Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomiteen for Lyngby-Taarbæk

Lokalkomiteens beretning til årsmødet den 4. november 2002.
Jeg er glad for igen i år at kunne sige, at det forløbne år har været et godt år for naturen og
miljøet i Lyngby-Taarbæk.
Sidste år kunne jeg oplyse, at det bedste, der var sket, var at fredningssagen for Mølleådalen
nu endelig var afsluttet 10 år efter, at lokalkomiteen tog initiativ til at få den rejst. I år er det
bedste, der er sket, at fredningssagen for den grønne landskabskile mellem Ermelunden og
Lyngby Sø nu endelig er afsluttet næsten 7 år efter, at vi tog initiativ til at få den rejst.
Formålet med at rejse fredningssagen var at forhindre, at Lyngby Storcenter kunne udvide i
Kanalparken, så det ville blive umuligt at genskabe Fæstningskanalen som en vandfyldt
kanal mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej. Vi kan nu glæde os over, at vi ikke
alene fik reddet Fæstningskanalen og Kanalparken, men også fik fredet hele landskabskilen
fra Ermelunden til Lyngby Sø i alt 43 ha. Vi håber nu, at den kommende kommuneplan vil
indeholde et projekt for genskabelse af Fæstningskanalen som en vandfyldt kanal fra
Lyngby Hovedgade til Klampenborgvej. Endvidere håber vi, at der nu bliver etableret en
gangsti langs Fæstningskanalen fra Lyngby Hovedgade til Sorgenfrivej, efter at amtet har
bevilget kommunen et tilskud fra naturgenopretningsmidlerne hertil.
Mølleåfredningen indebar, at der efterfølgende skulle rejses fredningssag for Borrebakken og
Troldehøj. Denne fredningssag blev rejst i sommer af amtet og Lyngby-Taarbæk Kommune, der
desuden har inddraget Brede Bakke i fredningsforslaget. Det er vi i lokalkomiteen meget
tilfredse med, da Brede Bakke både har stor landskabelig og naturhistorisk værdi, bl.a. fordi der
her findes en stor bestand af den meget sjældne og smukke plante Blåtoppet Kohvede.
Fredningsnævnet har afholdt offentligt møde om fredningen og afsluttede med en besigtigelse for
en uges tid siden. Vi forventer, at der foreligger en fredningskendelse inden næste årsmøde.
Danmarks Naturfredningsforening besluttede oprindeligt at rejse fredningssag for hele
Mølleådalen, men opdelt i flere etaper. Den 1. etape fra Lyngby Sø til Øresund blev som nævnt
afsluttet sidste år. I foråret henvendte Danmarks Naturfredningsforening sig til de berørte amter
og kommuner for at høre deres holdning til at starte 2. etape, der omfatter Mølleådalen fra
Lyngby til Farum Sø dvs. Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen og deres omgivelser.
Københavns Amt, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune har stillet sig positivt
over for en fredning, så vi håber, at denne fredningssag kommer i gang i det kommende år.
I 2003 vil der blive startet naturgenopretningsprojekter for både Bagsværd Sø og Furesøen. I
Bagsværd Sø vil der i 1. etape, der påbegyndes i marts 2003 og afsluttes i marts 2005, blive
oppumpet 315.000 m3 sediment i den vestlige del af Bagsværd Sø. Sedimentet vil efter afvanding
udgøre ca. 64.000 tons, som vil blive kørt til Prøvestenen og deponeret i forbindelse med en
udvidelse af øen. Oprensningen omfatter uddybning af robanerne til 3 meters dybde og fjernelse
af de 15-30 cm sediment, der er dannet siden forureningen af Bagsværd Sø begyndte. 2. etape
indebærer oppumpning af 15-30 cm sediment i den østlige del af søen samt biomanipulation.
Biomanipulation indebærer opfiskning af ”skidtfisk” for at forøge mængden af dyreplankton,
som kan æde de alger, der gør vandet i søen uklart. Målet er, at vandet skal blive så klart, at der
kan vokse undervandsplanter i de lavvandede dele af søen. Da næsten halvdelen af Bagsværd Sø

ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, bidrager Lyngby-Taarbæk Kommune med ca. 4 mill. kr. til
genopretningen.
I Furesøen vil der blive pumpet ilt ned på bunden af søen for at forhindre iltsvind og frigørelse af
fosfor fra bundsedimentet. Desuden vil der ligesom i Bagsværd Sø ske opfiskning af ”skidtfisk”.
Projektet er delvist finansieret af EU-midler.
Skov- og Naturstyrelsen har i år vedtaget en ny driftsplan for Jægersborg Skovdistrikt for
perioden 1999-2013 efter en offentlig høring. Vores vigtigste ønske til driftsplanen var en bedre
beskyttelse af naturen i Dyrehaven, og det har vi fået, men vi fik ikke stoppet oppløjningen af
markerne på Eremitagesletten for at dyrke havre. Til gengæld blev langt størstedelen af
Dyrehaven i sommer udpeget som EU-Habitatområde efter fund af en 2 mm lang sjælden
mosskorpion i døde trætoppe. Denne art mosskorpion er ikke fundet andre steder i Danmark.
Dyrehaven er med sin over 300 år gamle græsningsskov et af de ypperste naturområder i
Danmark. Den lange kontinuitet som græsningsskov har medført, at gamle træer har fået lov til
at stå til naturlig død og henfald. Det har skabt levesteder og overlevelsesmuligheder for en lang
række organismer bl.a. svampe, dyr og fugle, som der ikke har været levnet plads til i det
intensive skovbrug. Samtidig har den lange kontinuitet med græsning af Dyrehavens gamle
overdrev skabt overlevelsesmuligheder for et meget stort antal rødlistede overdrevssvampe,
således at Dyrehavens overdrev i dag er en svampelokalitet af international betydning.
Som I måske husker, så stævnede vi for 3 år siden Naturklagenævnet i Landsretten, fordi det
havde givet tilladelse til at tilplante et 330 år gammelt overdrev i Dyrehaven nordøst for
Eremitageslottet ved Christian d. V’s Eg. Overdrevet var både bevaringsværdigt på grund af dets
planteliv, overdrevssvampe og mange tuer af gul engmyre. I foråret besluttede Landsretten, at
stævningen ikke havde opsættende virkning og kort efter blev overdrevet tilplantet og dets
naturværdier ødelagt. På den baggrund stoppede vi retssagen.
Anni Dalgas fra lokalkomiteen er Danmarks Naturfredningsforenings medlem af Brugerrådet for
Jægersborg Skovdistrikt nord, der bl.a. dækker Dyrehaven. Der er nedsat brugerråd for alle
statsskovdistrikter, og brugerrådene har til formål at styrke de lokale brugeres engagement i
driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.
Jægersborg Skovdistrikt fremlagde i 1998 et projekt for etablering af 3 badestrande ved
Springforbi. Danmarks Naturfredningsforening konkluderede i sin Strandvejsrapport “Visioner
for Strandvejen og Øresundskysten”, at Jægersborg Statsskovdistrikts forslag om etablering af 3
badestrande ved Springforbi indebærer massive konstruktioner til at holde på sandet, som virker
uacceptabelt kunstige og fremmedartede i området. Det anbefales i stedet, at der arbejdes videre
med et projekt, der er tilpasset kystens særlige karakter på dette sted og som indebærer
anlæggelse af en eller to gode badebroer i området. Projektet er nu blevet aktuelt igen, og der vil
snart blive offentliggjort en Vurdering af Virkningerne på Miljøet af projektet, en såkaldt VVMvurdering. Vi er imod projektet, fordi dybt vand ved Springforbi gør stedet uegnet til badestrand.
Vi vil i stedet anbefale, at badestranden udvides syd for Bellevue, og at der ved Springforbi
etableres en strandpromenade.
Lyngby-Taarbæk Kommune indgik sidste år en ny forpagtningsaftale for Dyrehavegård, som
indebærer forbud mod anvendelsen af pesticider. Det har allerede i år ført til et meget rigere
planteliv på de høstede marker. Vi vil følge udviklingen nøje i de kommende år for at se
betydningen for plante- og dyrelivet.
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I sommer var lokalplanforslaget for Alm. Brand ved Lyngby Mølledam til høring.
Lokalkomiteen ser med stor tilfredshed, at lokalplanforslaget vil sikre, at området omkring
Lyngby Mølledam anvendes til offentligt tilgængeligt grønt område, og at adgangen til området
forbedres. Lokalkomiteen finder imidlertid, at 19.000 m 2 kontorbebyggelse med 95
parkeringspladser i det nuværende parkområde mellem Lyngby Hovedgade 6 og Mølleåen er
mere, end området kan bære. Det vil endvidere medføre en væsentlig forøgelse af
trafikbelastningen på Kongevejen og i Kongens Lyngby. Lokalkomiteen anbefaler derfor, at
bebyggelsen reduceres til 16.000 m2. Lokalkomiteen lægger endvidere stor vægt på, at
bebyggelsen ikke bliver synlig fra Lyngby Hovedgade, da den vil fremstå som et
fremmedelement i det værdifulde miljø omkring den nordlige del af Lyngby Hovedgade.
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række
lokaliteter i kommunen bl.a. i Dyrehaven, på Hvidegårdens græsmarker, på Borrebakken og
Parkkirkegården, i Cottageparken, i Spurveskjulsskoven og på overdrevsarealer langs
Helsingørmotorvejen. I Dyrehaven er det meget opmuntrende, at damrokken i år er fundet 2
steder, og ferejer og muslingeskalkrebs 3 steder. Dyrehaven er nemlig det eneste sted i Danmark,
hvor alle 3 arter findes. Gruppen er åben for alle, så hvis nogen af jer har lyst til at være med til
at registre plante- og dyrelivet i kommunen, skal I bare sige til.
Lokalkomiteen har siden 1993 bekæmpet Kæmpe-Bjørnekloen i kommunen, og vi forventer, at
den vil være helt udryddet om få år. Men desværre har andre invasive arter bredt sig i de seneste
år bl.a. Kanadisk Gyldenris, Kæmpe-Pileurt og Japansk Pileurt. Især Kanadisk Gyldenris har
bredt sig eksplosivt bl.a. langs Helsingørmotorvejen og på Dyrehavegårds brakmarker.
Problemet med Kanadisk Gyldenris er, at den spredes med frø over lange afstande, at den også
breder sig meget voldsomt vegetativt, og at den er i stand til at kvæle alle andre planter, så den
hurtigt er den eneste plante i store områder. Hertil kommer, at den ikke ædes af græssende kvæg,
men ovenikøbet får bedre muligheder for at brede sig både vegetativt og via frø, når kvæget æder
dens konkurrenter og blotlægger jorden, så dens frø let kan spire.
Bekæmpelsen af Kanadisk Gyldenris er således meget vanskeligere end Kæmpe-Bjørnekloen.
Den vil næppe kunne udryddes ved slåning, fordi den vil kunne overleve i vegetationen og brede
sig igen, når slåning ophører. Slåning vil imidlertid på kort sigt betyde, at de lokale frøkilder
fjernes, og at den vegetative spredning stoppes. Vi vil nu starte forsøg med at bekæmpe den med
le og med spade.
Lokalkomiteen har på den baggrund et ønske om, at der snarest muligt iværksættes bekæmpelse
af de invasive arter på så vidt muligt alle arealer i kommunen med henblik på at forhindre, at de
kvæler den naturlige vegetation. Plejen forestiller vi os udført af en naturplejegruppe, som
lokalkomiteen vil tage initiativ til at etablere i de kommende måneder, når vi har fået aftaler i
stand med lodsejerne om bekæmpelsen.
Som I kan se, handler de fleste af vore sager om naturbeskyttelse. Der har dog også været en
alvorlig sag om forurening af grundvandet med Perchlorethylen fra et nedlagt Renseri på
Virumvej. Forureningen har bredt sig 50 m ned.. Der vil nu blive foretaget vacuumventilation i
jorden over grundvandsspejlet for at suge forureningen op af jorden for at hindre yderligere
grundvandsforurening.
Lokalkomiteen har i det forløbne år haft 5 arrangementer: Jul med Naturfredningsforeningen i
Fuglevad Vandmølle, Forårsaftentur ved Frederiksdal Slot, Nattergaletur langs Mølleåen, De
vilde Blomsters Dag i Mølleådalen og Familiesvampetur til Bøllemosen.
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Lokalkomiteen har i det forløbne år holdt en række møder med Teknisk Forvaltning, hvor vi har
drøftet en lang række sager af fælles interesse bl.a. beskyttelsen af Mølleådalen. Vi finder
udstykningen af Dybendalsvej 2 med rydning af den træbevoksede skrænt meget uheldig, og den
har da også kun været mulig, fordi skrænten blev taget ud af Mølleåfredningen efter krav fra bl.a.
Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har endvidere kritiseret kommunens byggetilladelse til et
byggeri på Holmevej 12. Det er lokalkomiteens opfattelse, at den ansøgte bebyggelse ikke
opfylder et af formålene i den gældende lokalplan 64, nemlig at bebyggelsen skal udformes og
placeres under hensyn til en fastholdelse af det eksisterende miljø.
Det ligger os også meget på sinde at få en bedre beskyttelse af bevaringsværdige bygninger og
kulturmiljøer i kommunen. Vi er meget skuffede over, at Lyngby-Taarbæk Kommune og
Hovedstadens Udviklingsråd har givet tilladelse til at nedrive den gamle kuskebolig ved ”Søro”
og til at opføre en ny bebyggelse, der vil skæmme det værdifulde kulturmiljø ved Bagsværd Sø
med Tusculum, Søro, Christianelyst og Sophienholm. Vi klagede til Naturklagenævnet i 2
omgange uden at få medhold, selv om der i regionplanen står, at området skal friholdes for ny
bebyggelse og anlæg, der forringer mulighederne for at opleve tidligere tiders levevilkår og
bosættelsesformer. Vi håber stadig, at dette skæmmende projekt ikke vil blive gennemført.
Lokalkomiteen ser med stor tilfredshed, at Lyngby-Taarbæk Kommune nu vil nedsætte en
strategiarbejdsgruppe, der skal sætte fokus på vejnet, hastigheder, stinet og sikring af skoleveje.
Vi vil følge dette arbejde nøje og deltager gerne i arbejdsgruppen.
Danmarks Naturfredningsforening har i år ført en kampagne med navnet ”Naturen hvor du bor”.
Formålet er at skabe større opmærksomhed på den nære natur. Kampagnen henvender sig både
til skoler, institutioner og befolkningen generelt. Lokalkomiteen vil som et led i kampagnen
gerne have indberetninger om forekomst af pindsvin og grævling i kommunen.
Vores arbejdsopgaver i det kommende år vil bl.a. omfatte en indsats for at få stoppet de invasive
plantearter, der breder sig voldsomt i kommunen. Vi vil arbejde for at få gang i fredningssagen
for Mølleådalen fra Lyngby Sø til Farum. Vi vil arbejde for at den grønne landskabskile langs
Helsingørmotorvejen bevares som en grøn kile, og vi vil også fortsætte registreringen af planteog dyrelivet i kommunen.
Vi har fået vores egen hjemmeside på internettet, hvor du kan læse mere om vores arbejde og
vores arrangementer. Adressen er http://www.dn-lokal.dk/lk173
Lokalkomiteen har 9 medlemmer:
Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen (næstformand), Thomas Jensen (sekretær), Anni
H. Dalgas, Syss Karll, Vibeke Kiil, Tove Falk-Sørensen, Niels Heding og Svend Henriksen samt
suppleanterne Viggo Nielsen, Gerd Lemvig, Vibeke Horsten, Tage Jensen og Anne Salzwedel.
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 gerne have forslag fra jer til sager, ture, arrangementer og temaer, som vi kan tage op i det
kommende år til gavn for vores natur og miljø.
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