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Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk

Beretning på årsmødet den 30. september 2015
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. Men I er meget velkomne til at spørge til
sager, som I ønsker belyst.
Fredningsforslag for Dyrehaven
Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og de 3 berørte kommuner Lyngby-Taarbæk,
Gentofte og Rudersdal forventes i oktober eller november at rejse fredningssagen for Dyrehaven.
Fredningen omfatter foruden Dyrehaven bl.a. også Springforbiområdet med Springforbi Strandpark,
Klampenborg Galopbane, Ordrup Enghave og Ordrup Krat. Fredningen er på i alt 1.083 ha. Eller
godt 10 kvadratkilometer og bliver dermed den største fredning i kommunen.
Baggrunden for fredningsforslaget er den handlingsplan for fredninger, som Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening udarbejdede i 2013. I planen blev
det tilkendegivet, at det vil være naturligt, at der i det fremtidige fredningsarbejde er opmærksomhed på evt. at inddrage Naturstyrelsens arealer eller andre statsejede arealer, såfremt der her er særlige fredningsværdier af national betydning, eller såfremt der ved inddragelse af disse arealer kan
sikres sammenhængende landskabs- eller naturmæssige helheder.
Miljøminister Ida Auken gav ved præsentationen af fredningsplanen udtryk for et meget stærkt ønske om at frede Dyrehaven for at opnå den størst mulige sikkerhed for, at denne på alle måder meget værdifulde lokalitet også ud i fremtiden vil være sikret i sin nuværende form og være stærkest
muligt beskyttet mod tænkelige fremtidige planer om bebyggelse eller andre uhensigtsmæssige ændringer. Det stemmer også fint med, at Dyrehaven nu er kommet på Unescos verdensarvsliste på
grund af parforce-jagten.
Med fredningen vil det blive sikret,
- at den forvaltning af Dyrehaven, hvormed staten har drevet området i mere end 300 år, og som har
skabt områdets værdier, vil fortsætte til gavn og glæde for de nuværende og kommende generationer
- at områdets natur-, kultur- og landskabs- og rekreative værdier bevares
- at Springforbiområdet fortsat kan være et smukt og vigtigt landskabs- og fritidsområde i overensstemmelse med den fremsynede plan for området.
- at Galopbanen sammen med Ordrup Enghave fortsat kan henligge som lysåbne arealer og eventuelt inddrages i Dyrehaven, såfremt den nuværende, sportslige aktivitet ophører.
- at Dyrehavsbakken stadigt kan fremstå som forlystelsesparken i ”den grønne skov”.
- og at de øvrige arealer opretholdes som en værdig ramme omkring Dyrehaven.
Fredningen har også den fordel, at sikringen og udviklingen af områdets værdier ikke længere udelukkende vil bero på det statslige ejerskab.
Danmarks Naturfredningsforening har i forbindelse med fredningen især haft fokus på at få fredningen udvidet til også at omfatte Springforbi Strandpark, så der ikke kan ske ændringer her uden
Fredningsnævnets tilladelse. Og at galopbanen bliver fredet, så den - hvis den nedlægges – kan
inddrages i Dyrehaven som et fristed for hjortene, når der er store arrangementer i Dyrehaven. Vi
har desuden lagt stor vægt på, at der ikke tillades vandindvinding i Dyrehaven af både landskabelige
og naturmæssige grunde og på at den hidtil restriktive linje over for højden af forlystelserne på Dyrehavsbakken bliver fastholdt.
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Kommuneplantillæg 11A for Dyrehavegårds jorder
Vi mener, at Dyrehavegårds jorde har en unik kvalitet for borgerne med dens flade marker og med
den lange synsvidde, og at denne unikke kvalitet skal bevares i Lyngby-Taarbæk.
Vi ønsker derfor ikke, at Dyrehavegårds jorder bebygges eller delvist udlægges som rekreativt område, men at det bevares som landbrugsområde, fordi det giver de største kvaliteter for borgerne.
Det behov for byggeri, der er knyttet til DTU og Vidensbyen kan placeres dels på DTU’s egne arealer og dels på arealer mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.
Vi protesterede derfor imod forslaget og over, at der kunne opføres byggeri i 3 etager i op til 16
meters højde langs Klampenborgvej, da det slet ikke ville harmonere med Hvidegårdsparken, der er
i 1 etage og Trongårdsparken, der er i 1½ etage.
Vi sendte i marts en retlig klage til Natur- og Miljølagenævnet sammen med Hvidegårdsparkens
Grundejerforening, Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn og Fortunvængets
Grundejerforening over forslaget til kommuneplantillæg og derefter endnu en retlig klage i april, da
kommuneplantillægget var vedtaget.
Vi anmodede Natur- og Miljøklagenævnet om at ophæve det vedtagne kommuneplantillæg 11A, så
der kan foretages en fornyet høring, både fordi baggrundsmaterialet (trafikanalysen og miljøvurderingen) afviger kraftigt fra forslaget til kommuneplantillægget, og fordi fjernelse af rampeanlægget
ved Rævehøjvej vil få meget større trafikale og miljømæssige konsekvenser for trafikafviklingen og
for trafik- og miljøbelastningen af de omkringliggende veje og bebyggelser end angivet i høringsmaterialet. Vi afventer nu Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse på vores klage.
Kommuneplantillæg 14 for traceet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen
Vi mener, at en bebyggelse på 225.000 m2 i op til 28 meters højde tracéet langs Helsingørmotorvejen vil give en alt for voldsom bebyggelse både af hensyn til de omgivende bebyggelser og af hensyn til ønsket om at Lyngby-Taarbæk skal fremstå som en grøn kommune. Byggeriet vil fremstå
som en høj landskabelig barriere langs Helsingørmotorvejen og adskille sig meget voldsomt fra
bebyggelsesstrukturen i resten af kommunen.
Vi foreslår derfor, at bebyggelsen på 225.000 m2 nedsættes, så byggeriet højde på op til 28 meter
kan reduceres, så det er træerne på støjvolden langs Helsingørmotorvejen, der danner horisont (skyline) fra Hjortekærsvej. Foreningen har ikke af forvaltningen kunnet få oplyst, hvor højt det så må
være.
Vi mener, at der i stedet for støjskærme kan etableres et sammenhængende byggeri langs motorvejen, uden at der forstærker karakteren af mur ved at variere materialevalget i bebyggelsen langs motorvejen ligesom på COWIs nybyggeri mod S-banen i Lyngby og ved at forskyde facaderne, så der
på den måde skabes variation.
Vi foreslår, at der på dette grundlag udarbejdes et alternativt forslag, hvor bebyggelseshøjden reduceres, så den ikke bliver synlig fra Hjortekærsvej, og hvor støjskærmene erstattes af byggeri.
Parkeringspladser i Kanalparken og på Cirkuspladsen
Vi klagede sidste år til Natur- og Miljøklagenævnets over Fredningsnævnets dispensation fra fredningen af den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø til at etablere en midlertidig parkerings-, bygge- og oplagsplads i Kanalparken mellem Kanalvej og Lyngby Storcenter og til etablering af 100 midlertidige parkeringspladser på Cirkuspladsen.
I foråret stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Fredningsnævnets dispensationer. I sidste måned
blev Kanalparken omdannet til parkerings-, bygge- og oplagsplads, mens der ikke ser ud til at blive
anlagt midlertidige parkeringspladser på Cirkuspladsen.
Vi håber nu, at projektet med genskabelse af Fæstningskanalen i Kanalparken kan begynde, når
dispensationen ophører ved udgangen af 2016.
Naturpleje ved Lyngby Åmose
Medlemmer af bestyrelsen fældede i vinter en tæt bevoksning af ahorn – en såkaldt stangskov – på
skrænten ned til Lyngby Åmose neden for Skovtofte. Det har betydet, at der nu igen er udsigt ned til
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Lyngby Åmose. Tidligere har 8. klasserne på Fuglsanggårdskolen og Boy Scout Troop 865 fældet
stangskov nord for Skovtofte, så nu er vi færdige med at fælde hele stangskoven i dette område.
Badebroer i Taarbæk
Vi har gjort indsigelse mod etablering af en meget lang badebro på Taarbæk Strandvej 42 C-D lige
nord for parken på ”Bombegrunden”, fordi den vil skæmme udsigten fra den offentlige og fredede
park. Og vi har påklaget en badebro på Taarbæk Strandvej 116 i Taarbæk til Kystdirektoratet, fordi
den er længere end alle de øvrige badebroer i området. For at en badebro kan opfylde sine funktioner skal den gå ud til sandbund, og det gør den også, hvis den har samme længde som de øvrige
badebroer.
Invasive arter er fortsat i kraftig tilbagegang
Vi har igen i år i samarbejde Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen bekæmpet invasive
arter i kommunen.
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.
Vi har også fortsat bekæmpelsen af mink i Mølleådalen, men har i år ikke fanget én eneste mink
mink, mod 2 sidste år, 4 i 2013 og 26 mink i 2012. Det viser, at vores indsats har været meget effektiv. Det kan også ses på fuglelivet i Mølleådalen, hvor bl.a. toppet lappedykker og blishøns har fået
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 udsendte i sommer et forslag til en plejeplan for fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, som blev gennemført i 2013. Plejeplanen indebærer, at der
vil blive iværksat naturpleje, der giver et rigere plante- og dyreliv i især Lyngby Åmose. Vi har i
sommer aftalt med kommunen, at vi afprøver en ny metode til bekæmpelse af opvækst af birk på
det sydlige fattigkær i Lyngby Åmose. Vi skærer birken af med et ørnenæb under vækstpunktet, så
den dør og håber på den måde at birken vil forsvinde og at plejebehovet vil falde til gavn for bl.a.
hedelyngen, der skades ved den hidtil årlige slåning med kratrydder. Planen betyder også, at der
skal foretages en væsentlig reduktion i træbevoksningen på Åmosebakken, så der bliver bedre udsigt ned til Lyngby Åmose og så det bedre kan udvikle sig til et overdrev.
Bådebroer langs Furesøkysten
I januar vedtog kommunalbestyrelsen endeligt lokalplan 195 for Furesøkysten uden den stiforbindelse langs søbredden, som der har været så megen debat om. I sommer blev der etableret bådebroer
i Furesøparken, parken Furesøvej 125B og Kaningårdsparken, som også kan benyttes til ophold
f.eks. for at opleve søens natur, fiske med ketsjer eller dyppe fødder. Vi er også aktive i det brolaug,
der skal sørge for vedligeholdelse og optagning af broerne om vinteren, så de ikke ødelægges af
isskruninger.
Skovbørnehave på Frederiksdal Gods
Fredningsnævnet meddelte i 2014 afslag på en ansøgning om dispensation fra fredningen af Frederiksdal Gods til opførelse af en skovbørnehave på Spurveskjul 11.
Frederiksdal Gods klagede til Natur- og Miljøklagenævnet over Fredningsnævnets afslag, og den
18. august mødte hele Natur- og Miljøklagenævnet op til besigtigelse på Spurveskjul 11. Resultatet
blev, at et enigt Natur- og Miljøklagenævn stadfæstede Fredningsnævnets afslag med henvisning til,
at fredningen ikke tillader nybyggeri, der ikke er nødvendig for godsets drift, og at det vil ændre
tilstanden i området, der ligger lige over for den fredede Villa Spurveskjul, som arkitekten og
kunstneren Nicolai Abildgaard opførte i 1805.
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Strandpromenaden i Springforbi Strandpark
Orkanen Bodil forårsagede voldsomme skader på strandpromenaden i 2013, som Naturstyrelsen i
første omgang intet foretog sig for at udbedre med henvisning til mangel på penge, og det førte til
stiftelse af Strandsti Lauget Springforbi. Naturstyrelsen har i år fået udarbejdet et konkret forslag til
udbedring af skaderne på en stor del af kyststrækningen og fået bevilget ca. 5 mio. kr. til det. Arbejdet forventes at gå i gang om få uger. Strandsti Lauget er nu ved at udarbejde ansøgninger til fonde
om bevillinger til udbedring af skaderne på resten af kyststrækningen.
Foldere om Frederiksdal og Mølleådalen
Vi udgav sidste år en folder om Frederiksdal svarende til folderen om Mølleådalen mellem Brede
og Fuglevad. I år har vi fået genoptrykt vores folder om Mølleådalen i 20.000 eksemplarer, så den
nu er trykt i i alt 50.000 eksemplarer. Der er stor interesse for begge vores foldere, som findes i en
række folderkasser i de pågældende områder.
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 i
Lyngby og i Sorgenfri. Der var et fint fremmøde, og vi fik ryddet grundigt op.
Årets arrangementer
Vi har også lavet en række arrangementer: Familietur i Lyngby Åmose, Fugle- og naturplejetur i
Mølleådalen, Familietur i Tordals Mose, kystvandring fra Taarbæk til Strandmøllen, De Vilde
Blomsters Dag i Fortunens Indelukke, Sankt Hansorme tur i Lyngby Åmose, Cykeltur til Dyrehavens gamle ege og Svampetur i Frederiksdal Skov.
Desuden har vi haft 6 aften gåture den første tirsdag i måneden sommeren igennem med Nina Rasmussen som arrangør.
Vi har også i år arbejdet med at udvikle noget materiale om biodiversiteten i Lyngby-Taarbæk til
brug både for borgerne og kommunens skoler. Det første er på vej og har titlen: På jagt med øjne og
ører i Lyngby Åmose. Den vil blive afprøvet til næste år, og det er derefter planen at lave tilsvarende materiale for andre naturområder i kommunen.
Nyhedsbrev
Vi har nu i 2 år udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til alle de medlemmer, der har oplyst deres emailadresse til hovedforeningen. Alle, der ønsker at modtage nyhedsbrevet kan blot tilmelde sig ved
at klikke på et link nederst i nyhedsbrevet, som findes på vores hjemmeside.
Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen har i øjeblikket 13 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Kirsten Havelund, Niels
Heding, Tilde Roland Høberg, Frits Lundgaard Jensen, Jan E. Johnsson, Søren B. Nielsen, Jørgen
O. Rasmussen, Nina Rasmussen, Lene Ellekjær, Klaus Meulengracht, Susanne Bülow og Henrik
Halberstadt. På valg i år er Jørgen O. Rasmussen, Nina Rasmussen, Frits Lund Jensen, Kirsten
Havelund og Tilde Roland Høberg. Nina Rasmussen, Kirsten Havelund og Tilde Roland Høberg
ønsker ikke at opstille.
Vi har således flere ledige pladser i bestyrelsen, 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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