Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomiteen for Lyngby-Taarbæk

Beretning til årsmødet den 28. oktober 1997.
Lokalkomiteen har i det forgangne år været involveret i et stort antal sager. Det viser vores postliste
med al tydelighed. 400 poster er det i alt blevet til. Vi har sendt 100 breve og modtaget 300. Det er bl.a.
korrespondance med hovedforeningen, med kommunen, med borgere, med amtet og med Skov- og
Naturstyrelsen.
Jeg kan ikke nå at komme ind på alle de sager, vi har beskæftiget os med, men I er velkomne til at tage
de sager op, som jeg ikke har nævnt under den efterfølgende debat.
Mølleådalen har vi beskæftiget os meget med. Det er nu 4 år siden, at Danmarks
Naturfredningsforening rejste fredningssag for Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund.
Fredningsnævnets afgørelse er nu på trapperne, og vi venter spændt. I december sidste år udsendte
Fredningsnævnet et udkast til fredningskendelse til høring, og vi foreslog 8 ændringer bl.a. at
Borrebakken blev omfattet af fredningen på grund af de store landskabelige og naturmæssige værdier
både i skoven og på overdrevet.
Vi har besluttet at indkalde til et offentligt møde, så snart Fredningsnævnets afgørelse foreligger. På
den måde får vi hørt alle synspunkter, inden vi skal tage stilling til, om vi vil påklage Fredningsnævnets
afgørelse til Naturklagenævnet, og hvad klagen i givet fald skal indeholde.
Selv om fredningssagen for Mølleådalen ikke er afsluttet, har den allerede vist sin værdi. Den har
nemlig forhindret opførelse et 14 m højt slamforbrændingsanlæg tæt ved Mølleåstien ved
renseanlægget i Lundtofte. Fredningsnævnet fulgte vores anbefaling og sagde nej til højden, men har
senere givet dispensation til en højde på 7 m. Denne dispensation har lokalkomiteen og
hovedforeningen påklaget til Naturklagenævnet, dels fordi også en 7 m høj bygning vil skæmme
Mølleådalen set fra Mølleåstien, og dels fordi vi mener, at slammet ikke skal brændes, men
genanvendes i videst mulig udstrækning.
I Raadvad har fredningssagen for Mølleådalen forhindret, at der bliver opsat en parabolantenne ved
siden af Fileværket, som er et af de smukkeste og ældste huse i Raadvad. Jægersborg Skovdistrikt
havde opnået dispensation fra bygningsfredningsmyndighederne, men da området også er omfattet af
vores fredningsforslag, skulle antennen også have en dispensation af Fredningsnævnet. Vi protesterede
sammen med beboerne imod placeringen ved den gamle smukke bygning, så på mødet i
Fredningsnævnet lykkedes det at få parabolen flyttet til en placering på jorden bag Vandrerhjemmet,
hvor den ikke vil skæmme noget.
Det er nu 5 år siden, at lokalkomiteen fik penge af amtet til at etablere en sø i Mølleådalen ved
Mølleåstien i Lundtofte. Skrænterne ned til søen var i vinter dækket af tagrør og 2-3 m høje birketræer,
så søen knap nok var synlig fra Mølleåstien. Så lørdag den 1. februar mødte lokalkomiteen talstærkt op
med leer, “ørnenæb”og save og i løbet af et par timer var tagrørene og birketræerne fjernet og brændt, så
der igen var frit udsyn til søen. Vi har slået skrænterne med le 2 gange i løbet af sommeren for at få
tagrør og birk erstattet af græsser, starer og blomsterplanter, som ikke tager udsigten til søen. I kan se
billeder fra søens etablering og fra vores plejeindsats i vinter på planchen derovre.
I vinter foretog Nærumbanen en meget hårdhændet beskæring af træer og buske i Mølleådalen med en

2
grenhøvl. Grene og stammer blev høvlet i stykker, så der stod flækkede grene og stammer tilbage langs
banen. Vi skrev på den baggrund til Nærumbanen og kritiserede den hårdhændede vedligeholdelse og
bad om, at de skamferede buske blev skåret ned. Det blev de så. I april holdt vi et møde med
Nærumbanens direktør og baneformand, hvor vi fik lovning på, at vedligeholdelsen fremover ville blive
mere skånsom. Vi gjorde samtidig opmærksom på en række andre uheldige forhold bl.a. deponering af
haveaffald, sveller og skærver samt misligholdte hegn på banens arealer. Der er desværre kun sket små
forbedringer, så vi vil kontakte Nærumbanen igen i et forsøg på at få forholdene bragt i orden.
Også Lyngby-Taarbæk Kommunes vedligeholdelse og pleje i Mølleådalen har været kritisabel. Vi
anmeldte i foråret kommunen til amtet for ulovligt at have ryddet gammel mosevegetation mellem
Fuglevad og Brede, og vi har igen i år kritiseret kommunen for at benytte slagleklipper i vore værdifulde
naturområder. En slagleklipper knuser alt levende. Æg, larver og pupper af bl.a. sommerfugle bliver
knust i modsætning til, hvis der benyttes en fingerklipper, som blot klipper græsset af. Vi skal nu til
møde med kommunens parkassistenter den 13. november. Vi håber meget, at dette møde vil føre til en
skånsom pleje fremover. Vi lægger stor vægt på at have et positivt samarbejde med kommunens tekniske
forvaltning, men det vil selvfølgelig ikke afholde os fra at gå til pressen og politikerne for at få naturen
beskyttet, hvis det viser sig nødvendigt.
Jeg kan endelig nævne, at lokalkomiteen i samarbejde med Friluftsrådet er i færd med at udarbejde et
forslag til nye bestemmelser for sejlads og færdsel i Mølleåsystemet, dels for at forenkle reglerne og dels
for at regulere færdselen af hensyn til både naturen og brugerne.
Ermelundskilen er et andet af vore værdifulde naturområder. Sidste år rejste vi fredningssag for
Ermelundskilen fra Lyngby Sø til Ermelunden for at bevare muligheden for at genskabe
Fæstningskanalen. Denne mulighed vil nemlig gå tabt, hvis Lyngby Storcenter får tilladelse til at udvide
ud mod Kanalvej, hvor Fæstningskanalen er beliggende fyldt op med jord. Også i denne sag er
Fredningsnævnets afgørelse på trapperne, og vi håber meget, at Fredningsnævnet vil følge vores og bl.a.
Rigsantikvarens anmodning om, at der ikke tillades byggeri i Fæstningskanalen. En genskabelse af
Fæstningskanalen i Ermelundskilen vil være et stort aktiv for byen både naturmæssigt og kulturhistorisk.
Lokalkomiteen har i de seneste 2 år foretaget en registrering af plantelivet i Ermelundskilen mellem
Helsingørmotorvejen og Ermelunden også kaldet Tordals Mose. Vi har fundet 205 forskellige plantearter
i dette område herunder sjældne planter, der ikke findes andre steder i kommunen. Det er også her, at vi
i år fik udryddet Kæmpe-Bjørnekloen efter at have bekæmpet den i 6 år.
Som I måske har læst i lokalaviserne, besluttede kommunens tekniske udvalg i sidste måned at tillade
forsøgsvis bekæmpelse af Kæmpe-Bjørnekloen med sprøjtemidlet Round-Up. Den beslutning fik vi
stoppet i kommunalbestyrelsen ved at tilbyde at udrydde bjørnekloen gratis med le, kniv og spade
inden 1. juli år 2000. Sjælden og værdifuld natur vil nemlig gå tabt, både hvis bjørnekloen ikke bliver
udryddet og hvis den bliver udryddet med Round-Up. I 1993 indgik vi en aftale med kommunen om, at
lokalkomiteen bekæmpede bjørnekloen effektivt på private arealer efter aftale med ejerne, og at
kommunen bekæmpede den effektivt på sine arealer. Når vi også har bekæmpet den på kommunens
arealer, skyldes det, at kommunen ikke har overholdt aftalen. Vi er nu nået mere end halvvejs i
bekæmpelsen, og vi vil fortsætte, indtil den er udryddet i alle de værdifulde naturområder.
Dyrehaven har også lokalkomiteens store bevågenhed. Vi blev derfor noget chokeret, da vi erfarede, at
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Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdede på at få tilladelse til at etablere en kildeplads til vandindvinding
i “Indelukket” i Dyrehaven. Vi skrev straks til kommunalbestyrelsen og anmodede om, at planerne blev
opgivet af hensyn til Dyrehavens landskabelige og naturmæssige værdier, og vi foreslog, at
kildepladsen i stedet blev placeret på Dyrehavegårds jorder. Vi frygter nemlig, at kildepladsen udover
at skæmme “Indelukket” også vil skade det meget værdifulde dyreliv, der findes i Dyrehavens
vandhuller. Samtidig bad vi Danmarks Naturfredningsforenings medlem af Dyrehaveudvalget, Ib
Johnsen, om at tage sagen op på Dyrehaveudvalgets møde i september. Her viste der sig heldigvis så
stor betænkelighed ved projektet, at det forhåbentlig aldrig bliver til noget.
Bl.a. for at undgå lignende chok i fremtiden, har vi besluttet at udarbejde en handlingsplan for
Dyrehaven, som har til formål at sikre en lige så god beskyttelse af Dyrehavens plante- og dyreliv, som
hvis Dyrehaven havde været fredet. Vi har udarbejdet et forslag, som vi har sendt til høring i
lokalkomiteerne i Gentofte og Søllerød, og vi forventer at kunne sende et færdigt forslag til
hovedforeningen i løbet af nogle måneder, så foreningens naturfaglige udvalg kan godkende det.
Regionplan 1997 var til høring i vinter, og vi foreslog bl.a. at Korshullet i Ulvedalene og vandhullet på
Præstesletten syd for Eremitageslottet blev nævnt i regionplanen som vandhuller, der skal sikres et rigt
og varieret plante- og dyreliv. Det forslag vedtog amtet at følge, så noget fik vi da ud af vores arbejde
med regionplanen.
Danmarks Naturfredningsforening nedsatte sidste år et Strandvejsudvalg, som skulle udarbejde en ny
Strandvejsrapport. Formålet er at få en bedre beskyttelse af miljøet langs Strandvejen fra Hellerup til
Helsingør. Vores medlem i udvalget er Ebbe Falk-Sørensen, og vi har på flere måder bidraget til
rapporten.
I år så de nye skovbrugerråd dagens lys. Et af lokalkomiteens medlemmer, Anni Dalgas, er blevet valgt
som Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Skovbrugerrådet for Jægersborg Skovdistrikt
Nord. Det holdt sit første møde i april, og det er planen, at det hvert år skal afholde et offentligt møde
for skovenes brugere. Mød op til disse møder og vær med til at sikre en rimelig balance mellem
benyttelsen og beskyttelsen af vore skove.
Agenda 21 er navnet på FN’s handlingsprogram for en bæredygtig udvikling på jorden i det 21.
århundrede. En bæredygtig udvikling er en udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at
ødelægge fremtidige generationers muligheder for at dække deres behov. Lyngby-Taarbæk Kommune
har været blandt de aktive kommuner i landet og har nedsat både et Agenda 21-udvalg bestående af
kommunalbestyrelsesmedlemmer og en baggrundsgruppe bestående af repræsentanter fra en lang
række foreninger. Karen Riemenschneider er vores medlem i baggrundsgruppen.
Agenda 21-arbejdet falder godt i tråd med vores arbejde med beskyttelse af naturen og miljøet, så vi er
meget glade for kommunens indsats og håber at vi i det kommende år kan få en kommunal Agenda 21handlingsplan, som for alvor vil sætte gang i Agenda 21-arbejdet både i kommunens administration og
institutioner, blandt borgerne og i erhvervslivet.
Lyngby-Taarbæk Kommune har ligesom andre kommuner taget den kedelige beslutning at tillade
reklamer på læskurene ved busstoppestederne. Vi finder det uheldigt, at reklamerne breder sig uden for
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butiksområderne og finder det helt uacceptabelt, at de placeres i det åbne land. Naturbeskyttelseslovens
§ 21 indebærer forbud mod reklamer i det åbne land, og den giver ikke mulighed for dispensationer. Vi
har uden held protesteret til kommunen over, at reklamerne 4 steder er placeret i det åbne land. Vi har
derefter bedt Miljøministeriet gribe ind, men det har henvist sagen til amtet, som vi nu venter på svar
fra. Hvis ikke amtet kræver reklamerne fjernet, er vi indstillet på at gå videre med sagen sammen med
hovedforeningen,
Vi har i en årrække deltaget i et samarbejde med 3 grundejerforeninger i Virum om genopretning af
Kollelev Mose. Mosen er blevet stærkt forurenet af spildevand gennem mange årtier og er derfor en
algesuppe uden undervandsplanter og med et meget fattigt dyreliv. Vi arrangerede et offentligt møde
med titlen “Ren Kollelev Mose år 2000" den 23. september sammen med grundejerforeningerne. I
mødet deltog bl.a. borgmesteren og Hedeselskabet. Det blev et tilløbsstykke med over 100 deltagere,
og vi fik en god debat om, hvordan søen igen kan få et naturligt plante- og dyreliv. Det er vores
opfattelse, at den bedste løsning er at fjerne de øverste 50 cm slam, som indeholder store mængder
fosfor. Og det er netop fosforen, der giver algesuppen. Det er ganske vist en dyr løsning, men det er den
eneste, som vil løse alle problemerne på lang sigt.
Vi har ansøgt amtet om naturgenopretningsmidler til ændring af overløbet i Fuglevad Dam, så
vandstanden i dammen kan hæves 10-20 cm om sommeren, så ellesumpen i Sorgenfri Slotspark ikke
tørrer ud. De seneste år er ellesumpen nemlig tørret ud i maj med det resultat, at haletudserne dør, når
vandet forsvinder.
Vi har opfordret kommunen til at stoppe med anvendelsen af sprøjtegifte på Dyrehavegårds jorder i
forbindelse med genforhandlingen af forpagtningsaftalen. Det vil give en bedre beskyttelse af vores
grundvand og give plads til et rigere plante- og dyreliv på markerne.
Vi har i årets løb arrangeret 6 ture: Forårstur i Ermelunden og Tordals Mose, Kultur og natur langs
Mølleåen, Nattergaletur, Besøg i økologisk have, Sommerfugle og blomster i Brede Bakker samt
Familieskovtur til Bøllemosen.
Arbejdsopgaverne i det kommende år vil bl.a. omfatte fredningssagerne for Mølleådalen og Ermelundskilen, handlingsplanen for Dyrehaven, bekæmpelse af bjørnekloen, registrering af plante- og
dyrelivet i naturområderne, kommunens pleje af de grønne områder, nye færdselsregler i Mølleåsystemet, Agenda 21-arbejdet samt naturvandringer for vore medlemmer og andre interesserede.
Lokalkomiteen har 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Ebbe Falk-Sørensen (næstformand), Karen
Riemenschneider (sekretær), Anni H. Dalgas, Jørgen O. Rasmussen, Thomas Møller, Lilli Jensen,
Svend Henriksen og Kate Bryrup samt 3 suppleanter: Margit Thomsen, Ellen Hasselstrøm og Annelise
Holstebroe.
Vi vil godt være endnu flere om arbejdet. Ifølge foreningens love må der højst være 9 medlemmer i
lokalkomiteen, men der må være et ubegrænset antal suppleanter. Så stil endelig op, hvis du har lyst til
at deltage i arbejdet. Vi vil også gerne have forslag til sager, som vi kan tage op til gavn for vores natur
og miljø.

