
 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening 
Lyngby-Taarbæk lokalkomite 

 

Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 1. november 2005.  
 

Sidste år indledte jeg årsberetningen med, at det forløbne år desværre havde været et dårligt år 

for naturen og miljøet, og det må jeg desværre også indlede med i år, selv om der på det seneste 

har været en række lyspunkter efter udgivelsen af vores Naturavis. 

 

Udgivelsen af Naturavisen skal ses som et nødråb til kommunens borgere og politikere om hjælp 

til at bevare Lyngby-Taarbæk som en grøn kommune, hvor naturen og de grønne områder skal 

bevares og forbedres. Som det fremgår af Naturavisen, er der stærke ønsker i 

kommunalbestyrelsen om at bebygge parker og grønne områder. Kommunalbestyrelsen 

dispenserer fra naturbeskyttelsesloven, selv om det er i strid med dens formål.  

De grønne områder, der var akut truet var Badeparken, parken ved Lyngbygårdsvej, 

Virumparken og parken i Elementbyen i Hjortekær. Vi er derfor meget tilfredse med at kunne 

læse i Det grønne Område, at flertallet af politikerne nu efter massive borgerprotester er imod 

bebyggelse i Badeparken. Vi er endvidere meget tilfredse med, at politikerne har besluttet ikke at 

indarbejde forslagene om bebyggelse i Virumparken og i parken ved Elementbyen i 

kommuneplanen, og at eksisterende parker udlagt i kommuneplanen bevares. 

 

Kommunalbestyrelsen har fastholdt planerne om at etablere en kommunal driftsplads i det 

grønne bælte langs Helsingørmotorvejen, men vil dog også undersøge andre 

placeringsmuligheder. Når vi i lokalkomiteen kæmper så kraftigt for at bevare det grønne bælte 

langs Helsingørmotorvejen skyldes det, at det både botanisk og zoologisk er et meget spændende 

område med planter som Katost, Kongelys, Kællingetand, Rundbælg, Skov-Hullæbe, Høgeurt, 

Slangehoved og Blæresmælde og med insekter som Dværgblåfugl, Alm. Blåfugl, Stor 

Bredpande, Okkergul Randøje og Lille Ildfugl. Hertil kommer, at det grønne bæltes åbne og 

grønne karakter er et særligt kendetegn for Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk og giver et 

smukt kig fra motorvejen til egetræerne på DTU. 

Kommunalbestyrelsen har også fastholdt planerne om at etablere en ridehal på i den nuværende 

hestefold ved Helsingørmotorvejen på hjørnet af Lundtoftegårdsvej og Lundtoftevej. Det vil 

betyde, at de grønne græsmarker forsvinder, da en ridehal også vil kræve en stor parkeringsplads 

m.m. Vi mener derfor ikke, at der bør placeres en ridehal her.  

 

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet at tillade et 6-etagers boligbyggeri på Mortonsvej 

klos op ad Fæstningskanalen og tæt ved Lyngby Sø. Der tillades opført 6-etagers boligblokke 

kun 9 meter fra Fæstningskanalen. Vi finder dette projekt helt uacceptabelt både set fra 

Fæstningskanalen, Lyngby Sø og fra stien fra Rustenborgvej til Søpromenaden, og vi forventer, 

at det bliver stoppet af enten Københavns Amt eller af Naturklagenævnet, da det ikke kan 

gennemføres, uden at der opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

fortidsmindebeskyttelseslinie på 100 meter. Vi kan i den forbindelse glæde os over, at 

Naturklagenævnet tidligere har stoppet udvidelsen af Lyngby Storcenter i Kanalparken af hensyn 

til Fæstningskanalen, og således har en langt større forståelse end kommunalbestyrelsen for at 

vores kulturhistoriske værdier bør bevares og beskyttes.  
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I januar besluttede Teknisk Udvalg at forbyde offentlig adgang til den jorddækkede top af 

Fortunfortet, selv om den er en vigtig del af den offentlige park, Fortunfortet. Lokalkomiteen har 

anmodet Københavns Amt om ikke at give tilladelse til nedlæggelse af adgangen til den 

jorddækkede del af Fortunfortets top med henvisning til naturbeskyttelseslovens § 26 a. Der 

foreligger endnu ikke nogen afgørelse fra amtet, men vi har besluttet at ville rejse fredningssag 

for Fortunfortet, hvis det skulle blive nødvendigt for at sikre offentlig adgang til toppen. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune gav i 2003 ved en fejl byggetilladelse til at opføre en ekstra etage på 

en villa på Birkevej 13 ved Furesøen inden for søbeskyttelseslinien uden at behandle sagen efter 

naturbeskyttelsesloven. Byggeriet er stærkt skæmmende set fra Furesøen og kunne være 

forhindret, hvis kommunen havde behandlet sagen korrekt. Lyngby-Taarbæk Kommune og 

Naturklagenævnet har efterfølgende lovliggjort byggeriet med henvisning til, at det er opført, og 

at ejeren har været i god tro. Naturklagenævnet skriver i sin afgørelse, at der ikke i denne sag er 

sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at der ved en forudgående ansøgning burde være 

givet dispensation til den reducerede søbeskyttelseslinie. Byggeriet ville således ikke have fået 

dispensation, hvis kommunen havde behandlet sagen efter loven. 

 

Frederiksdal Gods har i sommer fået dispensation fra fredningen for Frederiksdal Gods og 

skovbyggelinien til udvidelse af ridehallen ved Hummeltoftevej. Lokalkomiteen har klaget til 

Naturklagenævnet og anbefalet, at det enten meddelte afslag på dispensationerne eller stillede 

skærpede krav til byggeriets udformning. Naturklagenævnet imødekom ikke vore klagepunkter. 

 

Lokalkomiteen har påklaget Fredningsnævnets dispensation fra Mølleåfredningen til fældning af 

2 sunde bøgetræer i Mølleådalen. Ejeren har ønsket træerne fældet af frygt for, at de i en storm 

vil ramme bebyggelse. Det er lokalkomiteens opfattelse, at alle træer i princippet kan vælte i en 

storm, og at der derfor skal foreligge ganske særlig forhold f.eks. rådangreb, før der kan 

meddeles dispensation til fældning. Både Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Amt 

anbefalede ligesom lokalkomiteen Fredningsnævnet at meddele afslag på ansøgningen, men altså 

forgæves. Lokalkomiteen forventer en afgørelse i meget nær fremtid. 

 

Lokalkomiteen har desværre konstateret en række overtrædelser af naturbeskyttelsesloven 

gennem det seneste år. Den seneste overtrædelse drejer sig om et terrassebyggeri ude i Bagsværd 

Sø. Ejeren af Nybrovej 375 har her opført terrassen ude i Bagsværd Sø, der ejes af Gladsaxe 

Kommune, uden tilladelse og uden at indhente tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er 

lokalkomiteens opfattelse, at terrassen skal rives ned igen, da det vil skæmme søen voldsomt, 

hvis der skabes præcedens for, at alle villaejere kan opføre terrasser ude i vore søer.  

 

NESA har i øjeblikket etableret en oplagsplads på den fredede mark mellem Frederiksdalsvej og 

Furesøen i forbindelse med, at elledningerne i Virum lægges i jorden. Vi har modtaget en række 

henvendelser fra borgere, der har undret sig over, at det er tilladt at etablere en oplagsplads i et 

fredet område med en af kommunens smukkeste udsigter. Det fremgår af fredningen af 

Frederiksdal Gods, at der på markerne mellem Frederiksdalsvej og Furesøen intet må plantes 

eller anbringes, som hindrer eller skæmmer udsigten. Vi finder det meget beklageligt, at NESA 

således har etableret oplagspladsen ulovligt. Vi har anmodet Fredningsnævnet om at meddele 

afslag på NESAs ansøgning om dispensation fra fredningen til at bevare oplagspladsen til 1. juni 

2006, og vi har anvist alternativer, der ikke skæmmer udsigten over Furesøen. 

 

Lokalkomiteen modtog i foråret en rapport fra Københavns Amt, der viste, at Fuglesangsøen i 

Dyrehaven både har mistet sit klare vand og sit værdifulde plante- og dyreliv. Årsagen hertil er, 
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at Jægersborg Statsskovdistrikt i 1980’erne udsatte græskarper og sølvkarper i søen. Det har ført 

til, at al undervandsvegetationen i Fuglesangsøen bestående af bl.a. Slank Blærerod, Krans-

Tusindblad, Børstebladet Vandaks og kransnålalger nu er helt udryddet. Det er beskæmmende, at 

Skov- og Naturstyrelsen, der har til opgave at beskytte vores natur, her har udryddet den på trods 

af, at Naturfredningsrådets ekspert, Arne Schiøtz, kraftigt advarede mod udsætningen af karper i 

Dyrehavens søer. 

Det er lokalkomiteens opfattelse, at Jægersborg Statsskovdistrikt nu bør foretage genopretning af 

Fuglesangsøen og de andre søer, som dets udsætning af karper har ødelagt, så de igen kan blive 

klarvandede og få et rigt og varieret plante- og dyreliv. 

 

Lokalkomiteen klagede i foråret til Københavns Amt over, at der endnu ikke var etableret nogen 

stiforbindelse over Brede Bakke/Granåsen fra Borrebakken til Troldehøj, således som 

Fredningsnævnet besluttede i 2003 i fredningskendelsen for Borrebakken, Brede Bakke og 

Troldehøj. Københavns Amt beklagede, at stien endnu ikke var etableret og forventede, at det 

ville ske i løbet af efteråret. 

 

Københavns Amt er i øjeblikket ved at udarbejde en plejeplan for de fredede arealer i 

Mølleådalen, og det vil I høre meget mere om senere i aften, når Gert Juhl fra Københavns Amt 

vil fortælle om plejeplanerne. 

 

Lokalkomiteen opfordrede i 2004 gennem hovedforeningen 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 fandt 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.  

Miljøministeren fulgte vores opfordring, og det blev ved revisionen af naturbeskyttelsesloven i 

sommer vedtaget, at kommunerne nu også skal udarbejde en tilsynsberetning vedrørende deres 

administration af og tilsyn med naturbeskyttelsesloven. 

 

Naturgenopretningsprojektet for Furesøen har i år vist meget positive resultater. Vandet har ikke 

i en menneskealder været så klart som i år. Det skyldes både tilførslen af ilt til bundvandet, og 

at der er blevet opfisket 177 tons skidtfisk fra søen. Vi håber, at den positive udvikling vil 

fortsætte i de kommende år. 

I Bagsværd Sø er det planlagte naturgenopretningsprojekt stadig ikke kommet i gang, men vi 

håber stadig at det kommer i gang inden vandrammedirektivet gennemtvinger det i 2009, da det 

både vil gavne vandkvaliteten i Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Mølleåen. 

 

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 3 år 

haft en naturplejegruppe med ca. 10 borgere, som nu 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, og søen er blevet 

synlig for områdets gæster.  
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Lokalkomiteen har også i en årrække samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om 

naturpleje i bl.a. Tordals Mose. Vi indgik sidste år en samarbejdsaftale med Lyngby-Taarbæk 

Kommune om naturpleje i Tordals Mose og ved søen mellem Birkholmsvej og Nærumbanen. I 

Tordals Mose plejer vi arealerne omkring søen og den genoprettede mose, så de får et varieret og 

naturligt plante- og dyreliv og bliver synlige for områdets gæster. Vi vil gerne inddrage lokale 

borgere i disse naturplejeprojekter.  

 

Lokalkomiteen har også indledt et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om renholdelse 

af naturen for affald. Vi deltog i den årlige Ren Dag Kampagne den 2. april og fjernede mange 

års affald i det grønne område ved Omfartsvejen mellem Rustenborgvej og Mølleåen og på et 

areal ved Ermelunden ved Klampenborgvej. Vi har endvidere foreslået, at 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 samarbejder endvidere med Lyngby-Taarbæk Kommune om udarbejdelse af 

forslag til bevarende lokalplaner for Furesøkysten fra Frederiksdal til Kaningården og for 

Mølleådalen fra Fuglevad til Brede samt for Nymølle. Vi forventer, at forslagene vil blive 

offentliggjort næste år. 

 

Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række 

lokaliteter i kommunen bl.a. i Ordrup Eng, på Granåsen, Sorgenfri Slotspark og Mølleådalen. 

Gruppen er åben for alle, så hvis nogen af jer har lyst til at være med til at registrere plante- og 

dyrelivet, skal I bare sige til.  

 

Lokalkomiteen har sammen med hovedforeningen fået etableret 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 skal indgå i de studerendes projekter og 

undervisning. Studenterkomiteen på DTU har nedsat en række arbejdsgrupper og sendt en række 

indsigelser mod kommunens forslag til lokalplan for DTU. 

 

Vi har også lavet en række arrangementer: Vintertur til Store Hulsø i Frederiksdal Skov, 

Vintertur langs Mølleåen i Dyrehaven, Forårstur i Tordals Mose, Nattergaletur langs Mølleåen, 

De vilde Blomsters Dag i Tordals Mose, Botanisk tur i Ordrup Eng, Skt. Hansorm tur i Lyngby 

Åmose, Familiesvampetur i Frederiksdal Skov samt Dyrehavens historiske egetræer. Desuden 

har vi i år deltaget i Skovens Dag den 8. maj i Dyrehaven samt haft en række slentreture den 

første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina Rasmussen som turleder. 

 

Vi har vores egen hjemmeside på internettet, hvor du kan læse mere om vores arbejde og vores 

arrangementer. Adressen er www.dn.dk/lyngby 

 

Lokalkomiteen har 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen 

(næstformand), Tove Falk-Sørensen (sekretær), Vibeke Kiil, Niels Heding, Viggo Nielsen, Knud 

Haugmark, Vibeke Horsten og Anne Messmann samt 1 suppleant Lilli Jensen. 

 

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. 

http://www.dn.dk/lyngby

