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Lokalkomiteens beretning på årsmødet den 26. oktober 2009 
 
Lokalkomiteen har i det forløbne år arbejdet med en lang række sager for at gavne naturen og mil-
jøet i Lyngby-Taarbæk, så det er ikke muligt at omtale dem alle.  
 
Naturavisen 
Vores største aktivitet har været naturavisen, som vi omdelte i sidste måned til 19.000 husstande i 
kommunen. I avisen bragte vi svarene på 10 spørgsmål, som vi på forhånd havde udsendt til parti-
erne i kommunalbestyrelsen. Vi er meget tilfredse med de mange positive svar på vores spørgsmål. 
Det viser, at der er et bredt ønske i kommunalbestyrelsen om at bevare Lyngby-Taarbæk Kommune 
som en grøn kommune.  
 
Fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og omgivelser 
I juni 2008 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og 
omgivelser, og Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdede derefter et alterna-
tivt fredningsforslag, der bl.a. tillader en kraftig udvidelse af Bagsværd rostadion i målområdet.  
 
Fredningen kommer endvidere til at omfatte Lyngby Åmose, der ganske vist blev fredet i 1947, 
men der er behov for en modernisering af fredningen, så den også får til formål at beskytte og for-
bedre de meget store biologiske værdier i Lyngby Åmose, og så der bliver krav om udarbejdelse af 
plejeplaner for Åmosen.  
 
Fredningssagen skal efter de nye regler afgøres inden 2 år efter at sagen er blevet rejst, så vi forven-
ter an afgørelse fra Fredningsnævnet inden for det næste halve års tid. 
 
Miljømilliard-projekterne for Mølleådalen 
Projekterne er endnu ikke kommet i gang, da der fortsat mangler en række tilladelser. Det eneste 
projekt i Lyngby-Taarbæk, der er tilbage, er projektet med at rense en del af spildevandet på Møl-
leåkloakværket i Lundtofte bedre og lede det til Kalvemosen i Søllerød, hvorfra det vil løbe til Søl-
lerød Sø, Vejlesø, Furesø, Lyngby Sø og videre gennem Mølleåen til Øresund.  
Projektet medfører ingen væsentlig forbedring for natur, miljø og friluftsliv i Lyngby Sø, Bagsværd 
Sø og Mølleåen, da problemet her er ophobet slam på bunden og udledning af urenset spildevand 
ved kraftig nedbør. 
 
Det er et meget dyrt projekt til ca. 100 mio. kr., der oven i købet vil udgøre en trussel mod Furesøen 
og især Store Kalv, der årligt vil få tilført 600 kg fosfor og 19 tons kvælstof mod 300 kg fosfor og 
3,5 tons kvælstof i dag. Der vil således blive udledt 100 % mere fosfor og 440 % mere kvælstof til 
Store kalv end i dag. 
 
Vi mener derfor ikke, at projektet bør gennemføres, da det vil skade Furesøens værdifulde plante- 
og dyreliv. Vi forventer, at der i 2010 gennemføres en vurdering af projektets virkninger på miljøet 
(en såkaldt VVM-vurdering), og vi håber at projektet på den baggrund vil blive opgivet. 
 
Vi mener, at kommunerne i stedet bør tage fat ved nældens rod og reducere udledningerne af uren-
set spildevand samt fjerne det fosforrige bundslam i de stærkt forurenede søer dvs. Søllerød Sø, 
Vejle Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. 
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Problemet med den ofte ringe sommervandføring i Mølleåen kan ifølge en rapport fra Dansk Hy-
draulisk Institut (DHI) reduceres kraftigt ved om foråret at reducere vandgennemstrømningen ved 
Frederiksdal Sluse til 200 l/sekund, så der gemmes mere vand i Furesøen, som så sommeren igen-
nem kan sikre en væsentlig større vandføring i Mølleåen end i dag. 
 
Naturplejeprojekter i Ordrup Eng og Tordals Mose 
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 Ordrup 
eng nu ligner en "rigtig" eng.  
 
Vi har også fortsat samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose og 
af søen i mosen 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 flere borgere i disse naturplejeprojekter.  
 
Lokalplanforslag for Furesøkvarteret  
Lokalplanforslaget var i offentlig høring i sommer. Vi har kritiseret forslaget for at hæve bebyggel-
sesprocenten fra 25 til 30, da det vil betyde at bebyggelsen i Furesøkvarteret kan fordobles, da be-
byggelsesprocenten i dag er ca. 15 i gennemsnit. Vi har anmodet kommunen om at reducere bebyg-
gelsesprocenten på grunde med vandhuller kraftigt, så naturen omkring vandhullerne kan bevares, 
da det er helt afgørende for, at bl.a. frøer, salamandre og snoge kan finde føde og overvintringsmu-
ligheder. 
 
Mølleådalens rige natur vandt 
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgte i 2008 om dispensation fra Mølleåfredningen til at foretage 
rydninger i pilekrat og ellesump mellem Fuglevad og Brede, og ansøgningen blev udarbejdet helt 
uden anvendelse af biologisk ekspertise. 
 
Naturklagenævnet gav i juli Danmarks Naturfredningsforening medhold i, at de ansøgte rydninger 
mellem Fuglevad og Brede var i strid med fredningens formål om at beskytte naturen. 
 
Naturklagenævnets afgørelse var både en sejr for naturen, landskabet og for borgerne. Den sikrer, at 
Mølleådalens store landskabelige værdier set fra bl.a. Brede bliver bevaret, og at værdifulde ud-
sigtskiler bliver genskabt bl.a. den historiske udsigt fra Caroline Amalie Vej til Brede Værk. Samti-
dig betyder afgørelsen, at Lyngby-Taarbæk Kommune sparer ca. 300.000 kr. på rydninger, der både 
ville forringe Mølleådalens landskabelige og naturmæssige værdier. Ellesumpen bliver smukkere og 
får en rigere natur, jo ældre den bliver, og den har generelt ikke behov for pleje. 
 
Naturen i Mølleådalen er siden 1950’erne blevet rigere og rigere i takt med, at dele af rørsumpen er 
blevet til ellesump, pilekrat og fattigkær. Med Naturklagenævnets afgørelse får denne positive ud-
vikling lov til at fortsætte, samtidig med at Mølleådalens mest værdifulde udsigter bliver bevaret 
eller genskabt. 
Naturklagenævnets afgørelse er desuden helt i overensstemmelse med de plejeplaner, som National-
museet og Københavns Amt tidligere har udarbejdet for Mølleådalen mellem Fuglevad og Brede. 
 
Fokusstrategi for landskabet 
Vi har i vore bemærkninger påpeget, at det er nødvendigt at kommunen skelner mellem parkområ-
der og naturområder. Det er f.eks. helt uacceptabelt, at kommunen anvender slagleklippere i natur-
områder, da de foruden at knuse alle planter – også de sjældne - og fjerne livsgrundlaget for sjældne 
eller truede dyrearter, også knuser alle dyr, der ikke kan nå at flygte f.eks. frøer, græshopper og in-
sektlarver. Samtidig begrænses også den landskabelige oplevelse af de mange forskellige plantear-
ter og deres frøstande og en masse levesteder for insektlivet ødelægges. 
 
Naturpleje skal derfor foretages selektivt, så man kun fjerner de plantearter, der er uønskede, fordi 
de enten skygger den øvrige vegetation ihjel eller ændrer landskabet i en uønsket retning. Det kan 



f.eks. være invasive arter eller opvækst af træer og buske i områder med en værdifuld lysåben natur 
eller værdifulde landskabelige udsigter.  
 
Vi anmodede derfor om, at det kom til at indgå i fokus-strategien, at plejen i naturområderne skal 
være selektiv, så den i videst muligt omfang ikke skader, men tværtimod gavner det værdifulde 
plante- og dyreliv, der ønskes bevaret, og så det kan opleves med blomster og/eller frøstande hele 
året rundt. 
Vi er tilfredse med, at vores synspunkter er blevet imødekommet i fokusstrategien. 
 
Skæmmende byggeri på Frilandsmuseet blev forhindret 

Lokalkomiteen protesterede i foråret kraftigt imod Nationalmuseets ansøgning om tilladelse til at 

opføre en 13.000 m2 stor magasin- og kontorbygning på ”Fiskebodsgrunden” på Frilandsmuseet ved 

I.C. Modewegs Vej. 

 

Bygningen ville ud mod I.C. Modewegs Vej fremstå med en 6 meter høj og 46 meter lang glasfaca-

de og dermed skæmme Frilandsmuseet set fra både I.C. Modewegs Vej og fra Fjellerup Hovedgård. 

Byggeriet ville desuden forringe Frilandsmuseets udviklingsmuligheder, idet der har været planer 

om her at genopføre Fiskeboderne fra Nymindegab, etablere en endestation for en ny togbane fra 

museets stationsby, samt at etablere et museumsområde for Danmarks første sommerhuse. 
 
Projektet er i direkte modstrid med kommuneplanen, hvor ”Fiskebodsgrunden” er udlagt til ud-
flugtsområde og ”landskab” for Mølleådalen fra Lyngby til Ørholm. 
 
Naturfredningsforeningen rejste i 1993 en fredningssag for Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund, 
der også omfattede Frilandsmuseets arealer med følgende bestemmelse: ”På Frilandsmuseets areal 
er det alene opførelsen af ny bebyggelse/tilbygninger til publikums- og servicefaciliteter samt ma-
gasinformål, der kræver tilladelse fra fredningsnævnet, så længe der drives museum på arealet.” 
 

Nationalmuseet afviste imidlertid at lade bl.a. Fiskebodsgrunden indgå i fredningen med, at ”Muse-

et har selvsagt ikke i sinde at opføre skæmmende bebyggelse på dette areal, men udelukkende at 

tilføje enkelte bygninger, der skal komplettere og supplere allerede eksisterende anlæg. Frilands-

museet er så fredet, som noget kan være.” 

Fredningsnævnet besluttede på den baggrund og efter anbefaling fra Lyngby-Taarbæk Kommune, at 

Frilandsmuseets arealer ikke blev fredet, bortset fra de skovbevoksede skrænter ved Brede Allé. 

 

Lokalkomiteen meddelte på den baggrund kommunalbestyrelsen, at vi var indstillet på at rejse en 

fredningssag for ”Fiskebodsgrunden” både af hensyn til Mølleådalens landskabelige og kulturhisto-

riske værdier samt af hensyn til Frilandsmuseets nationale og internationale betydning. 

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at afvise projektet.  
 
Klimasamarbejde med DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune   
Klimasamarbejdet har bl.a. ført til, at studerende på DTU har foretaget en række undersøgelser af 
mulighederne for at reducere CO2-udslippet i Lyngby-Taarbæk bl.a. ved renovering af bygninger, 
belysning og omlægning af transport. 
 
I januar 2008 indgik Lyngby-Taarbæk som den 3. kommune i landet en aftale med Danmarks Na-
turfredningsforening om at blive klimakommune. Aftalen forpligter Lyngby-Taarbæk Kommune til 
at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. 
 
Den 12. september i år blev der afholdt et lokalt klimatopmøde på Stadsbiblioteket, hvor der deltog 
ca. 40 personer fra Lyngby-Taarbæk bestående af kommunale beslutningstagere, virksomhedslede-
re, særligt klimabevidste borgere samt personer fra institutioner, foreninger og organisationer sam-
les for at udarbejde klimaanbefalinger og dermed vise, at det er muligt at gøre en forskel. 
 



På klimatopmødet blev der udarbejdet klimaanbefalinger om energibesparelser, vedvarende energi, 

transport og klimatilpasning, som skal udstilles på klimatopmødet i København til december og 

indgå i det videre klimaarbejde i kommunen. 
 

Rejsestalden istandsættes og der ryddes op 
Danmarks Lærerforening, som ejer Hotel Frederiksdal og Rejsestalden, har i juni ansøgt Lyngby-
Taarbæk Kommune om tilladelse til at rydde grundigt op og fik tilladelsen i sidste uge. 
Det indebærer, at Rejsestalden bliver sat i stand udvendig med nyt spåntag. De forfaldne og delvis 
sammensunkne bygninger omkring Rejsestalden fjernes, og der etableres en parkeringsplads skjult 
bag en bøgehæk. Alt i alt vil det medføre en kraftig forbedring af hele miljøet i Frederiksdal. 
 
5 overtrædelser af lovgivningen 
Vi har i det forløbne år foretaget 5 anmeldelser af overtrædelser af naturbeskyttelsesloven i kom-
munen. Det drejer sig bl.a. om overtrædelse af fredningsbestemmelserne om hegning og græsning i 
Ermelundsfredningen, rydning af skovbevokset skrænt ved Lykkens Gave i strid med Mølleåfred-
ningen, ødelæggelse af beplantningsbælte ved Vejpladsen ved Klampenborgvej i strid med lokal-
planen, ulovlig deponering af overskudsjord i mose ved Birkholmsvej i strid med naturbeskyttelses-
loven og ulovlig beskæring af træer på Granåsen ved Lystoftevej i strid med fredningen. 
 
Registrering af plante- og dyrelivet 
Også i år har en række borgere været aktive med at registrere plante- og dyrelivet på en række loka-
liteter 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.  
 
Ren-dag kampagne  
Vi har også i år samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune om renholdelse af naturen for affald. 
Vi deltog i den landsdækkende Ren Dag Kampagne søndag den 19. april ved at samle affald langs 
Nærumbanen mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej og ved krydset Klampenborgvej/ 
Lundtoftegårdsvej. Der var et fint fremmøde, og vi fik ryddet grundigt op disse steder. 
 
Årets arrangementer 
Vi har også lavet en række arrangementer: Fugletur i Mølleådalen, De vilde Blomsters Dag i 
Mølleådalen, Sct. Hans ormetur i Lyngby Åmose, aftentur til Kollelev Mose, svampetur i 
Frederiksdal Skov samt familiemotion og naturoplevelse i Bøllemosen. Desuden har vi haft 6 
slentreture den første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina Rasmussen som turleder. 
Vi har også deltaget i kommunens Genbrug Juletræ-arrangement. 
 
Lokalkomiteens medlemmer 
Lokalkomiteen har i øjeblikket 15 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jørgen O. Rasmussen 
(næstformand), Tove Falk-Sørensen (sekretær), Vibeke Kiil, Niels Heding, Viggo Nielsen, Lars 
Gelbjerg-Hansen, Jens Ockelmann, Linda Seegert, Anette Garsdal, Søren B. Nielsen, Jørgen Ort-
mann, Frits Lundgaard Jensen, Jan E. Johnsson, Bent Hesse Rasmussen og suppleanten Jette Boje. 
 
Vi besluttede sidste år at udvide lokalkomiteen fra 9 til 15 medlemmer for at opnå en større viden 
og for at få flere kræfter i lokalkomiteen, så det i højere grad bliver muligt at fordele og styrke vores 
arbejde ved at nedsætte arbejdsgrupper omkring de vigtigste opgaver. Og det har fungeret godt. 
Vi har tre ledige pladser i lokalkomiteen, og den ene af vore to suppleanter genopstiller ikke. 
 
Vi opfordrer jer derfor til at overveje, om I har tid og lyst til at blive valgt ind i lokalkomiteen eller 
til at hjælpe os med opgaver til gavn for naturen og miljøet, som har jeres særlige interesse. 
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. 
 
Vi har vores egen hjemmeside på internettet, hvor du kan læse mere om vores arbejde og vores ar-
rangementer. Adressen er www.dn.dk/lyngby-taarbaek. 
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