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Beretning på årsmødet den 6. november 2013
Bestyrelsen 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. Generelt har det forløbne år været et
tilfredsstillende år for naturen og miljøet i kommunen. Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser
er nu endelig fredet, de invasive arter er nu i kraftig tilbagegang, der er kommet mere gang i udarbejdelsen af plejeplaner for kommunens fredede områder, og der er sket forbedringer for plante- og
dyrelivet i bl.a. Tordals Mose.
Fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser
Natur- og Miljøklagenævnet afsagde den 26. juni den endelige kendelse om Fredning af Bagsværd
Sø og Lyngby Sø med omgivelser. Fredningskendelsen omfatter foruden Bagsværd Sø, Lyngby Sø
og Lyngby Åmose bl.a. også Folkeparken, Åmosebakken, arealet med gravhøje ved Biskop Monrads Vej og området nord for Bagsværd Sø med Marienborg, Sophienholm og Tusculum.
Vi er meget tilfredse med fredningskendelsen, fordi den stort set svarer til vores fredningsforslag,
der har til formål at bevare og forbedre området naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske
værdier. Lyngby-Taarbæk Kommune har nu 2 år til at udarbejde et forslag til plejeplan for naturområderne i fredningen bl.a. Lyngby Åmose, og det arbejde vil vi bidrage kraftigt til.
Invasive arter er nu i kraftig tilbagegang
Vi har i år i samarbejde Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen forstærket bekæmpelsen af
invasive arter i kommunen væsentligt.
Den største indsats har været rettet mod bekæmpelse af sildig gyldenris, der har bredt sig til store
arealer i kommunen gennem de seneste 20 år og især omkring Helsingørmotorvejen. Vi har i samarbejde med kommunen næsten udryddet en stor forekomst øst for Helsingørmotorvejen og syd for
Trongårdsstien ved fræsning og opgravning, og der er foretaget slåning af de fleste forekomster af
gyldenris i kommunen for at forhindre frøspredning.
Vi har også fortsat bekæmpelsen af mink, men har i år kun fanget 4 mink i Mølleådalen (3 ved Mathildebroen i Dyrehaven og 1 i Raadvad) mod 26 mink sidste år. Det viser, at vores indsats har været meget effektiv, så fuglelivet i Mølleådalen bl.a. toppet lappedykker og blishøns får en større
ynglesucces.
Vi har endvidere foretaget en effektiv bekæmpelse af pastinak og kæmpe balsamin, så de nu også er
i kraftig tilbagegang i kommunen.
Fremgang i udarbejdelsen af plejeplaner
Lyngby-Taarbæk Kommune vil inden nytår udsende et forslag til plejeplan for Borrebakken, Brede
Bakke og Troldehøj. Fredningen blev gennemført i 2003, så det har taget kommunen rigtig lang tid
at få udarbejdet plejeplanen. Vi glæder os over, at det nu er på trapperne, så der kan blive iværksat
en pleje, der giver et rigere plante- og dyreliv på især Borrebakken, og som bevarer og forbedrer
områdets store landskabelige værdier. Vi har planer om at oprette en naturplejegruppe, der kan foretage en mere skånsom pleje af det meget værdifulde overdrev på Borrebakken.
Der er også et stort behov for en plejeplan af skovbæltet øst for Mølleåen mellem Fuglevad og Brede, hvor en række grundejere forhindrer træopvækst på den skovbevoksede skrænt. Der er nu udar1

bejdet en plan for den fremtidige pleje af den skovbevoksede skrænt i samarbejde med grundejerne,
og den vil indgå i den kommende revision af plejeplanen for hele Mølleådalen.
Fremgang for sø og mose i Tordals mose
Vi samarbejder også fortsat med Lyngby-Taarbæk Kommune om naturpleje i Tordals Mose. Søen
blev sidste år udvidet ud mod Ermelundsstien, og det har givet et rigere plante- og dyreliv med bl.a.
tanglopper og flere grønne frøer.
I mosen har vores naturpleje med bekæmpelse af dunhammer, pil og tagrør ført til meget store forekomster af vandrøllike, der gør mosen til en kæmpestor naturoplevelse i maj-juni.
Sti langs Furesøkysten
Vi har siden 2004 samarbejdet med kommunen og en række beboere langs Furesøkysten om at få
lavet en lokalplan for Furesøkysten, der kunne bevare og styrke kystens landskabelige værdier.
Da det er Naturfredningsforeningens hovedformål at beskytte naturen og landskaberne, har vi været
modstander af forslaget om anlæggelse af en sti langs Furesøens bred fra Virum Vandvej til Kaningården. Der indgår ganske vist et forslag om en sti i 2 gamle byplanvedtægter fra 1950’erne, men
forholdene ved kysten har ændret sig, og stien blev opgivet i 1980 af en enig kommunalbestyrelse.
Stien findes heller ikke i lokalplanen for Gyvelholm fra 1994.
Vores hovedargument imod stien er, at den vil skæmme Furesøkysten, da søbredden mange steder
er rykket helt ind til skræntfoden på grund af kraftig bølgeerosion. Det betyder, at stien enten skal
anlægges ude i søen eller graves ind i kystskrænten. Begge løsninger vil kræve voldsomme og
skæmmende anlæg både set fra stien og ude fra Furesøen. Hertil kommer, at søens fugleliv også har
behov for fredelige steder, hvor det kan gå i land, så der bør derfor ikke etableres stier langs søbredden hele vejen rundt om søen.
Stien vil endvidere give naturoplevelser af meget ringe kvalitet på grund af de mange lovlige bådebroer, havneanlæg, bådoplag, skure og kystsikringsanlæg, der ligger langs søbredden. Og stien vil
forringe kvaliteten af de eksisterende 3 parker langs kysten, fordi den vil ødelægge den fred og ro,
der i dag er ved kysten i parkerne.
Så selv om Naturfredningsforeningen arbejder for at forbedre borgernes adgang til naturen, så vejer
beskyttelsen af Furesøkysten tungere i denne sag. Vi har i stedet tilbudt kommunen at forbedre borgernes muligheder for at opleve Furesøen fra de 3 parker langs kysten ved at anlægge bådebroer i
parkerne.
Skovtofte - skovbørnehave
Vi klagede sidste år til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens reducerede skovbyggelinje til opførelse af en skovbørnehave mindre end 10 meter fra
skoven, selv om der er forbud mod byggeri inden for en afstand på 40 meter fra skoven medmindre
der foreligger ganske særlige forhold.
Vi fik medhold i vores klage af et enigt Natur- og Miljøklagenævn, der ikke fandt, at der var tale
om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation fra den reducerede skovbyggelinje. Nævnet
har i den forbindelse lagt vægt på, at bygningen ønskes placeret langs skovbrynet tæt ved skovbrynet, hvilket bryder indtrykket af det åbne og frie rum mod skovbrynet.
Springforbi Strandpark
Der er et stort behov for en renovering af kystbeskyttelsen i Springforbi Strandpark, og Naturstyrelsen har på den baggrund fået udarbejdet et dispositionsforslag for kystsikringen ved Springforbi af
Rambøll. Vi er tilfredse med projektet, men Naturstyrelsen har desværre ikke i øjeblikket penge til
at gennemføre projektet.
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Vi er nu sammen med Taarbæk Grundejer- og Borgerforening og Initiativgruppen til udvikling af
Springforbi Strandpark gået i gang med at udarbejde et forslag til 1-2 badebroer, som skal opsættes,
når renoveringen af kystbeskyttelsen gennemføres.
Vandindvinding i Dyrehaven
Lyngby-Taarbæk Forsyning har fået tilladelse til at foretage undersøgelser i Dyrehaven med henblik
på en kommen vandindvinding. Vi er i Naturfredningsforeningen imod, at der foretages vandindvinding i Dyrehaven, da det både kan skade dyrelivet i dens mange søer og moser og forringe dens
landskabelige værdier. Vi mener, at vandet til Lyngby-Taarbæk fortsat skal indvindes på de eksisterende kildepladser i Dybendal, Lyngby og ved Sjælsø.
Grødevækst i Lyngby Sø
Der har ikke i de sidste 70 år været så megen undervandsvegetation i Lyngby Sø, som der har været
i år. Det drejer sig om Aks-Tusindblad og Kruset Vandaks. Undervandsvegetationen har både været
synlig for dem, der færdes langs søens bredder og ikke mindst for dem, der færdes på søen i robåd,
kano eller kajak. Det kan forventes, at mængden af undervandsvegetation vil blive større og større i
de kommende år, fordi mængden af planteplankton falder i takt med, at indholdet af næringsstoffer i
vandet falder. De sejlende på Lyngby Sø vil derfor få stigende problemer med grødevæksten i de
kommende år samtidig med, at vandet bliver mere klart og får et rigere dyreliv.
Vi har taget sagen op i Grønt Råd for at finde en langsigtet løsning, der både er til gavn for naturen
og roerne på søen.
Projekt for genopretning af Fæstningskanalen
Danmarks Naturfredningsforening er meget positiv over for det forslag til reetablering af Fæstningskanalen, som Lyngby-Taarbæk Forsyning har udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Forslaget indebærer, at Fæstningskanalen reetableres mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej og mellem Firskovvej og cykelstien langs Helsingørmotorvejen som en vandfyldt kanal med et
4-5 meter bredt vandspejl ved daglig vandstand og et ca. 14 meter bredt vandspejl efter kraftig nedbør. Kanalen vil kunne opmagasinere ca. 17.000 m3 vand fra tage, befæstede arealer og veje, så der
kan spares op mod 250 millioner kr. på at udvide eksisterende kloakker og bygge overdækkede
regnvandsbassiner.
Når Danmarks Naturfredningsforening i 1986 rejste fredningsforslag for Ermelundskilen fra Lyngby Sø til Ermelunden var det netop for at forhindre, at Lyngby Storcenter kunne udvide ud i Kanalparken, så det ikke længere ville være muligt at genskabe Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej
og Klampenborg.
Dyrehavegård
Danmarks Naturfredningsforening kom i vinter med en lang række forslag til forbedringer på Dyrehavegård og mange af dem er nu ved at blive gennemført.
Den nye forpagter på Dyrehavegård vil bl.a. iværksætte en lang række aktiviteter for borgerne på
gården og er nu gået i gang med at omlægge produktion fra korn til græs. Der er i den forbindelse
anlagt en lang række stier, så mulighederne for at færdes på gården bliver kraftigt forbedret.
Grønt Råd – mange anbefalinger er fulgt
Grønt Råd blev genetableret i efteråret 2011 og har nu fungeret i 2 år. Rådet holder 3 møder om året
og har vedtaget en lang række anbefalinger til kommunalbestyrelsen, hvoraf mange er blevet fulgt
bl.a. vedrørende drift ad Dyrehavegård og placering af sti fra Garderhøjfortet til Ermelundsstien.
Grønt Råd har således været en succes, som vi ønsker videreført af den nye kommunalbestyrelse.
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Hjemmeside opdateret og nyhedsbreve udsendt
Vi har fået vores hjemmeside opdateret, og vi har siden 1. januar udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til alle de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til hovedforeningen. Alle, der ønsker at
modtage nyhedsbrevet kan blot tilmelde sig ved at klikke på et link i nyhedsbrevet, der også findes
på vores hjemmeside.
Informationstavler og folder om Frederiksdal
Lyngby-Taarbæk Kommune har for nylig opsat informationstavler ved Louisekilden i Spurveskjulskoven og ved Sneglebjerget i Frederiksdal Skov. På Sneglebjerget blev der desuden i vinter etableret en udsigtskile, så man nu har en storslået udsigt over Frederiksdals marker til Furesøen.
Vi har besluttet at udgive en folder om Frederiksdal til foråret svarende til folderen om Mølleådalen
mellem Brede og Fuglevad. Folderen vil ligesom folderen om Mølleådalen både beskrive områdets
naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Registrering af plante- og dyrelivet
Også i år har en række borgere været aktive i vores bioregistreringsgruppe med at registrere planteog dyrelivet på en række lokaliteter i kommunen bl.a. i Dyrehaven og i Ordrup Eng. 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 21. 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: Vintertur i Dyrehaven, Forårstur i Tordals Mose,
Forårstur i Ordrup Eng, Fugletur i Frederiksdal, De vilde Blomsters Dag i Dyrehaven, Sct. Hans
ormetur i Lyngby Åmose, Sommertur i Brede Bakke og svampetur i Frederiksdal Skov. Desuden
har vi haft 6 aften gåture 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 (næstformand), Tove Falk-Sørensen, Kirsten Havelund, Niels Heding, Frits Lundgaard Jensen, Jan E.
Johnsson, Søren B. Nielsen, Jørgen Ortmann, Jørgen O. Rasmussen, Nina Rasmussen, Linda Seegert, Tilde Roland Høberg og Nina Friis. På valg i år er Niels Heding, Jørgen Ortmann, Linda
Seegert og Nina Friis. 2 har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Vi har således flere ledige pladser i bestyrelsen, og vil gerne have 1-2 suppleanter, så 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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