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Høringssvar vedr. forslag til kommuneplan 2021 for Lyngby-Taarbæk

Lyngby-Taarbæk er en unik kommune, når det gælder naturområder, landskaber og
kulturhistorie. Det er Danmarks Naturfredeningsforenings opfattelse, at disse unikke værdier
skal beskyttes både for vores egen skyld, og fordi de må forventes at blive efterspurgt i endnu
højere grad af de kommende generationer. Det er derfor af afgørende betydning, at
Kommuneplanen sikrer, at disse unikke værdier ikke forringes, men bliver bevaret og forbedret.

1. Naturbeskyttelse
Det fremgår af ”Det vil vi” i Kommuneplanforslag 2021, at Kommunalbestyrelsen ønsker at
værne om kommunens grønne værdier og enestående naturkvaliteter, fordi de er vigtige for
fortsat at være en attraktiv kommune, men det er ikke tilstrækkeligt.
Vi skal også forbedre biodiversiteten og naturkvaliteten gennem naturpleje og
naturgenopretning, så den kan blive bedre i bl.a. Lyngby Sø, Lyngby Åmose, Mølleådalen og
Tordals Mose.
Vi foreslår på den baggrund nogle yderligere retningslinjer for naturbeskyttelse.
Forslag til yderligere retningslinjer:
1. Biodiversiteten skal bevares og forøges gennem naturpleje og naturgenopretning i både
naturområder, parker og grønne områder.
Begrundelse:
Uden en målrettet indsats vil biodiversiteten fortsætte med at falde på grund af mange små
og/eller isolerede bestande, og deres forringede spredningsmuligheder på grund af veje og
bebyggelse m.m.
2. Naturværdierne i de lysåbne naturarealer skal bevares og forbedres ved naturpleje
Begrundelse:
Naturværdierne i de lysåbne naturarealer bl.a. vandhuller, enge, overdrev og moser er mange
steder blevet forringet på grund af manglende eller ineffektiv pleje. Ved at forbedre plejen vil
deres naturværdier blive større til gavn for biodiversiteten og til glæde for borgerne.
3. Levestederne for de truede arter, som findes i kommunen, skal beskyttes og forbedres ved en
målrettet indsats.
Begrundelse:
De truede arter har små bestande, der let kan blive udryddet, fordi afstanden mellem deres
levesteder er blevet meget stor, og fordi mange naturområder er forsvundet i de seneste 100 år
f.eks. 75 % af vandhullerne. Dertil kommer, at deres muligheder for at sprede sig i kommunen er
blevet stærkt forringet på grund af vejanlæg og bebyggelser.

4. Der skal være flere stier i kommunen uden adgang for cyklister, så det vilde dyreliv ikke
stresses, og så gående kan opleve naturen i fred og ro.
.
Begrundelse:
Cyklisters fart og kraftige, langtlysende pandelamper stresser dyre- og fuglelivet, så bl.a. rådyr
og rovfugle forsvinder. Det forringer også naturoplevelserne for de borgere, der ønsker at stresse
af og nyde naturen til fods, når de hele tiden på grund af smalle stier skal træde til side for at give
plads til cyklister.

2. Landskabelige værdier
Det fremgår af ”Det vil vi” i Kommuneplanforslag 2021, at Kommunalbestyrelsen ønsker at
værne om kommunens grønne værdier, men kommuneplanforslaget indeholder ikke nogen
særskilte retningslinjer for bevaring og beskyttelse af de landskabelige værdier, idet der blot
henvises til retningslinjerne for naturbeskyttelse. (Side 87 i PDFen med kommuneplanforslaget).
Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er nødvendigt at fastlægge særskilte
retningslinjer for at beskytte de landskabelige værdier mod forringelser fra de tilstødende
områder.
Forslag til retningslinje:
1. Beskyttelsesområderne for landskabs-, natur- og kulturværdier skal sikres mod forringelser
ved opførelse af nye bygninger og ved udvidelse af eksisterende bygninger i de tilstødende
områder.
Begrundelse:
Kommunen har i udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet foreslået højt byggeri tæt
på Ermelundskilen, der er udlagt som beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og
kulturværdier, så dens landskabelige værdier vil blive kraftigt forringet.
Kommunen har tilladt nyt byggeri i Hvidegårdsparken 99, som medfører en væsentlig
forringelse af landskabsområdet, der omfatter Tordals Mose og Hvidegårdens marker.

3. Kulturmiljøer
Målet for planstrategi 2019 ”Byudvikling i balance” var bl.a., at vi værner om vores
kulturhistoriske miljøer. Vi foreslår derfor en række yderligere retningslinjer i kommuneplanen
for at målet kan blive opfyldt.
Forslag til yderligere retningslinjer:
1. Kulturmiljøerne og den samlede historiske kulturarv skal indgå som et vigtigt element i
kommunens planlægning, sagsbehandling og fortælling om områdernes særlige historiske og
fysiske værdier.
Begrundelse: For at bevare og forbedre kulturmiljøerne og den samlede kulturarv er det
nødvendigt, at de indgår som et vigtigt element i kommunens planlægning, sagsbehandlig og
fortælling om områdernes særlige historiske og fysiske værdier, og det sker ikke i dag.
2. Kulturmiljøernes særlige værdier og sårbarheder skal indgå i lokalplanlægningen,
sagsbehandlingen og formidlingen af kulturarven.
Begrundelse:
Kæmpegravhøjen ved Hvidegården er beliggende i et kulturmiljø i Kommuneplan 2017 og er
blandt de mest værdifulde gravhøje i kommunen på grund af dens størrelse og de berømte
Hvidegårdsfund, Alligevel er dens kulturhistoriske værdi blevet forringet væsentligt af
kommunens nylige byggetilladelse til et meget voldsomt byggeri på Hvidegårdsparken 99 meget
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tæt på gravhøjen uden hensyntagen til dens sårbarhed og uden inddragelse af hverken
Hvidegårdsparkens Grundejerforening, naboerne, Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk
eller Danmarks Naturfredningsforening.
3. Kulturmiljøerne skal fortsat fremstå som synlige eksempler på kommunens kulturhistoriske
udvikling.
Begrundelse:
Lyngby Søndre Mølle og dens mølleværk er bygningsfredet og enestående i både Mølleådalen
og på landsplan på grund af dens mølleværk med vandturbine, remtræk og valsemøller, fordi der
ikke findes noget tilsvarende i hele landet. Alligevel er Lyngby Søndre Mølle lukket for
offentligheden, og dens unikke mølleværk er ved at gå tabt for altid på grund af manglende
bekæmpelse af skadedyr og anden misligholdelse.
4. Udpegningen af kulturmiljøer i Lyngby-Taarbæk skal være afsluttet senest i 2025 efter at være
blevet udskudt i mange år.
Begrundelse:
Udpegning af kulturmiljøer blev besluttet allerede i den statslige udmelding til amternes
regionplanrevision 1997, og blev ved Kommunalreformen i 2008 pålagt den enkelte kommune.
Lyngby-Taarbæk Kommune har udskudt det igen og igen, så der stadig kun er udpeget ganske få
kulturmiljøer.

4. Kulturhistoriske elementer i kommunen
Forslag til yderligere retningslinjer:
1. Begrebet ”Bevaringsværdige bygninger” skal udvides, så det også omfatter kulturhistoriske
elementer som bl.a. hegn/stakitter og malerier på bygninger.
Begrundelse:
De kulturhistoriske stakitter i Brede, som er fremstillet af metalbånd fra uldballer til Brede
Klædefabrik, bør bevares for eftertiden på grund af både deres kulturhistoriske værdi og
fortælleværdi. Det samme gælder Tuborgmaleriet på gavlen af Lyngby Hovedgade 26 og nogle
af fuglemalerierne på en række huse i Taarbæk.

5. Liste over fejl og mangler i forslaget til kommuneplan 2021
Danmarks Naturfredningsforening har fundet en række fejl og mangler i forslaget til
kommuneplan, som vi ønsker rettet og udbedret. Sidetallet er fra PDF’en med
kommuneplanforslaget.
1.

Det fremgår ikke, at Lyngby Åmose er blevet udpeget som Natura 2000 habitatområde
hverken i teksten side 53 eller på kortet side 569 over Natura 2000, beskyttede naturtyper og
naturfredninger.

2.

Kortet over skovrejsning på side 571 mangler den eksisterende skov ved Novozymes på
Dyrehavegårds jorder og de 2 eksisterende skove på hver side af Dybendalsvej op mod
henholdsvis Storkereden og Mølleåkloakværkets hestefolde.

3.

Stien fra Kaningården til Virum Vandvej har turkis farve (separat sti), men er (sti ad vej) og
skal derfor have blå farve på kortet over stier på side 573.

4.

Stien fra Virum Torv langs Grønnevej til Holte Station har turkis grøn farve (separat sti),
men skal have gul farve (cykelbane langs vej) på kortet over stier side 573.
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5.

Stien fra Hjortekærsvej (Hjortekæret) tværs gennem Dyrehave til Trepilevej i Taarbæk
mangler på kortet over stier side 573.

6.

Stien fra Fortunen til Klampenborg gennem Dyrehaven mangler på strækningen fra
Fortunen til efter Fuglesangssøen på kortet over stier side 573.

7.

Separat sti eksisterer ikke længere fra Stenrødgaard til Jægersborg, men er tilsluttet
forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej, så den skal slettes på kortet over stier side 573.

8.

Stien fra Tordals Mose til Garderhøjfortet/Jægersborgvej er ikke angivet på kortet over stier
på side 573.

9.

Kortet ”Støj i landskabet” side 574 viser ikke noget om støj, men hvilke områder, der ligger
i landzone.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen
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