab til det vilde
planteliv. 

Naturfredningsforeningen fryg-
ter på den baggrund, at den fag-
lige kvalitet i sagsbehandlingen
vil blive forringet, og at det vil gå
ud over beskyttelsen af naturen.

Det bliver dyrt
Kommunerne vil modtage penge
gennem bloktilskud til deres
opgaver med naturbeskyttelse,
men tilskuddets størrelse tager
ikke hensyn til, hvor store natur-
områder de enkelte kommuner
har. Da Lyngby-Taarbæk kommu-
ne har meget store naturområ-
der (ca. 40% af arealet), vil den
blive kraftigt underkompense-

ret. Det vil derfor blive meget
dyrt for Lyngby-Taarbæk at
overtage beskyttelsen af natu-
ren fra amtet. 

Lokalkomiteen frygter, at det
vil forringe naturbeskyttelsen
og ikke mindst naturgenopret-
ningen, der vil blive meget kost-
bar. Alene genopretningen af
Lyngby Sø vil koste op mod 100
mio. kr.
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Lyngby-Taarbæk kommune overtager til nytår mange af
amtets opgaver på natur- og miljøområdet. Det giver risiko
for forringelser på grund af mangel på faglig ekspertise,
men også mulighed for forbedringer, hvis kommunalbesty-
relsen viser vilje hertil

Femradet Ulvefod – en af Lyngby Åmoses sjældne planter

Folketinget vedtog i juni ”Lov om
et kvalitetsstyringssystem for
den kommunale sagsbehandling
på natur- og miljøområdet”.
Loven skal medvirke til at sikre
faglig kvalitet, effektivitet og
ensartethed i kommunalbesty-
relsens sagsbehandling på
natur- og miljøområdet samt til
at sikre borgernes og virksomhe-
dernes tillid til og tilfredshed
med sagsbehandlingen. 

Kommunalbestyrelsen skal
fastlægge en kvalitetspolitik for
kommunens sagsbehandling og
udarbejde en kvalitetshåndbog.
Kommunalbestyrelsen skal
hvert år offentliggøre oplysnin-
ger om kommunens indsats og
om resultater som følge af kvali-
tetsstyringssystemet.

Danmarks Naturfredningsfore-
ning anser denne lov for et være
et meget vigtigt redskab til at få
sat fokus på det faglige niveau i
sagsbehandlingen, og lokalkomi-
teen vil derfor følge udformnin-
gen af Lyngby-Taarbæk kommu-
nes kvalitetspolitik meget tæt.

Muligheder for forbedringer
I 1992 fik Lyngby-Taarbæk kom-
mune overdraget administratio-
nen af naturbeskyttelseslovens

sø- og åbeskyttelseslinie samt
skovbyggelinie i byzone fra
Fredningsnævnet. Og det har
bestemt ikke været til gavn for

naturen og landskaberne. Som
det fremgik af Lyngby-Taarbæk
Naturavis 2005 har kommunen i
en række sager tilgodeset sine

egne, enkelte borgeres eller virk-
somheders interesser i strid
med loven. Det er lokalkomi-
teens forventning, at den nye
lov om kvalitetsstyring vil bety-
de en forbedring af kommunens
administration også på disse
områder.

Lokalkomiteen håber endvide-
re, at den kendsgerning, at kom-
munalbestyrelsen nu får et
meget større ansvar for naturen,
vil betyde, at naturbeskyttelse
vil få en større vægt i den politi-
ske beslutningsproces. Der er
nemlig behov for en bedre
beskyttelse af de grønne områ-
der, så de ikke blot er reservea-
realer, der kan inddrages, så
snart der viser sig behov for byg-
geri eller anlæg. Kommu-
nalbestyrelsens mål bør være,
at naturen i Lyngby-Taarbæk
skal være rigere end i dag. 

Kommunalreformen
– en stor udfordring

Det mener vi
• Naturen og landskaberne

skal have større vægt i
kommunalbestyrelsens be-
slutninger

• Kommunen skal have en
høj faglig ekspertise på
natur- og miljøområdet

• Vi skal have en endnu rige-
re natur i Lyngby-Taarbæk

Dværgblåfuglens levested ved Helsingørmotorvejen trues af kommunal driftsplads og genbrugsstation

Denne meget sjældne plante har et af sine få voksesteder i Brede Bakker

Kvalitetsstyring af sagsbehandlingen

Vær med i lodtrækningen om 1 flaske champagne, 1 fugle-
kasse, eller 1 års medlemskab af NaturfredningsforeningenKONKURRENCE – Gæt en plante

Hvad hedder planten?
Den vokser i Mølleådalen,
bliver 15-60 cm høj og
er meget sjælden

Sæt X

Anemone

Blåtoppet Kohvede

Viol

Send/mail dit svar senest 1.12.06
til Hans Nielsen,
Kastanievej 4B, st., 2800 Kgs. Lyngby
eller hans@nielsen.mail.dk

Vi trækker lod
blandt alle rigtige svar
og de tre vindere
får direkte besked

✁

✁
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Naturens vagthunde har travlt

NESA etablerede i september
2005 en midlertidig oplagsplads
ved Frederiksdalsvej uden tilla-
delse fra Fredningsnævnet. Op-
lagspladsen hindrede og skæm-
mede den enestående udsigt
over Furesøen på en ca. 130 m
lang strækning, hvor fredningen
indebærer, at der ikke må an-
bringes noget, som hindrer eller
skæmmer udsigten. 

Lokalkomiteen anbefalede

Fredningsnævnet at meddele
afslag på NESAs ansøgning om
lovliggørelse af oplagspladsen,
og resultatet blev, at den blev
flyttet, så den ikke skæmmede
udsigten over Furesøen.

NESA indbød efterfølgende
lokalkomiteen til et møde, hvor
vi fik en konstruktiv dialog om,
hvordan lignende sager kan und-
gås i fremtiden.

Lokalkomiteen har til opgave at være naturens og miljøets
lokale vagthunde. Vi skal holde øje med, at politikerne og
borgerne overholder landets natur- og miljølove, og at
vores natur og miljø bevares og forbedres. Og det har vi
travlt med

Lokalkomiteen protesterede sid-
ste år kraftigt imod Lyngby-
Taarbæk kommunes planer om
at bebygge Badeparken ved
Lyngby Stadion, en del af
Virumparken og hele parken ved
Lyngbygårdsvej. Resultatet er
blevet, at Virumparken bliver
bevaret i sin helhed, og at byg-
geplanerne for Badeparken blev
stillet i bero. 

Parken ved Lyngbygårdsvej
forsvinder helt, idet der opføres
en daginstitution i den sidste
rest af parken. Kommunalbe-
styrelsen vil dog følge lokalkomi-
teens forslag om, at der ikke
anlægges parkeringsplads i en
smuk troldnød-bevoksning, så
den kan indgå som et værdifuldt
element i daginstitutionens
legeplads.

Kommunalbestyrelsen har
endvidere besluttet, at eksiste-

rende parker udlagt i kommune-
planen skal bevares. Grønne
områder i øvrigt skal bevares i
videst muligt omfang og må kun
omdannes efter konkrete pro-

jekter, der sikrer eksisterende
beplantning og samspillet mel-
lem bebyggelse og grøn-
ning/park. 

Lokalkomiteen påklagede sidste
år Fredningsnævnets dispen-
sation fra Mølleåfredningen til
fældning af 2 gamle, sunde
bøgetræer på en skovbevokset
skrænt i Mølleådalen. Ansø-
gerne frygtede, at de ville vælte
i en storm og ramme deres hus. 

Det er lokalkomiteens opfat-
telse, at alle træer i princippet
kan vælte i en storm, og at der
derfor skal foreligge ganske

særlig forhold f.eks. angreb af
råd, før der kan meddeles dis-
pensation til fældning af træer i
Mølleåfredningen. Lyngby-Taar-
bæk kommune og Københavns
amt støttede lokalkomiteens
holdning, mens Jægersborg
Skovdistrikt ligesom Frednings-
nævnet støttede ansøgernes
holdning. 

Naturklagenævnet besluttede
at ophæve Fredningsnævnets

dispensation til at fælde træer-
ne med henvisning til, at det vil
være i strid med fredningens for-
mål at give dispensation til at
fælde sunde træer, der i øvrigt
ikke udgør en konkret risiko for
færdsel eller beskadigelse af
huse. De 2 gamle, sunde bøge-
træer blev således reddet fra at
blive fældet.

Gamle sunde træer i Mølleådalen
blev reddet

I 2005 ansøgte kommunalbesty-
relsen om dispensation fra for-
tidsmindebeskyttelseslinien til
opførelse af et boligbyggeri på 6
etager klos op ad Fæstnings-
kanalen på Teknisk Skoles grund
på Mortonsvej. Det betød, at
byggeriet ville blive meget syn-
ligt fra både Fæstningskanalen
og fra Søpromenaden ved
Lyngby Sø. 

Lokalkomiteen protesterede

kraftigt mod et byggeri på 6 eta-
ger ved Fæstningskanalen, og
besluttede at benytte alle sine
klagemuligheder for at få højden
reduceret. Det blev imidlertid
ikke nødvendigt, idet Køben-
havns Amt kun gav dispensation
til 3 etager ved Fæstnings-
kanalen. 

Byggeprojektet for Badeparken er opgivet

Parker blev bevaret 

Skov-Hullæbe – en seværdighed
på DTU

Oplagsplads skæmmede udsigten over Furesøen

Byggeri ved Fæstnings-
kanalen blev reduceret

NESAs ulovlige oplagsplads blev flyttet

På DTU i Lundtofte findes
Danmarks formentlig største
bestand af den fredede orkidé
Skov-Hullæbe. Lokalkomiteens
bioregistreringsgruppe har op-
talt mere end 4.000 planter.
Skov-Hullæben vokser på DTU
især i beplantninger af Kranstop
- den kan ikke overleve på area-
ler, der bliver slået. 

I juni blev lokalkomiteen af en
borger gjort opmærksom på, at
DTU var i gang med at fjerne en

række bevoksninger med
Kranstop og Skov-Hullæbe på
bl.a. Elektrovej for at erstatte
dem med græsplæner. Lokal-
komiteen kontaktede på den
baggrund DTU og anmodede om,
at de resterende bevoksninger
af Kranstop og dermed også de
vigtige voksesteder for Skov-
Hullæbe bliver bevaret. 

Universitetsdirektør på DTU,
Jørgen Honoré, har i brev af 10.
juli meddelt lokalkomiteen, at

“DTU finder det meget positivt,
at Naturfredningsforeningens
lokalkomite engagerer sig så
stærkt i plejen og vedligeholdel-
sen af universitetets eneståen-
de grønne områder, og at DTU i
fremtiden i videst muligt omfang
vil tage hensyn til de af lokalko-
miteen fremsatte synspunkter i
forbindelse med planlægning og
drift af DTU’s grønne områder.”
Lokalkomiteen er meget tilfreds
med dette svar.

Skov-Hullæbens levesteder
på DTU blev beskyttet
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Giv naturen en hånd!

Lyngby-Taarbæk kommune og
lokalkomiteen indbød i vinter
alle borgere til møde på Lyngby
Rådhus for at få stiftet en fåre-
græsserforening. Baggrunden
var, at Københavns amt havde
bevilget naturgenopretnings-
midler til etablering af 2 fårefol-
de på brakmarken mellem Erme-
lundsstien og bebyggelserne

Agervang og Torsvang. Formålet
var at forhindre, at Erme-
lundskilen gror til i skov og at
skabe mere liv i landskabet. Få-
rene skal græsse i foldene fra
maj til november. 

”Fåregræsserforeningen Erme-
lunden”s medlemmer har til op-
gave på skift at foretage et dag-
ligt tilsyn, hvor fårene tælles, og

hvor det kontrolleres, at de har
vand og er raske. Markerne er nu
ved at blive omlagt til økologisk
drift.

Projektet har været en stor
succes, idet interessen både for
at deltage i foreningens arbejde
og for at opleve fårene har
været overvældende. 

Læs vores hjemmeside
Lokalkomiteen har sin egen
hjemmeside, hvor du bl.a. kan
læse om aktuelle sager, kommende
ture og arrangementer samt
årsberetninger
Adressen er www.dn.dk/lyngby

Bliv medlem af
Danmarks
Naturfredningsforening

Du kan indmelde dig på
www.dn.dk
eller tlf. 39 17 40 00

Lokalkomiteen
i Lyngby-Taarbæk
Hans Nielsen, formand
Kastanievej 4 B, st. mf.
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 94 55

hans@nielsen.mail.dk
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Jørgen O. Rasmussen, næstformand
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Lokalkomiteen er gået aktivt ind
i arbejdet med at bevare og gen-
skabe værdifuld natur i Lyngby-
Taarbæk i samarbejde med bl.a.
Lyngby-Taarbæk kommune, Jæ-
gersborg Statsskovdistrikt og
Frilandsmuseet.

Vi foretager med hjælp fra fri-
villige borgere naturpleje i Tor-
dals Mose, Ordrup Eng og i en
række vandhuller rundt om i
kommunen. Desuden har vores
bioregistreringsgruppe registre-
ret især plantelivet i 40 natur-
områder i kommunen.

Naturgenopretning og pleje af
Tordals Mose
I 1991 gennemførte lokalkomi-
teen i samarbejde med Lyngby-
Taarbæk kommune sit første
naturgenopretningsprojekt. Det
var anlæggelse af en sø i Tordals
Mose, der var blevet tørlagt i for-
bindelse med anlæggelsen af
Fæstningskanalen i 1886-88.
Søen fik hurtigt et rigt og varie-
ret plante- og dyreliv, og huser i
dag en usædvanlig stor bestand
af den smukke Langbladet

Ranunkel. Lokalkomiteen plejer
hvert år søen, så den ikke gror til
i Dunhammere og Høj Sødgræs,
og slår engen ved søen, så den
er synlig og tilgængelig fra
Ermelundsstien. 

I 2002 gennemførte lokalkomi-
teen i samarbejde med Lyngby-
Taarbæk kommune en genopret-
ning af den rest af Tordals Mose,
der ikke var blevet fyldt op i for-
bindelse med anlæggelsen af
Fæstningskanalen. Genopretnin-
gen gik ud på at fælde træerne i
mosen og hæve afløbet fra den
afvandede mose ca. 1 meter, så
den blev oversvømmet. 

Resultatet er blevet en mose
med et rigt og værdifuldt plan-
teliv og en stor bestand af frøer.
Lokalkomiteen plejer hvert år
mosen ved at beskære uønsket
opvækst og forhindre, at dun-
hammerne kvæler de øvrige
planter.

Kontakt os!
Du er meget velkommen til at
kontakte os, hvis du har lyst til
at give naturen en hånd i et par

timer nogle gange om året, eller
hvis du har forslag til andre
naturområder i kommunen, der
kunne trænge til en hjælpende
hånd.

Du må også meget gerne kon-
takte os, hvis du har mistanke
om overtrædelser på natur- og
miljøområdet eller ser noget, der

skæmmer naturen eller landska-
bet. Kontakt os også, hvis du har
ideer, der kan gavne og forskøn-
ne naturen og landskaberne.

Den genoprettede del af Tordals Mose

Naturen i Lyngby-Taarbæk har brug for en hånd. Ellers vil
værdifuld natur forsvinde eller ikke blive genskabt på
grund af forurening, manglende naturpleje eller bygge- og
anlægsprojekter

Fårene har skabt nyt liv i Ermelundskilen

Fåregræsning i Ermelundskilen

Giv naturen en hånd og bliv med-
lem af Danmarks Naturfred-
ningsforening. Vi er allerede
mange medlemmer her i Lyngby-
Taarbæk, men vi har også brug
for dig.

Du kan indmelde dig på
www.dn.dk eller på
tlf. 39 17 40 00, men du er også
velkommen til at kontakte lokal-
komiteen på tlf. 45 88 94 55
eller hans@nielsen.mail.dk

FAKTA OM

Hvem er vi?

Danmarks Naturfredningsfore-
ning er Danmarks største grønne
forening. Den er stiftet i 1911 og
har i dag 215 lokalkomiteer, der
dækker en eller flere af landets
kommuner. 
Foreningens overordnede og
langsigtede mål er, at Danmark
bliver et bæredygtigt  samfund
med et smukt og varieret land-
skab, en rig og mangfoldig natur
og et rent og sundt miljø.
Foreningen arbejder for befolk-
ningens mulighed for gode natur-
oplevelser og med emner som
naturbeskyttelse, miljøbeskyt-
telse, planlægning, adgang til
naturen, lovgivning og oplysning.
Foreningen har godt 140.000
medlemmer, hvoraf 2.000 bruger
en del af deres fritid på at arbej-
de i foreningen.
Foreningen arbejder især med
den danske natur og muligheder-
ne for at opleve den, men er også
internationalt engageret, især
gennem EU.
I arbejdet med den danske natur
søger Naturfredningsforeningen
at sikre, at tabet af den biologi-
ske mangfoldighed standser og
beskæftiger sig derfor også med
land- og skovbrugets forhold.

Vi har også
brug for dig

Kom til
årsmødet
Lokalkomiteen holder årsmø-
de onsdag den 1. november
kl. 19.30 i Lyngby Sognegård,
Stades Krog 9 ved Lyngby
Kirke. Efter årsberetningen
og en efterfølgende debat
vælges medlemmer til lokal-
komiteen. Så mød op, hvis du
kunne tænke dig at blive
medlem af lokalkomiteen.

Efter årsmødet vil land-
skabsarkitekt Kirsten Lund-
Andersen fortælle om beva-
ring og udvikling af Kanin-
gårdsparkens kulturhistori-
ske og landskabelige værdier.
Alle er velkomne.


