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Høringssvar vedr. fornyet høring af forslag til lokalplan 258 for Bondebyen 

Danmarks Naturfredningsforening finder, at det nye forslag til bevaringsværdige træer er en 
væsentlig forringelse i forhold til den eksisterende lokalplan 199 for Bondebyen af følgende grunde: 

 I det nye forslag er der kun udpeget bevaringsværdige træer og ikke bevaringsværdig 
beplantning bl.a. hække, og det er således kun træerne, der er udpeget som bevaringsværdige i 

de for Bondebyen karakteristiske stammehække, der både omfatter træer og hække. 

 I det nye forslag er en række meget markante træer ikke udpeget som bevaringsværdige, selv 

om de åbenlyst er bevaringsværdige. Udpegningen bliver på den måde ikke gennemsigtig og 
skaber tvivl om kommunens retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer. Det 
betyder, at der også bliver skabt tvivl om de bevaringsværdige træer, der er udpeget i allerede 

eksisterende lokalplaner, bl.a. lokalplanerne for Taarbæk, Furesøkvarteret, Furesøkysten og for 
Hjortekær langs Dyrehaven. 

Danmarks Naturfredningsforening står helt uforstående over for, at følgende store og markante 
træer ikke er udpeget som bevaringsværdige: 

 I Præstegårdens have: En meget stor og smuk blodbøg og et stort smukt og gammelt egetræ 

 Vest for Sognegården: To meget høje smukke lindetræer 

 Vest for Asylgade 1A: En meget stor og smuk blodbøg 

 Slotsvænget 23A: En meget stor og smuk robinie 

 Lyngbystræde 3: To meget markante ahorn 

 Birchs gård/Fogedgården: En meget stor og smuk ask 

 Brandstationen: En markant lind og en markant hestekastanie 

Danmarks Naturfredningsforening anmoder om, at disse store og markante træer fortsat bliver 
udpeget som bevaringsværdige i den nye lokalplan. 

 
Danmarks Naturfredningsforening anmoder endvidere om at få oplyst, hvilken præcedenseffekt de 

nye udpegningskriterier vil få for udpegningen af bevaringsværdige træer i fremtidige lokalplaner 
og for beskyttelsen af de store og markante træer, der er udpeget træer i de eksisterende lokalplaner. 
 

Danmarks Naturfredningsforening anmoder på den baggrund kraftigt om, at både træer og hække i 
stammehækkene udpeges som bevaringsværdige, og at de ovennævnte store og markante træer 

fortsat bliver beskyttet af lokalplanen for Bondebyen.  
 

Med venlig hilsen 
 

Hans Nielsen 
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