Danmarks Naturfredningsforening
Lyngby-Taarbæk lokalkomite

Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 1. november 2004.
De seneste 5 år har jeg indledt årsberetningen med, at jeg atter i år er glad for at kunne sige, at
det forløbne år har været et godt år for naturen og miljøet i Lyngby-Taarbæk. Det er der ikke
grundlag for at sige i år. For det forløbne år har desværre været et dårligt år for naturen og
miljøet. For det første er Furesøen blevet skæmmet af et byggeri på Birkevej. For det andet har
Haldor Topsøe A/S fået tilladelse til at etablere et parkeringsanlæg i Mølleådalen, hvor der ifølge
lokalplanen skulle være grønt område. For det tredje har kommunalbestyrelsen besluttet at
bebygge parken ved Lyngbygårdsvej, og at gennemføre en arkitektkonkurrence om bebyggelse
af Badeparken ved Lyngby Stadion. For det fjerde har kommunalbestyrelsen truffet
principbeslutning om at flytte kommunens driftspladser på Baunegården i Bondebyen og på
Firskovvej til det grønne bælte langs Helsingørmotorvejen fra Jægersborgvej til Mølleådalen. Og
for det sjette har kommunalbestyrelsen besluttet at tillade et 5-etagers boligbyggeri på
Mortonsvej ved Fæstningskanalen og Lyngby Sø. Alle disse projekter vil betyde en forringelse
for naturen og miljøet i kommunen.
Det skæmmende byggeri på Birkevej ved Furesøen skyldes både, at ejeren fremsendte
misvisende tegninger til kommunen, og at kommunen sov i timen 2 gange. Først ved ikke at
opdage fejlen i tegningerne og anden gang ved ikke at forelægge sagen for byplanudvalget, selv
om det netop havde besluttet, at det ville se sådanne sager, inden byggetilladelsen blev givet.
Kommunalbestyrelsen har efterfølgende lovliggjort byggeriet, men lokalkomiteen har påklaget
afgørelsen til Naturklagenævnet og håber, at det vil pålægge ejeren at rive det ulovlige byggeri
ned. Det skal nemlig efter lokalkomiteens opfattelse ikke være lettere at få tilgivelse end
tilladelse, da man derved belønner dem, der overtræder loven.
Sagen førte til, at lokalkomiteen besluttede at udarbejde et forslag til lokalplan for Furesøkysten
og at indbyde beboerne i området til at deltage i en følgegruppe. Og det har ca. 25 sagt ja til. Da
kommunen også besluttede at udarbejde et lokalplanforslag for Furesøkysten, fandt
følgegruppen, at kommunen og lokalkomiteen burde udarbejde et fælles forslag. Det er vi nu i
gang med, og det går fint, så vi ser frem til en langt bedre beskyttelse af Furesøkysten inden for
en overskuelig fremtid.
Sagen om Birkevej fik desuden lokalkomiteen til at se nærmere på overholdelsen af
naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier i kommunen. Og vi har desværre
konstateret mange overtrædelser. I flere tilfælde har kommunen ”glemt” at behandle sager efter
naturbeskyttelsesloven, og på ca. 10 ejendomme er der opført byggeri inden for bygge- og
beskyttelseslinierne uden tilladelse. De ulovlige bygninger er indtegnet på kommunens nye
grundkort over bebyggelse i kommunen ud fra luftfotos, men kommunen har ikke tjekket, om de
bygninger, der er tilføjet kortet, er lovligt opført. Det kunne ellers nemt gøres ved at
sammenholde bebyggelsen inden for bygge- og beskyttelseslinierne på de nye kort med
bebyggelsen på de gamle kort.
Desværre fører kommunen således reelt ikke tilsyn med, at bygge- og beskyttelseslinierne bliver
overholdt.

Lokalkomiteen har derfor gennem hovedforeningen opfordret miljøminister Connie Hedegaard
til at tage initiativ til, at kommunerne forpligtes til hvert år at udarbejde en tilsynsberetning
vedrørende deres administration af og tilsyn med naturbeskyttelseslovens bygge- og
beskyttelseslinier.
Lokalkomiteen finder det nemlig bemærkelsesværdigt, at kommunerne hvert år skal udarbejde en
tilsynsberetning til Miljøstyrelsen vedrørende deres administration og tilsyn med
Miljøbeskyttelsesloven, Lov om forurenet jord, Vandforsyningsloven og Lov om kemiske stoffer
og produkter, mens de ikke skal udarbejde nogen tilsynsberetning vedrørende deres
administration og tilsyn med Naturbeskyttelsesloven.
Vi fik desværre ikke medhold i vores klage til Naturklagenævnet over kommunens dispensation
fra åbeskyttelseslinien og lokalplan 99 til etablering af et stort parkeringsanlæg i Mølleådalen på
et sted, hvor der ifølge lokalplanen skal være grønt område. Lokalplan 99 gav Haldor Topsøe
A/S tilladelse til at udvide med 8.000 m2 etageareal, selv om bygningerne blev så høje, at de
ødelagde værdifulde landskabsoplevelser i Mølleådalen bl.a. udsigten fra Ravnholmstien og stien
langs Nærumbanen til de skovbevoksede skrænter i ”Det danske Schweiz” på den anden side af
ådalen.
Som delvis kompensation for tabet af disse værdifulde landskabsoplevelser skulle den østlige del
af grunden, hvor der nu er parkering, omdannes til et grønt område, idet parkeringen skulle
flyttes til kældrene under ny bebyggelse.
Nu har Naturklagenævnet imidlertid godkendt kommunens dispensation fra lokalplanen til
etablering af parkeringsanlæg på det sted, der skulle omdannes til grønt område, og til etablering
af auditorier m.m. i kælderen under den ny bebyggelse, hvor der ifølge lokalplanen skulle
indrettes parkering.
I forbindelse med Naturklagenævnets besigtigelse opdagede lokalkomiteen, at de godkendte
tegninger ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet det tilladte auditoriebyggeri
ikke kunne gennemføres uden voldsomme terrænændringer inden for åbeskyttelseslinien.
Ligesom i sagen om Birkevej 13 ved Furesøen har kommunen således atter sovet i timen og ikke
opdaget, at de indsendte tegninger var i strid med de faktiske forhold.
De mange fejl i Lyngby-Taarbæk Kommunes administration af naturbeskyttelsesloven gør os
selvfølgelig skeptiske over for, om den vil være i stand til at varetage endnu flere opgaver
vedrørende naturbeskyttelse, når amterne bliver nedlagt.
Lokalkomiteen har protesteret imod opførelse af boliger i parken ved Lyngbygårdsvej, og imod
planerne om at bebygge Badeparken ved Lyngby Stadion. Det er nemlig lokalkomiteens
opfattelse, at kommunens parker ikke skal bebygges, men bevares som grønne områder for
nuværende og kommende generationer.
Lokalkomiteen finder det også meget vigtigt, at det grønne bælte langs vestsiden af
Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk fra Jægersborgvej til Mølleådalen bevares som
naturområde. Dette grønne bælte er levested og spredningskorridor for mange ret sjældne
insekter og planter. Her findes bl.a. den største bestand af blåfugle i kommunen samt en bestand
af den sjældne Dværgblåfugl - Danmarks mindste sommerfugl. Endvidere er det grønne bælte et
særligt kendetegn for Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk Kommune, som vil gå tabt, hvis
kommunens planer om at flyttes driftspladserne på Baunegården og Firskovvej derud.
Sidst har kommunalbestyrelsen som nævnt besluttet at tillade et 5-etagers boligbyggeri på
Teknisk Skoles grund på Mortonsvej ved Fæstningskanalen og Lyngby Sø. Vi mener ikke, at der
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af hensyn til miljøet ved Lyngby Sø og Fæstningskanalen bør tillades byggeri, der er højere end
den eksisterende bebyggelse i området.
Efter alle disse forringelser for naturen og miljøet er jeg glad for at kunne nævne et par
forbedringer for naturen.
Vi foreslog sidste år, at en del af Tordals Mose blev genoprettet som mose. Størstedelen af
mosen er tidligere fyldt op med overskudsjord, mens resten - ca. 8.000 m2 - er blevet afvandet, så
stort set al mosevegetationen er forsvundet. Ved at hæve vandstanden ca. 1 meter vil mosen
kunne genskabes. Projektet blev gennemført i vinter, hvor de fleste træer i mosen blev fældet, og
vandstanden hævet. Mosen nåede dog langt fra at blive fyldt op med vand i foråret, så det vil
først ske til vinter. Vandstanden har dog været høj nok til, at mosevegetationen har bredt sig
voldsomt i sommerens løb, og at frøerne har kunnet yngle der. Vi har derfor allerede nu fået
genskabt et værdifuldt naturområde med et rigt plante- og dyreliv.
Naturgenopretningsprojektet for Furesøen kom endelig i gang sidste år, og de positive resultater
er allerede begyndt at vise dig. Men det vil biolog Ida Dahl-Nielsen fra Frederiksborg Amt
fortælle meget mere om senere i aften.
I Bagsværd Sø er det planlagte naturgenopretningsprojekt derimod endnu ikke kommet i gang på
grund af problemer med de gennemførte pilotprojekter. Gladsaxe Kommune har fremsat forslag
om blot at etablere spunsvægge omkring robanen og placere det opgravede sediment som øer
andre steder i søen. Det er en lappeløsning, som vi finder helt uacceptabel. Hvis robanerne skal
uddybes, må det indgå i den genopretning af søens vandkvalitet, som skal gennemføres i de
kommende år som følge af EU’s vandrammedirektiv.
Et enigt Byplanudvalg og Teknisk udvalg besluttede i foråret at tillade fældning af de 5 store
sølvpopler ved Lyngby Storcenter på hjørnet af Klampenborgvej og Kanalvej. Det var nemlig en
forudsætning for, at Cafe Jorden Rundt ville etablere sig på stedet. Træerne er imidlertid omfattet
af Ermelundsfredningen, så det krævede også tilladelse fra Fredningsnævnet. Lokalkomiteen
anbefalede Fredningsnævnet at meddele afslag, da de 5 sølvpopler udgør en væsentlig kvalitet i
området og udgør et meget markant modspil til de 3 store byggerier på hjørnet Kanalvej/
Klampenborgvej bestående af BRF-kredit, Kulturhuset og Lyngby Storcenter. Fredningsnævnet
fulgte vores anbefaling og tillod kun fældning af det ene træ, der står lidt væk fra de andre.
Vi har også i år bekæmpet Kæmpe-Bjørnekloen i kommunen, og den er efterhånden blevet et
meget sjældent syn. Vi har derfor besluttet at stoppe vores kampagne i år med lodtrækning om 3
flasker champagne blandt dem, der kunne finde blomstrende Kæmpe-Bjørneklo. Vi vil dog
fortsat sørge for, at også de få resterende planter bliver bekæmpet. Der er imidlertid andre
invasive arter, der breder sig i disse år. Det gælder bl.a. Sildig Gyldenris, Kæmpe-Pileurt og
Japansk Pileurt. Især Sildig Gyldenris har bredt sig eksplosivt bl.a. langs Helsingørmotorvejen
og på Dyrehavegårds brakmarker. Problemerne med Sildig Gyldenris skyldes, at dens mange frø
spredes over store afstande, at den også breder sig voldsomt vegetativt, og at den er i stand til at
kvæle alle andre planter, så den hurtigt bliver den eneste plante på store arealer.
Vi indgik i november 2002 en samarbejdsaftale med Jægersborg Statsskovdistrikt om
bekæmpelse af Sildig Gyldenris, Kæmpe-Pileurt og Japansk Pileurt i Ordrup Eng. Formålet var
at få lokale borgere inddraget i skovdistriktets opgave med at pleje naturarealer. Vi har nu i 2 år
haft en naturplejegruppe med ca. 10 borgere, som nu ikke alene bekæmper Gyldenris og
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Pileurterne i engen, men også hindrer opvækst på skrænten op til restaurant Kongekilden og
fjerner dunhammere og tagrør ved søen i Ordrup Eng, så den bliver synlig fra stierne.
Vi er meget tilfredse med resultatet af plejeindsatsen, idet Ordrup eng nu ligner en "rigtig" eng
med masser af græs, efter at de høje planter er forsvundet.
Lokalkomiteen har også i en årrække samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om
naturpleje i bl.a. Tordals Mose. I morgen tidlig skal vi sammen med borgmesteren og
viceborgmesteren underskrive en samarbejdsaftale om naturpleje i Tordals Mose og ved søen
mellem Birkholmsvej og Nærumbanen. Vi ønsker således også at inddrage lokale borgere i disse
naturplejeprojekter. Vi har i øvrigt lige modtaget 10.000 kr fra Tømmerhandler Johannes Fogs
Fond til indkøb af arbejdsredskaber m.m. til vore naturplejeprojekter.
Lokalkomiteen har netop foreslået Lyngby-Taarbæk Kommune at ændre konceptet for den årlige
Ren Dag Kampagne. Borgerne skal ikke længere kunne aflevere deres affald i containere på
skolerne, da det ikke gavner genanvendelsen. Formålet med dagen skal i stedet være at ændre
holdningen til at henkaste affald og at fjerne det i naturområder og grønne områder.
Vi foreslår, at et bestemt klassetrin i folkeskolerne hvert år inddrages i kampagnen, og at der
nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Teknisk forvaltning, skolerne, Friluftsrådet
og Naturfredningsforeningen til at arrangere den.
Lokalkomiteen er sammen med hovedforeningen gået i gang med at etablere en studenterkomite
på DTU, som skal engagere de studerende i arbejdet med at beskytte vores natur og miljø. Målet
er, at lokale natur- og miljøspørgsmål i højere grad indgår i de studerendes projekter og
undervisning. Vi håber på at få studenterkomiteen etableret i løbet af vinteren.
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række
lokaliteter i kommunen bl.a. på Frilandsmuseet, i Sorgenfri Slotspark, i Spurveskjulsskoven, i
Dyrehavens Indelukke samt udbredelsen af Blåtoppet Kohvede på Granåsen. Gruppen er åben
for alle, så hvis nogen af jer har lyst til at være med til at registre plante- og dyrelivet, skal I bare
sige til.
Vi har også lavet en række arrangementer: Vintertur i Dyrehaven, Vintertur i Frederiksdal Skov
og langs Furesøen, Ugletur i Dyrehaven, Forårstur i Tordals Mose, Nattergaletur langs Mølleåen,
De vilde Blomsters Dag i Frederiksdal, Flagermustur i Sorgenfri Slotspark, Familiesvampetur i
Frederiksdal Skov samt Brunsttur i Dyrehaven. Desuden har vi i år haft en række slentreture den
første tirsdag i måneden sommeren igennem, som Nina Rasmussen har stået for.
Vi har fået vores egen hjemmeside på internettet, hvor du kan læse mere om vores arbejde og
vores arrangementer. Adressen er www.dn.dk/sw2060.asp
Lokalkomiteen har 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen
(næstformand), Tove Falk-Sørensen (sekretær), Vibeke Kiil, Niels Heding, Viggo Nielsen, Knud
Haugmark, Lilli Jensen og Anne Messmann samt 1 suppleant Vibeke Horsten.
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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