Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomiteen for Lyngby-Taarbæk

Lokalkomiteens beretning til årsmødet den 7. november 2000.
Jeg er glad for at kunne sige igen i år, at det forløbne år har været et godt år for naturen og
miljøet i Lyngby-Taarbæk. Skov- og Naturstyrelsen er nu i gang med at udarbejde en ny
driftsplan for Jægersborg Skovdistrikt, som vi forventer vil føre til en bedre beskyttelse af
naturen i Dyrehaven. Vi har dog stadigvæk en række hængepartier fra sidste år:
Fredningskendelsen for Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund er stadig ikke kommet, selv om
det nu er 1½ år siden, at Naturklagenævnet afgjorde den. Fredningssagen for den grønne kile
mellem Ermelunden og Lyngby Sø afventer også stadigvæk Naturklagenævnets behandling, og
vores sag i Landsretten mod Naturklagenævnet afventer den nye driftsplan for Dyrehaven.
Som I måske husker, så stævnede vi sidste Naturklagenævnet i Landsretten, fordi de gav
tilladelse til at tilplante et 330 år gammelt overdrev i Dyrehaven, men den er altså stillet i bero
indtil videre.
Lokalkomiteen klagede sidste år til Naturklagenævnet over, at Fredningsnævnet havde givet
Danmarks Lærerforening tilladelse til at opføre 5 selskabslokaler i og ved Rejsestalden, der
ligger over for hotel Frederiksdal, som Danmarks Lærerforening ejer. Et sådant projekt vil
medføre alvorlige forringelser af de kulturhistoriske og rekreative værdier i Frederiksdal og øge
det parkeringskaos, der allerede findes på udflugtsdage. Lokalkomiteen foreslog i stedet, at
Rejsestalden blev indrettet til traktørsted og formidlingscenter for Frederiksdals historie.
Naturklagenævnets ophævede for 2 uger siden Fredningsnævnets tilladelse, og vi har nu indbudt
Danmarks Lærerforening, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksdal Gods til et møde, hvor vi
vil forsøge at nå til enighed om en helhedsplan for Rejsestalden og dens omgivelser, som
tilgodeser såvel områdets kulturhistoriske værdier som udflugtsgæsternes behov for et traktørsted
og et sted, hvor de kan få oplysninger om Frederiksdals historie.
Vi har i år brugt mange kræfter på at kommentere et udkast til en ny driftsplan Dyrehaven.
Driftsplanen skal fastlægge principperne for den fremtidige drift af Dyrehaven. Vi har lagt stor
vægt på, at der foretages en grundig kortlægning af Dyrehavens natur- og kulturværdier, og at de
bliver sikret for eftertiden. Vi forventer, at driftsplanen kommer i offentlig høring næste år, og vi
håber, at Skov- og Naturstyrelsen vil imødekomme vore synspunkter, så vi i fremtiden kan undgå
de voldsomme konflikter om Dyrehavens drift, som vi har oplevet i de seneste år.
Vi har for nylig klaget til Naturklagenævnet over, at Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse
til opførelse af et hus på Fortunfortet og et hus på Lyngbyfortet. Begge tilladelser vil betyde en
væsentlig forringelse af forternes kulturhistoriske værdier, idet de begge berører forternes
voldgrav. På Fortunfortet vil tilladelsen forhindre, at voldgravens skrænter foran fortet vil kunne
opleves i fremtiden, og på Lyngbyfortet vil en del af voldgraven foran fortet blive have og
opholdsareal for det nye hus. Det er vores opfattelse, at Forterne vil få en meget stor
kulturhistorisk og rekreativ betydning for eftertiden, og at der derfor er vigtigt at undgå
udstykninger og bebyggelse, der forringer deres kulturhistoriske og rekreative værdier. Forterne
indgår ligesom Vestvolden i Københavns Befæstning, der er Europas bedst bevarede
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hovedstadsbefæstning. Vi har derfor foreslået Lyngby-Taarbæk Kommune, at der foretages en
pleje og genopretning af forterne i kommunen ligesom det er sket med Vestvolden.
Danmarks Naturfredningsforening offentliggjorde i sommer sine visioner for Strandvejen og
Øresundskysten i en såkaldt Strandvejsrapport. Rapporten indeholder en lang række forslag til
forbedringer af områdets natur- og kulturværdier samt rekreative muligheder. Vi håber, at den
kan være et værn mod forringelser af Strandvejsmiljøet og inspirere både myndigheder og
borgere til at gennemføre forbedringer. Rapporten anbefaler bl.a., at der ikke tillades opført nye
lagerbygninger og garageanlæg på Strandmøllen, hvor Mølleåstien ligger i dag. Hvis disse
faciliteter skal udvides, må de placeres i et industriområde. Virksomhedens administrative
funktioner kan derimod sagtens fortsætte på stedet.
I sommer blev vi kontaktet af en gruppe borgere, der i en menneskealder har badet fra
nordstranden på Bellevue Strandbad. De havde hørt rygter om, at der skulle etableres en
restaurant i den nordligste bygning, der oprindelig er opført som omklædningsrum for herrer.
Vi fik aktindsigt i sagen i Skov- og Naturstyrelsen, og rygterne viste sig at tale sandt. Vi
orienterede naboerne om projektet, og opfordrede de berørte myndigheder til at afvise projektet.
Vi gjorde gældende, at det ville indskrænke strandarealet, når der blev etableret en flisebelagt
pergola på sandstranden syd og øst for bygningen, at det ville flytte aktiviteter ned på stranden,
der ikke er rettet mod strandgæsterne, og at det ville forringe strandoplevelsen for de egentlige
strandgæster. Den nordlige strand er i øvrigt den mest fredelige del af Bellevue Strand, idet det
her er muligt uforstyrret at høre bølgeslag og fuglesang på grund af den relativt store afstand til
Strandvejen og de støjende musikanlæg på midtstranden. Denne uforstyrrethed bør bevares, og
der bør derfor ikke etableres aktiviteter, der skaber støj eller forstyrrende færdsel for
strandgæsterne. Sagen har efterfølgende været behandlet i bestyrelsen for I/S Bellevue
Strandpark, hvor Skov- og Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune har afvist det.
Vi er for nylig blevet kontaktet af medlemmer i Virum, der har bedt os om at gøre noget for at få
fjernet de 45 m høje lysmaster, som er opført på Farum Stadion på den anden side af Furesøen.
De er meget skæmmende for udsigten over Furesøen. Naturfredningsforeningens lokalkomite i
Farum har klaget over masterne til Naturklagenævnet, og vi støtter deres klage.
Udryddelse af Kæmpe-Bjørnekloen har været en vigtig sag for lokalkomiteen siden 1992.
Lokalkomiteen har igen i år brugt megen energi på at bekæmpe den, og den findes nu kun 10
steder i kommunen mod 20 steder sidste år og 120 steder i 1993. Vi forventer, at vi på næste
årsmøde kan meddele, at vi nu har fjernet alle de Kæmpe-Bjørnekloer i kommunen, som vi har
kunnet finde, og at vi tilbage blot har at overvåge den i nogle år, inden vi kan betragte den som
udryddet i kommunen.
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række
lokaliteter i kommunen. Vi har i år bl.a. fået registreret plantelivet i den gamle frugthave syd for
Kaningården, i kommunens park nord for Furesølund, i Cottageparken i Taarbæk og på
overdrevsarealer i Dyrehaven og mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Vi holdt
møde i gruppen i onsdags, hvor vi drøftede resultaterne. Gruppen er åben for alle, så hvis nogen
har lyst til at være med, skal I bare sige til.
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Sidste år fik vi en aftale med forpagteren af overdrevsarealet mellem Lundtoftegårdsvej og
Helsingørmotorvejen om, at vi kunne frahegne et areal i hestefolden for at redde den sidste
bestand af dagsommerfuglen “Dværgblåfugl” i kommunen. Dværgblåfuglen er Danmarks
mindste dagsommerfugl, og den lever kun på den relativt sjældne plante Rundbælg. Overdrevet
bliver græsset intensivt, så både Dværgblåfuglens mad og larver bliver ædt af de græssende
heste. Vi fik frahegnet et areal på ca. 300 m 2, hvor Rundbælgen og Dværgblåfuglens larver nu
kan være i fred for hestene. Vi har i år foretaget en undersøgelse af antallet af Rundbælg i det
frahegnede areal og et tilsvarende areal udenfor. Resultatet er, at der nu er kommet mange flere
Rundbælg i det område, hvor hestene ikke længere kan komme. I sidste måned fandt vi ingen
frøstande af rundbælg på det græssede område, men mange hvor hestene ikke længere kan
komme. Så nu håber vi på at se mange Dværgblåfugle i området til næste sommer.
Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer i øjeblikket, hvad den grønne kile mellem
Lundtoftegårdssvej og Helsingørmotorvejen skal udlægges til i kommuneplanen, når
højspændingsmasterne bliver fjernet om nogle år. Forvaltningen har fremlagt både en “grøn
model”, en “fritidsmodel” og en “virksomhedsmodel”. Byplanudvalget har peget på en
kombination af disse. Vi har i lokalkomiteen i mange år anbefalet en grøn model, og vi har nu
bedt om en drøftelse med kommunen. Vi vil kæmpe hårdt for, at den grønne kiles naturværdier
og landskabelige værdier kan bevares.
Københavns Amt vedtog i sommer et regionplantillæg for detailhandelen i amtet. Det medfører,
at der kan opføres 10.000 m2 butiksareal i Lyngby bymidte excl. rummelighed i gældende
lokalplaner. Lokalkomiteen bad i juli måned kommunen om at få oplyst, hvor stor den ikkeudnyttede rummelighed er i gældende lokalplaner for Kgs. Lyngby, og hvilke lokalplaner, det
drejer sig om. Vi har endnu ikke modtaget disse oplysninger. Det er nemlig ikke uvæsentligt, om
omdannelsen af Lyngby Bio til møbelhus og omdannelse af biograf- og mødelokalerne i Lyngby
Storcenter til butikker skal tages af rammen for nybyggeri på 10.000 m2 eller er omfattet af
“rummelighed i gældende lokalplaner”. Det er lokalkomiteen opfattelse, at butiksarealet i
bymidten ikke bør udvides yderligere, da det blot vil forøge trafik- og miljøproblemerne..
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 har
derfor været en algesuppe uden undervandsplanter og med et meget fattigt dyreliv. Vi er glade
for, at kommunen er gået i gang med genopretningen af mosen. Det er tydeligt, at både iltningen
af søerne og tilsætningen af jern sidste år for at fælde fosfaten, har forbedret tilstanden i mosens
to store søer væsentligt. I den lille sø er det desværre endnu ikke lykkedes kommunen at få
stoppet andefodringen, så her sker der fortsat en stor forurening på grund af ænderne.
Amtet meddelte sidste år afslag på Bagsværd Vandværks ansøgning om at få en endelig
vandindvindingstilladelse til 2 nye boringer i Bøndernes Hegn, fordi tilladelsen ville medføre
risiko for et fald af vandstanden i Store Hulsø på 45 cm. Store Hulsø, der ligger i Frederiksdal
Skov, er både naturmæssigt og landskabeligt en af de mest værdifulde søer i kommunen. Der er
desuden udlagt 18 ha urørt sumpskov vest for søen, som også vil blive påvirket af en sænkning af
vandstanden. Nu har Skov- og Naturstyrelsen givet Bagsværd Vandværk tilladelse efter
skovloven til at etablere 2 boringer henholdsvis 200 og 700 m længere væk fra Store Hulsø end
de tidligere. Vi har netop sammen med Gladsaxe og Værløse lokalkomiteer bedt
hovedforeningen om at påklage denne tilladelse for Naturklagenævnet. Vi mener, at Store Hulsø
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er et så værdifuldt naturområde, at der ikke bør gives tilladelse til vandindvinding i dens
grundvandsopland.
Lyngby-Taarbæk Kommune udsendte i foråret et udkast til miljøhandlingsplan til høring. Vi
havde ligesom en række borgere en lang række forslag til forbedringer af planen, idet den på
flere områder manglede langsigtede visioner og konkrete mål. Kommunalbestyrelsen har på den
baggrund besluttet, at det tidligere forslag til miljøhandlingsplan ændres til at være en
redegørelse over den aktuelle miljøindsats i kommunen. Kommunens arbejde med at formulere
visioner og mere konkrete mål for miljøet fortsætter derfor, og skal munde ud i en visionær og
konkret målbar miljøhandlingsplan.
Lokalkomiteen har i det forløbne år haft et godt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi
har bl.a. holdt 7 møder med Teknisk Forvaltning, hvor vi har drøftet aktuelle sager og udvekslet
synspunkter. Vi har haft fælles besigtigelser i Lyngby Åmose, til Fortunfortet og Lyngbyfortet
samt til Troldehøj. Vi har især været meget tilfredse med kommunens naturpleje i Lyngby
Åmose, fordi der ved en målrettet indsats er blevet skabt nogle meget flotte åbne mosearealer til
gavn for såvel plante- som dyrelivet.
Det forløbne år har været præget af stor turbulens i Danmarks Naturfredningsforening. Rod i
regnskaberne, et millionunderskud, fyring af foreningens direktør og et faldende medlemstal
prægede avisoverskrifterne i foråret. Nu ser det ud til, at foreningen har fået styr på økonomien,
og vores nye direktør, Gunver Bennekou, startede for en uge siden. Hun er miljøbiolog og har i
en årrække været chef for Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelkontor. Vi er overbevist om, at
der nu er skabt ro i foreningen, og at kræfterne nu kan samles om at styrke foreningens
gennemslagskraft.
Lokalkomiteen har i år arrangeret 6 ture: Vintertur i Frederiksdal Skov, Paddetur i Dyrehaven,
Nattergaletur i Mølleådalen, Økologisk havevandring i Brede, Ekskursion til Dværgblåfugleoverdrevet ved Helsingørmotorvejen og Familiesvampetur til Bøllemosen.
Arbejdsopgaverne i det kommende år vil omfatte opfølgning på Mølleåfredningen og opstart af
fredningssagen for Mølleådalen fra Lyngby Sø til Farum dvs. fredning af Lyngby Sø, Bagsværd
Sø og Furesøen og deres omgivelser. Hertil kommer driftsplanen for Dyrehaven, og amtets
genopretningsprojekt for Furesøen, som sektionsleder i Københavns Amt Poul Vangel Nielsen
vil fortælle om senere på aftenen. Vi vil fortsætte bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørnekloen og
registreringen af plante- og dyrelivet i kommunen, og vi vil arbejde for, at der bliver skabt et
attraktivt kulturmiljø omkring Rejsestalden i Frederiksdal.
Lokalkomiteen har 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen (næstformand), Thomas Jensen (sekretær), Anni H. Dalgas, Thomas Møller, Svend Henriksen, Syss
Karll, Vibeke Kiil og Niels Heding samt suppleanterne Vibeke Horsten og Tove Falk-Sørensen.
Af de 3 medlemmer, der er på valg, genopstiller de 2. Begge suppleanter genopstiller. 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.
Suppleanterne deltager nemlig i møderne på lige fod med medlemmerne, da vi ikke plejer at
stemme om sagerne. Vi vil også gerne have forslag fra jer til sager, ture, arrangementer og
temaer, som vi kan tage op til gavn for vores natur og miljø.

