
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 7. november 2007 
 

Lokalkomiteen har i det forløbne år arbejdet med en lang række sager for at gavne naturen og 

miljøet i Lyngby-Taarbæk, så det er ikke muligt at omtale dem alle i beretningen.  

 

Sidste år anmodede vi sammen med lokalkomiteerne i Gladsaxe og Værløse hovedforeningen 

om at rejse fredningssag for Bagsværd Sø for at forhindre, at Bagsværd Sø bliver omdannet til et 

olympisk rostadion. Det vil nemlig kræve en udvidelse af robanerne m.m. til skade for søens 

natur og landskabelige værdier. Hovedforeningen besluttede i foråret at rejse fredningssagen, og 

henvendte sig herefter til Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner for at høre, om de ville være 

med til at rejse fredningssagen. Og det sagde begge kommuner ja til. Fredningssagen kommer 

endvidere til at omfatte Lyngby Sø og Lyngby Åmose. Lyngby Åmose blev ganske vist fredet i 

1947, men der er behov for en modernisering af fredningen, så den også får til formål at beskytte 

og forbedre de meget store biologiske værdier i Lyngby Åmose. Fredningssagen vil blive rejst i 

2008. 

 

Selv om Jægersborg Skovdistrikts projekt for anlæggelse af kunstige sandstrande ved Springfor-

bi blev mødt med kraftig modstand fra såvel borgere i Taarbæk som fra kommunalbestyrelsen, er 

det stadigvæk ikke manet helt i jorden. Vi er derfor i samarbejde med beboerne i Taarbæk ved at 

udarbejde et alternativt projekt, der forbedrer kvaliteten af strandpromenaden, og som etablerer 

et par badebroer, så det bliver lettere at få sig en dukkert i Øresund fra strandpromenaden. 

Jægersborg Skovdistrikt vil også anlægge en asfalteret parkeringsplads ved Springforbi på græs-

plænen lige nord for Tvendehus. Parkeringspladsen vil blive synlig både fra Strandvejen, den 

regionale cykelsti, Kystbanen og Springforbivej. Der er imidlertid kun behov for parkeringsplad-

sen i weekender om sommeren, hvor vejret er allerbedst, så det drejer sig om ca. 10 dage om 

året. Vi finder det urimeligt at anlægge parkeringspladser på dette sted, og at de som minimum 

bør anlægges som grønne parkeringspladser i et så værdifuldt landskabsområde. Vi har klaget til 

Naturklagenævnet over amtets dispensation til projektet, men fik ikke medhold. 

 

Vi har i det forløbne år fået afsluttet et par sager om ulovligt byggeri. I august 2005 anmeldte vi 

et ulovligt terrassebyggeri på ca. 40 m2 ude i Bagsværd Sø på ejendommen Nybrovej 375. Ter-

rassen er nu blevet fjernet. 

I august 2004 anmeldte vi et igangværende ulovligt byggeri af nye volierer på 36 m2 inden for 

den reducerede skovbyggelinie på Egholmsvej klos op ad Geels Skov. Ejeren ansøgte kommu-

nen om lovliggørelse, men fik afslag og klagede herefter til Naturklagenævnet. I sommer beslut-

tede Naturklagenævnet, at de nye volierer skal være revet ned inden 12 måneder. 

 

I foråret ansøgte Statsministeriet om tilladelse til at opføre en pavillon på 311 m2 på Marienborg 

inden for åbeskyttelseslinien. Pavillonen ville blive 5 meter høj og gravet ind i skrænten ned til 

Mølleåen. Vi besluttede at klage til Naturklagenævnet, hvis kommunen gav dispensation fra åbe-

skyttelseslinien til byggeriet, da det er i modstrid med den gældende praksis, hvor der meddeles 

afslag på alle ansøgninger om opførelse af pavilloner inden for åbeskyttelseslinien, også selv om 

de ikke er større end 5 m2. Det gav anledning til en del presseomtale, og resultatet blev, at Stats-

ministeriet trak ansøgningen tilbage. 
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Vi klagede for 2 år siden til Københavns Amt over, at der endnu ikke var etableret nogen stifor-

bindelse over Brede Bakke/Granåsen fra Borrebakken til Troldehøj, således som Fredningsnæv-

net besluttede i 2003 i fredningskendelsen for Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj. Tråd-

hegnet mod Brede Bakke er nu fjernet, så der er fri passage, men der er ikke anlagt nogen trappe, 

så det kan være lidt svært at finde stien. 

 

Vi har i flere år arbejdet for at bevare et stort gammelt egetræ ved Granparken 31, men forgæves. 

Det blev fældet i sidste måned, efter at både Lyngby Ret og Landsretten havde pålagt grundejer-

foreningen at fælde træet, fordi en nabo følte sig voldsomt generet af dets skygge. Vi har både 

forsøgt en frivillig fredning og en fredning gennem naturbeskyttelsesloven, men uden held. 

Danmarks Naturfredningsforening arbejder nu for at få gennemført en bedre beskyttelse af gamle 

træer, da naturbeskyttelsesloven kun i ganske særlige tilfælde kan anvendes til at frede træer. 

 

Jægersborg Skovdistrikt har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om dispensation fra naturbe-

skyttelseslovens § 3 til at udvide golfbanen i Dyrehaven i nogle af Dyrehavens mest værdifulde 

overdrev, for at gøre den sværere at spille på. Vi finder dette helt uacceptabelt, da beskyttelsen af 

naturen i Dyrehaven må gå forud for golfspillet, og vi vil derfor påklage en eventuel dispensation 

til at udvide golfbanen på overdrevsarealer til Naturklagenævnet. 

 

Vi har kommenteret forslagene til miljømilliard-projekterne for Mølleådalen. Vi er positive over 

for en udvidelse af de åbne mosearealer i Lyngby Åmose, men imod en rydning af fyrreskoven 

neden for Sorgenfri Kirke. Vi er også imod rydning af ellesump og pilekrat mellem Fuglevad og 

Brede, som der jo har været megen debat om i Det Grønne Område, fordi det vil gro til igen i 

løbet af nogle få måneder og forringe naturen. Vi er skeptiske over for forslaget om at rense spil-

devandet på Mølleåkloakværket og lede det til Kalvemosen i Søllerød og herfra til Søllerød Sø, 

Vejlesø, Furesø, Lyngby Sø og videre gennem Mølleåen til Øresund. Vi frygter, at det vil med-

føre en forøget forurening af Furesøen, og vil derfor klage til Naturklagenævnet, hvis vi ikke får 

dokumentation for, at projektet ikke vil skade Furesøen. 

 

Københavns Amt udsendte i 2006 et forslag til plejeplan for de fredede arealer i Mølleådalen, 

men nåede ikke at vedtage den, inden amtet blev nedlagt. Opgaven er derfor overdraget til 

Lyngby-Taarbæk Kommune, der forventes at vedtage plejeplanen om kort tid.  Vi havde en lang 

række bemærkninger til amtets forslag til plejeplan, som i stor udstrækning er blevet imøde-

kommet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er således tilfredse med forslaget, som det ser ud i 

øjeblikket. 

 

Vi har i det forløbne år fortsat bekæmpelsen af Sildig Gyldenris og Japansk Pileurt i Ordrup Eng 

med hjælp fra lokale borgere, og vi er meget tilfredse med resultatet af plejeindsatsen, idet Or-

drup eng nu ligner en "rigtig" eng med masser af græs, efter at de høje invasive planter næsten er 

forsvundet.  

 

Vi har også fortsat samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose 

og af 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 syn-

lige for områdets gæster. Vi vil gerne inddrage flere borgere i disse naturplejeprojekter.  

 

Vi har i år i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune forsøgt et etablere et partnerskab om-

kring et naturplejeprojekt i Lyngby Åmose, hvor spejdere med vejledning fra os skulle foretage 

udtynding i nogle tætte bevoksninger ved Lyngby Sø. Jægersborg Skovdistrikt har imidlertid 

afvist at støtte projektet med midler fra den pulje, som miljøministeren har bevilget til sådanne 

projekter. Vi vil på den baggrund foreslå kommunen at gennemføre projektet uden denne støtte. 

 

Vi har også i år samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om renholdelse af naturen for 

affald. Vi deltog i den landsdækkende Ren Dag Kampagne den 15. april ved at samle affald 
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langs Lundtoftegårdsvej, og der var et stort fremmøde. Vi fik fjernet mange års affald i de grøn-

ne områder langs Lundtoftegårdsvej og en del af Lundtoftevej.  

 

Der er desværre ikke sket så meget det sidste år i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune 

om udarbejdelse af forslag til bevarende lokalplaner for Furesøkysten fra Frederiksdal til Kanin-

gården og for Mølleådalen fra Fuglevad til Brede samt for Nymølle. Men nu ser det ud til, at der 

er ved at komme gang i lokalplanforslaget for Furesøkysten, så vi forventer, at et forslag vil blive 

offentliggjort næste år. 

 

Fredningsnævnet har indkaldt til møde i næste måned om kommunens ansøgning om dispensati-

on fra Mølleåfredningen til opførelse af 3 rækkehuse i Nymølle, hvor strømpefabrikken nu ligger 

dvs. på øen mellem Mølleåen og friløbet. Vi mener, at det er i strid med Mølleåfredningens for-

mål, som er at sikre opretholdelse og muliggøre forbedring af de kulturhistoriske, landskabelige 

og biologiske værdier i Mølleådalen. Et nybyggeri vil desuden være et fremmedelement i Mølle-

ådalens værdifulde kulturmiljø og dermed forringe oplevelsen af kulturmiljøet i Nymølle. En 

tilladelse til opførelse af rækkehuse i Nymølle vil endvidere skabe præcedens for, at også andre 

kulturhistoriske bygninger i Mølleådalen kan nedrives for at give plads til nybyggeri.  

  

Vi har protesteret mod kommunens ønske om at meddele dispensation fra lokalplan 61 for et 

erhvervsområde nord for DTU til etablering af parkeringspladser i beplantningsbæltet ud til 

Lundtoftegårdsvej. Det fremgår af lokalplanen, at de eksisterende beplantningsbælter ved DTU 

skal videreføres til Lundtofteparken i samme bredde og med samme beplantning af hensyn til 

helhedspræget på Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej. Det er Post Danmark, der har ansøgt om at 

anlægge 23 parkeringspladser i beplantningsbæltet, så dets bredde reduceres fra 20 meter til 8 

meter. Post Danmark har desuden fremsendt groft misvisende tegninger, som skjuler, at parke-

ringspladsen vil ødelægge den eksisterende jordvold og beplantningen på denne. Vi er indstillet 

på at klage til Naturklagenævnet, hvis den eksisterende jordvold bliver ødelagt. 

 

Vi deltog i Naturklagenævnets besigtigelse på Dyrehavsbakken i juni, hvor det skulle tage stil-

ling til kommunens landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen til opførelse af endnu en 

rutsjebane. Vi kunne ikke anbefale rutsjebanen, da den ville stride mod lokalplanens formål om 

at sikre, at anlæg bevarer eller harmonerer med det selvgroede og interimistiske præg, der er ka-

rakteristisk for forlystelsesområdet. Naturklagenævnet besluttede at ophæve kommunens land-

zonetilladelse, så rutsjebanen bliver ikke opført. 

 

Videnskabsbutikken på DTU henvendte sig i sommer til os og opfordrede os til at indgå i et 

samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om at reducere CO2 udslippet i Lyngby-Taarbæk. 

Det omfatter bl.a. at studerende på DTU laver projekter i Lyngby-Taarbæk, der kan reducere 

CO2 udslippet og dermed klimaproblemerne. Vi er nu gået aktivt ind i samarbejdet. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har i år fået et Grønt Råd. Deltagerne bliver foruden os Friluftsrå-

det, DOF, Byhistorisk Samling, Kano- og kajakforbundet, Dansk Vandrelaug, Turistforeningen, 

Danske Handicaporganisationer, Botanisk Forening, Samrådet, Jagtforeningen, Jægersborg 
Statsskovdistrikt, Kroppedal Museum og Nationalmuseet. Dets opgave bliver at rådgive kom-

munen i generelle og principielle sager i relation til naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, plan-

loven, miljømålsloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven. Vi er lidt betænkelige, da det 

kun er os, DOF og Botanisk Forening, der har som formål at beskytte naturen, mens de øvrige 

først og fremmest er interesseret i at benytte naturen. Vores betænkeligheder stammer især fra 

Brugerrådet for Jægersborg Statsskovdistrikt, hvor bl.a. Friluftsrådet ikke har støttet ét eneste af 

vores forslag om at forbedre naturen. Vi håber dog, at det Grønne Råd kan føre til større forståel-

se for behovet for at beskytte naturen og miljøet hos brugerne af vores naturområder, og så har vi 

jo stadig vores klageret i naturbeskyttelsesloven, hvis det bliver nødvendigt. 
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I Brugerrådet for Jægersborg Statsskovdistrikt har vi stillet en række forslag bl.a. genopretning 

af Fuglesangsøen, hvor udsætning af græskarper i 1980’erne har udryddet al undervandsvegeta-

tionen og gjort vandet uklart. Vi har endvidere foreslået ophør med vinterfodring af hjortene ved 

mosen med hængesæk, der ligger ved Kandelaberegen vest for Golfklubbens bygninger. Vi har 

også foreslået udarbejdelse af indsatsplan for forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantear-

ter på Jægersborg Skovdistrikts arealer. Ingen af forslagene har dog kunnet samle flertal i Bru-

gerrådet. 

 

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

lokaliteter i kommunen bl.a. i Jægersborg Strandpark og i 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.  

 

Vi har også lavet en række arrangementer: Byg en fuglekasse i Fuglevad Vandmølle, Vintertur i 

Frederiksdal Skov, Fugletur i Mølleådalen, De vilde Blomsters Dag i Jægersborg Strandpark, 

Cykeltur til hvidtjørnesletten i Dyrehaven, Skt. Hans orm tur i Lyngby Åmose og Botanisk 

rundtur i Lyngby Åmose. Desuden har vi haft 6 slentreture den første tirsdag i måneden 

sommeren igennem med Nina Rasmussen som turleder. 

 

Vores næste arrangement bliver et møde her i Fuglevad Vandmølle onsdag den 28. november 

om de kommende vand- og naturplaner. Der er en offentlig høring i gang indtil den 22. decem-

ber, hvor alle borgere, interesseorganisationer og kommuner kan komme med forslag til, hvilke 

væsentlige opgaver der skal løses med vand- og naturplanerne. Vandplanerne omfatter alle 

vandområder, mens naturplanerne kun omfatter de udpegede habitatområder og fuglebeskyttel-

sesområder, som i Lyngby-Taarbæk omfatter Dyrehaven, den nedre Mølleå, Furesøen og en del 

af Frederiksdal Skov. 

   

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 i øjeblikket 8 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen 

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

Gelbjerg-Hansen og Jens Ockelmann samt 2 suppleanter Linda Seegert og Katalin 

Tersztyanszky. 

 

Ifølge foreningens nye love må der være enten 6, 9, 12 eller 15 medlemmer i lokalkomiteen (af-

delingsbestyrelsen), men vi har ikke foreslået antallet udvidet, da der må være et ubegrænset 

antal suppleanter. Så stil endelig op, hvis du har lyst til at deltage i arbejdet. Suppleanterne del-

tager 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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