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Beretning på årsmødet den 14. november 2011 
 
Danmarks Naturfredningsforening har nu i 100 år kæmpet for at beskytte naturen og miljøet i Dan-

mark, og det har sat sig tydelige spor overalt i Danmark og ikke mindst i Lyngby-Taarbæk. Her er 

de 10 vigtigste spor, som vi har sat i Lyngby-Taarbæk fra 1911 til i dag: 1. Bevarelse af Dyrehavens 

gamle træer. 2. Sikre offentligheden adgang til Øresundskysten ved gennemførelse af Bellevue 

Strandbad og Springforbi Strandpark. 3. Flytningen af Omfartsvejen uden om Sorgenfri Slotspark. 

4. Fredningen af Mølleådalen fra Lyngby til Øresund. 5. Fredningen af Ermelundskilen, så Fæst-

ningskanalen igen kan blive vandfyldt i Lyngby. 6. Ingen vandindvinding i Dyrehaven. 7. Bevaring 

af Kaningårdens frugthave. 8. Udryddelse af Kæmpe-Bjørnekloen. 9. Ingen Magasinbygning på 

Frilandsmuseet. 10. Ingen ødelæggelse af kystlandskabet ved Springforbi og ikke flere P-pladser 

ved Springforbi.  
 
Vi omdelte i september en jubilæumsavis til alle husstande i kommunen for at fortælle om forenin-

gens arbejde såvel her i kommunen som på landsplan. Og vi havde også en udstilling på Stadsbibli-

oteket i september om vilde dyr og fredede områder. 

 

Når man ser på foreningens resultater er det tydeligt, at vi i høj grad kan takke Danmarks Natur-

fredningsforening for, at vi i dag har så mange værdifulde naturområder, landskaber og kulturhisto-

riske anlæg, der er blevet fredet eller på anden måde bevaret. 

 

Styrket samarbejde  

Vi har i det forløbne år fået styrket vores samarbejde med kommunen. Vi samarbejder nu tættere 

om plejen af kommunens naturområder og om bekæmpelse af de invasive arter.  

Vi har også fået styrket samarbejdet med Naturstyrelsen Hovedstaden, efter at der er kommet en ny 

skovrider, der er meget interesseret i at få et konstruktivt samarbejde med foreningen. 

Vi regner også med, at der snart bliver oprettet et Grønt Råd i Lyngby-Taarbæk, som vil kunne øge 

samarbejdet mellem alle de foreninger, der beskytter og/eller benytter vores naturområder. 

 

Fredningssag for Bagsværd Sø, Lyngby Sø og omgivelser 

I disse uger venter vi spændt på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse på fredningssagen for 

Bagsværd Sø, Lyngby Sø og omgivelser. Fredningen omfatter også Lyngby Åmose, der ganske vist 

blev fredet i 1947, men fredningen trænger til en modernisering, så den også får til formål at beskyt-

te og forbedre Åmosens meget store biologiske værdier, og sikre at der bliver udarbejdet plejeplaner 

for naturen.  

 

Vi var meget tilfredse med Fredningsnævnets kendelse sidste år, og forventer da heller ikke, at Na-

tur- og Miljøklagenævnet vil foretage væsentlige ændringer i Fredningsnævnets kendelse. Det ville 

være dejligt at få fredningssagen afsluttet her i vores jubilæumsår. 

 

Strandprojekt ved Springforbi er opgivet 

Efter mange års kamp er Jægersborg Skovdistrikts projekt fra 1998 for anlæggelse af kunstige sand-

strande ved Springforbi nu endeligt blevet begravet. Vi har kritiseret projektet for at ødelægge kyst-

landskabet ved Springforbi med dets 50 meter lange stensætninger ud i Øresund og anbefalede i 

stedet en renovering af den eksisterende kystbeskyttelse suppleret med et par badebroer. Da projek-

tet var i offentlig høring i 2006, blev det også kraftigt kritiseret af mange borgere i Taarbæk og af 

kommunalbestyrelsen. Alligevel arbejdede Skovdistriktet videre for at få det gennemført. Nu har 

Skovdistriktet endelig opgivet det med den begrundelse, at pengene er anvendt til andre formål, og 
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at der ikke længere er behov for badestranden, efter at københavnerne har fået langt bedre bademu-

ligheder på Amager og i Københavns havn.  

Samtidig er også projektet for en stor asfalteret parkeringsplads på græsplænen ved Springforbi 

opgivet, da der ikke er behov for den bortset fra de bedste weekender om sommeren, hvor græsplæ-

nen kan anvendes til parkering uden væsentlige skader.  

Vi ønsker nu at få renoveret kystbeskyttelsen og strandpromenaden mellem Taarbæk og Strandmøl-

len hurtigst muligt, da den er meget skæmmet af ødelæggelserne efter stormen i november 2006. 

 

Mere natur i Dyrehaven 

Vi klagede i 2009 til Naturklagenævnet over, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde givet Jægers-

borg Skovdistrikt tilladelse til at pløje en mark på Eremitagesletten tæt ved Hjortekær op for at så 

havre. Vi mente, at marken burde have lov til at udvikle sig til et værdifuldt overdrev, fordi Dyre-

haven er udpeget som internationalt naturområde. 

Vi har netop modtaget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, der ophæver kommunens tilladelse, 

så marken nu får lov til at udvikle sig til et værdifuldt overdrev. 

 

Natur- og vandplanerne 

Vi indsendte i april vores høringssvar til Naturstyrelsens forslag til vandplanen for Mølleåsystemet 

og naturplanen for Dyrehaven. De endelige vand- og naturplaner er endnu ikke kommet, så vi ved 

ikke, om vores synspunkter er blevet hørt. 

 

I vores høringssvar gjorde vi bl.a. indsigelse imod, at Furesø ikke har fået målsætningen høj økolo-

gisk tilstand, når den har opfyldt dette miljømål i 2007, 2008 og 2009. Vi mener, at det er i strid 

med vandrammedirektivet kun at give Furesøen målsætningen god økologisk tilstand, og at Furesø-

en som en af Danmarks mest værdifulde søer med stor rekreativ anvendelse bør have den størst mu-

lige naturkvalitet. 

 

Vi gjorde også indsigelse imod, at spørgsmålet om restaurering af Lyngby Sø og Bagsværd Sø ud-

skydes med henvisning til manglende viden, så det eneste initiativ i vandplanen i den første periode 

frem til 2015 var biomanipulation i Fuglsangssøen i Dyrehaven.  

 

Vi anbefaler, at bundslammet i begge søer fjernes for at skabe 100% sikkerhed for, at næringsstof-

ferne ikke senere bliver frigivet fra bundsedimentet. Det vil samtidig give garanti for, at bundslam-

met ikke bliver hvirvlet op af fisk, vind og sejlads, at det ustabile bundslam ikke forhindrer under-

vandsvegetationen i at rodfæste sig, og at man ikke får et mudderbad, hvis man hopper i eller falder 

i søerne. Fjernelse af bundslammet bør kombineres med opfiskning af fredfisk for at genskabe den 

økologiske balance i søerne. 

 

Miljømilliard-projektet – rent vand i Mølleåen 

Projektet rent vand i Mølleåen går ud på at rense en del af spildevandet på Lundtofte Renseanlæg 

bedre og lede det til Kalvemosen i Søllerød, hvorfra det vil løbe til Søllerød Sø, Vejlesø, Furesø, 

Lyngby Sø og videre gennem Mølleåen til Øresund.  

 

Projektet er i direkte modstrid med vandplanen for Furesøen, da det vil skade Furesøens værdifulde 

plante- og dyreliv. Derudover er det også i strid med EU’s Habitatdirektiv, der ikke tillader forrin-

gelse af tilstanden i Furesøen. 

 

Der har netop været udsendt en såkaldt VVM-redegørelse, dvs. en vurdering af projektets virknin-

ger på miljøet. Denne VVM-vurdering er mangelfuld og i strid med både Habitatdirektivet og 

Vandrammedirektivet.  

 

Bekæmpelse af invasive arter 

Vi har udbygget vores samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen om bekæm-

pelse af invasive arter. I øjeblikket er vi i gang med at bekæmpe minken, som stammer fra Amerika, 



og som er en stor trussel mod fuglelivet i vore vandløb og søer. Vi har opsat 25 fælder, som bliver 

tilset 2 gange i døgnet af borgere, der har tilbudt at hjælpe os. Den hjælp er vi meget glade for.  

Vi har også startet et samarbejde med kommunen om at bekæmpe invasive planter som gyldenris og 

japansk pileurt. Kommunen er endvidere i gang med at udarbejde en plan for bekæmpelse af invasi-

ve arter, så vi kan reducere deres udbredelse i kommunen. I de seneste år har den invasive plante 

pastinak bredt sig voldsomt langs veje og stier, så det er nu, at der skal iværksætte en bekæmpelse, 

hvis den ikke skal sprede sig i alle vores grønne områder og udvikle sig til et kæmpe stort problem. 

 

Ny naturfolder om Brede og Fuglevad 

Vi fik sidste år 25.000 kr. fra Nordea-fonden til trykning af 10.000 foldere om naturen og kulturen i 

området mellem Brede og Fuglevad. Folderen har været en stor succes, idet hele oplaget allerede er 

væk, så nu har vi søgt om penge til et nyt oplag. 

Vi er også ved at lave informationstavler til Louisekilden og Sneglebjerget på Frederiksdal Gods. 

 

Naturplejeprojekter fortsætter 

Vi har nu i 9 år bekæmpet Sildig Gyldenris og Japansk Pileurt i Ordrup Eng med hjælp fra lokale 

borgere, og vi er meget tilfredse med resultatet, idet Ordrup eng nu ligner en "rigtig" eng. Der er 

dog ikke udsigt til, at kvæget og hestene kan overetage vores arbejde foreløbigt. 

I Ordrup Eng etableres der i øjeblikket et vandløb gennem engen som et naturgenopretningsprojekt, 

og det vil give mulighed for et endnu rigere plante- og dyreliv i engen.   

 

Vi samarbejder også fortsat med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose og 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 områ-

dets gæster. Vi har sammen med kommunen fået Fredningsnævnets tilladelse til at udvide søen her i 

efteråret til næsten det dobbelte af hensyn til naturen og de mange borgere, der nyder søen fra Er-

melundsstien, men på grund af den høje vandstand i området har vi udskudt projektet til næste år.  

 

Vi har også efter aftale med kommunen foretaget naturpleje af engen nord for Fuglevad langs Brede 

Allé, hvor vi sammen med interesserede borgere foretager en målrettet selektiv pleje, der har til 

formål at skabe et rigere plante- og dyreliv i området. 

  

Rejsestalden istandsættes og der ryddes op 

Danmarks Lærerforening, som ejer Hotel Frederiksdal og Rejsestalden, har her i sommer påbegyndt 

istandsættelsen af Rejsestalden og dens omgivelser i Frederiksdal. De forfaldne og delvis sammen-

sunkne bygninger omkring Rejsestalden er fjernet, og den er nu ved at blive istandsat. Bag Rejse-

stalden er der nu ved at blive etableret en offentlig parkeringsplads. Alt i alt vil det medføre en kraf-

tig forbedring af hele miljøet i Frederiksdal. 

 

Udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder 

Lyngby-Taarbæk Kommune har endnu ikke fået udarbejdet en plejeplan for fredningen af Borre-

bakken, Brede Bakke og Troldehøj, selv om fredningen blev gennemført i 2003, og plejeplanen 

skulle udarbejdes inden 5 år. Vi har rykket kommunen, og den har lovet, at plejeplanen kommer 

meget snart.  

Der er også stærkt behov for en plejeplan af skovbæltet øst for Mølleåen mellem Fuglevad og Bre-

de. Vi har igen i år måtte anmelde en grundejer for ulovlig fældning af al træopvækst på den skov-

bevoksede skrænt. Det er derfor vigtigt, at der hurtigst muligt bliver lavet en plejeplan i samarbejde 

med grundejerne, så der bliver klare retningslinjer for, hvordan skrænten må plejes. 

 

Bevarelse af kulturmiljøet ved Fortunen 

Naturstyrelsen Hovedstaden har i foråret søgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at få godkendt et 

projekt for Ponycentret ved Fortunen, der ville medføre, at rejsestalden ved Fortunen blev nedrevet 

og erstattet af en over 50 meter lang bygning i op til 2 etager ud til vejskel. Parkeringspladsen ved 

Rejsestalden inddrages til ponycentret, og den flyttes ind i højskoven på den anden side af vejen. Vi 

har protesteret imod, at rejsestalden nedrives, da det er den ældste bygning i området og af stor lo-



kalhistorisk værdi, da der har ligget rejsestald her siden 1700-tallet, da Dyrehaven blev åbnet for 

offentligheden. 

Vi har opfordret kommunen til at afvise forslaget med henvisning til, at Rejsestalden og højskoven 

skal bevares af hensyn til områdets store kulturhistoriske og landskabelige værdier. Kommunen har 

bedt Naturstyrelsen om at komme med alternative forslag, og vi vil sammen med beboerne i områ-

det kæmpe for, at både rejsestalden og højskoven bliver bevaret. 

 

Lokalplan for Skovtofte 

Vi har protesteret imod lokalplanforslaget for Skovtofte, fordi der tillades byggeri i 3 etager. Vi har  

anmodet kommunalbestyrelsen om at ændre lokalplanen, så nybyggeriet på Skovtofte højst bliver i 

2 etager, og så bebyggelsesprocenten i byggefelterne ikke bliver væsentligt større end i de omkring-

liggende boligkvarterer. 

 

Sorgenfri Torv 

Vi har deltaget i den offentlige høring og opfordret kommunalbestyrelsen til ikke at meddele di-

spensation fra kirkebyggelinjen til opførelse af bebyggelse højere end 8,5 meter i en afstand på 300 

meter fra kirken. Vi mener, at endnu et højhus vil skæmme udsigten til området fra bl.a. Lyngby Sø. 

Vi har desuden foreslået, at ny bebyggelse opføres med grønne tage. 

 

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 3. april ved at samle affald langs 

Nærumbanen mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej og i Sorgenfri. Der var et fint fremmøde, 

og vi fik ryddet grundigt op begge steder. 

 

Årets arrangementer 

Vi har også lavet en række arrangementer: Offentligt møde om vand- og naturplanerne på 

Stadsbiblioteket, Vintertur i Dyrehaven, Forårstur på Frederiksdal Gods, Fugletur i Mølleådalen, 

Tur langs Øresund fra Taarbæk til Strandmøllen, De vilde Blomsters Dag i Mølleådalen, Sct. Hans 

ormetur i Lyngby Åmose, Flagermustur i Sorgenfri Slotspark, Svampetur i Frederiksdal Skov. 

Desuden har vi haft 6 slentreture den første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina 

Rasmussen som turleder. 

Vi har desuden deltaget i Genbrug Juletræ-arrangementet på Baunegården. 

 

Bestyrelsens medlemmer 

Bestyrelsen har i øjeblikket 14 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Jens Ockelmann (næstfor-

mand), Jette Boje, Tove Falk-Sørensen, Anette Garsdal, Niels Heding, Frits Lundgaard Jensen, Jan 

E. Johnsson, Søren B. Nielsen, Jørgen Ortmann, Jørgen O. Rasmussen, Nina Rasmussen, Linda 

Seegert og Elisabeth Wulffeld og som suppleant Vibeke Kiil. 

 

Vi har 1 ledig plads i bestyrelsen, og vil gerne have flere suppleanter, og vi opfordrer jer derfor til at 

overveje, om I har tid og lyst til at blive valgt ind i bestyrelsen 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. 

 

På vores hjemmeside på internettet www.dn.dk/lyngby-taarbaek kan du læse mere om vores arbejde 

og vores arrangementer. Vores mailadresse er lyngby-taarbaek@dn.dk 
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