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Beretning på årsmødet den 10. oktober 2016
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.
Fredningsforslaget for Dyrehaven
Fredningsforslaget var klar til at blive sendt til Fredningsnævnet, men den nye miljøminister greb
ind og stoppede det, fordi det var for vidtgående på en række punkter bl.a. inddragelsen af Galopbanen i fredningen. Vi havde møde med DN og Naturstyrelsen i marts, hvor vi fik forelagt de forringelser, som regeringen ønskede. Vi fandt, at forringelserne var så voldsomme, at vi foreslog DN,
at vi skulle afvise dem, da DN jo altid kan rejse en fredningssag, hvis der opstår en trussel. Vi har
ikke hørt noget om fredningen siden da.
I forbindelse med udarbejdelsen af fredningsforslaget blev det besluttet, at der ikke måtte etableres
vandindvindingsboringer i Dyrehaven. Det har medført, at Lyngby-Taarbæk Forsyning har opgivet
dette projekt, og nu undersøger mulighederne for i stedet at etablere vandindvindingsboringer på
Dyrehavegårds jorder. Kommunen har endvidere planer om at nedlægge vandværkerne i Lyngby og
Dybendal for i stedet at opføre et nyt vandværk ved vandtårnene på DTU.
Kommunens udarbejdelse af plejeplaner
Lyngby-Taarbæk Kommune udsendte i sommeren 2015 et forslag til en plejeplan for fredningen af
Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, som blev gennemført i 2013. Plejeplanen blev vedtaget i januar, men blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe til Natur- og Miljøklagenævnet, så den er endnu ikke trådt i kraft.
Kommunen er nu i gang med at færdiggøre plejeplanen for Mølleådalen mellem Lyngby Sø og Øresund, og det er en prioriteret opgave, så vi forventer at der foreligger et forslag senest i begyndelsen
af 2017.
Naturpleje af Lyngby Åmose
Vi aftalte i sommeren 2015 med kommunen, at vi lavede et forsøg med at bekæmpe opvækst af birk
på det sydlige fattigkær i Lyngby Åmose med en ny metode. Den går ud på, at vi skærer birken af
med et ørnenæb under vækstpunktet, så den dør. På den måde vil der ikke længere være behov for
den årlige slåning med kratrydder, som skader bl.a. hedelyngen.
Vi besigtigede området i foråret og den nye metode viste sig at være meget effektiv. Vi gik derfor i
august i gang med at fjerne birken fra det sydlige fattigkær, og det ser nu ud til, at vi allerede i år
kan få fjernet birken på de ca. 6.000 m2 af fattigkæret, der er blevet plejet siden 1930’erne. Der er
således udsigt til, at birken kan være fjernet på hele fattigkæret om 2 år.
Græsning ved Brede i Mølleådalen med kvæg
Danmarks Naturfredningsforening har i mange år ønsket, at der igen blev foretaget afgræsning i den
gamle hestefold i Brede Alle mellem tennisbanen og Brede. Vi har i de seneste 2 år anmodet kommunen om at slå brændenælderne i folden, så den igen kunne blive bevokset med græs. Det er nu
tæt ved at lykkes, og derfor har vi ansøgt kommunen om tilladelse til at afgræsse den med kvæg fra
næste sommer. Vi har haft besigtigelse sammen med naturafdelingen, og er blevet enige om, at
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kvæget også får adgang til skovmosen, der ligger mellem folden og Brede Dam. Ideen er, at hegnet
blot føres et par meter ud i dammen nord og syd for afgræsningsområdet, så der ikke hegnes langs
dammen. Vi regner med, at der er græs til 2 dyr med eller uden kalve. Vi vil snart indkalde til et
offentligt møde, hvor vi vil orientere om projektet og for at høre, om der er interesse for at oprette et
kogræsserlaug, der bl.a. kan stå for det daglige tilsyn med dyrene.
Pleje af Dyrehavens vandhuller
I 1990 foretog den daværende formand for lokalkomiteen, Birgit Degerbøl m.fl., en registrering af
plantelivet i og omkring Dyrehavens vandhuller og søer.
Vi har i de seneste år foretaget naturpleje flere steder i Dyrehaven. Vi har bl.a. bekæmpet bredbladet dunhammer i Korshullet og grenet pindsvineknop i Mines vandhul, fordi de breder sig voldsomt
til skade for det eksisterende plante- og dyreliv. Vi har i år konstateret, at bredbladet dunhammer,
grenet pindsvineknop og tagrør har bredt sig kraftigt i nogle af vandhullerne siden 1990 og nu udgør
en alvorlig trussel mod deres naturmæssige og landskabelige værdier. Vi har derfor fremsendt et
forslag til Naturstyrelsen om bekæmpelse disse arter i en række af Dyrehavens vandhuller for at
bevare deres naturmæssige og landskabelige værdier.
Vi mener, at det er vigtigt at starte bekæmpelsen, inden dunhammer, pindsvineknop og tagrør har
bredt sig så meget, at naturen i vandhullerne har taget væsentlig skade, og inden bekæmpelsen vil
medføre store økonomiske omkostninger. I de fleste vandhuller vil bekæmpelse på nuværende tidspunkt kunne ske meget skånsomt ved optrækning eller anvendelse af le.
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 igen været rettet mod bekæmpelse af sildig gyldenris, der har bredt sig til
store arealer i kommunen gennem de seneste 20 år. Den er nu i kraftig tilbagegang efter at være
blevet fræset nogle steder og andre steder slået med le hvert år gennem en længere årrække.
Vi har endvidere foretaget en effektiv bekæmpelse af pastinak og kæmpe-balsamin, så de nu også er
i kraftig tilbagegang i kommunen.
Lokalplaner for Sorgenfri
Vi har gjort indsigelse imod lokalplanforslaget for politigrunden, fordi bebyggelsen er alt for høj,
for tæt på Hummeltoftevej og farvemæssigt ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i
området.
Foreningen står helt uforstående over for, at udgangspunktet for bebyggelsen har været Brede
Værk, den tidligere tekstilfabrik i Lyngby og Sorgenfri Slot, som intet har med bydelen Sorgenfri at
gøre. Udgangspunktet for bebyggelsen bør i stedet være den oprindelige plan for Sorgenfri med 3
højhuse omgivet af lav bebyggelse og planen for Virumgårds jorder fra 1980’erne med lav bebyggelse.
Selv om politi- og retsbygningen på 7.300 m2 ikke blev opført i harmoni med den oprindelige plan
for Sorgenfri, så kan det ikke begrunde, at der opføres en ny center- og boligbebyggelse på 17.400
m2, der er i endnu mindre harmoni med den oprindelige plan for Sorgenfri.
Vi har derfor anmodet om, at bebyggelsens højde reduceres væsentligt, at bebyggelsen rykkes tilbage fra Hummeltoftevej ligesom al anden bebyggelse i Sorgenfri er trukket tilbage fra vejene, og at
den opføres i lyse farver ligesom den øvrige bebyggelse i Sorgenfri generelt er.
Vi har også gjort indsigelse imod lokalplanforslaget for pendlerparkeringspladsen, fordi bebyggelsen på op til 25 meter er alt for høj, for tæt på Hummeltoftevej og farvemæssigt ikke harmonerer
med den eksisterende bebyggelse i området.
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Vi har anmodet om, at bebyggelsens højde reduceres væsentligt, at bebyggelsen rykkes tilbage fra
Hummeltoftevej ligesom al anden bebyggelse i Sorgenfri er trukket tilbage fra vejene, og at den
opføres i lyse farver, sådan som den øvrige bebyggelse i Sorgenfri generelt er.
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 og resultatet blev, at et enigt Natur- og
Miljøklagenævn sidste år 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.
I år har Frederiksdal Gods søgt om dispensation fra fredningen af Frederiksdal Gods til opførelse af
en skovbørnehave langs vestsiden af den røde lade, der ligger ved Hummeltoftevej. Fredningsnævnet behandlede sagen den 19. september og fandt, at projektet uanset ændret placering og udformning ikke i relevant omfang adskiller sig fra det projekt, som blev meddelt afslag ved Natur- pog
Miljøklagenævnets afgørelse af 27. august 2015. Der foreligger ikke i øvrigt nye retlige eller faktiske omstændigheder, der kan føre til en ændret vurdering, hvorfor afslaget gentages med henvisning
til den tidligere meddelte begrundelse.
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 sidste år og i år udbedret skaderne på en
stor del af kyststrækningen for ca. 6 mio. kr. Vi er glade for, at strandstien nu er forbedret på størstedelen af kyststrækningen, men vi er ikke tilfredse med vandtrappen, der blev amputeret undervejs i processen, og vi synes også, at den 12 meter brede kystsikring skaber en alt for stor og helt
unødvendig afstand til vandet. Vi mener, at kystsikringen som tidligere højst bør gå ca. 6 meter ud i
Øresund.
Strandsti Lauget er nu ved at udarbejde ansøgninger til fonde om bevillinger til udbedring af skaderne på resten af kyststrækningen, og det har allerede fået tilsagn fra Friluftsrådet om støtte på
60.000 kr. til et broprojekt på 130.000 kr.
Udsigt over Furesøen
Vi holdt i februar møde med kommunen og Frederiksdal Gods om udsigten over Furesøen fra Frederiksdalsvej, som en blevet stærkt reduceret, fordi kommunen har plantet en lang række elletræer
omkring Hjortholm. Både naturfredningsforeningen og Frederiksdal Gods ønsker træerne fældet
både for at gøre Furesøen og Hjortholm synlige igen fra Frederiksdalsvej, og fordi det er i strid med
fredningen for Frederiksdal Gods, der indebærer forbud mod beplantning mellem Frederiksdalsvej
og Furesøen.
Kommunen meddelte, at de ville overveje sagen, og har lovet at komme med en afgørelse inden
nytår. Såfremt kommunen ikke vil fælde træerne, vil naturfredningsforeningen anmelde kommunen
for overtrædelse af Frederiksdalfredningen.
Hærværk på granitbænkene ved Louisekilden
I slutningen af maj opdagede vi, at der var begået hærværk på de 2 granitbænke ved Louisekilden i
Spurveskjulskoven. Bænkenes sæder af granit lå på jorden mellem bænkene. Vi anmeldte det til
kommunen og Frederiksdal Gods. Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte først, at Baunegården ville
lægge dem på plads igen, men de var for tunge, så der gik 3 måneder, inden de var på plads igen, da
det kræver særligt udstyr at løfte dem, og da det er umuligt at få en kran derned.
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Informationstavler i Tordals Mose og på Borrebakken
Sidste vinter lavede vi tekster til informationstavler i Tordals Mose og på Borrebakken, men da vi
anmodede kommunen om tilladelse til at sætte dem op, fik vi afslag, fordi de var for store. Vi ønsker tavler af samme størrelse som dem, der er i Mølleådalen dvs. 50 cm x 50 cm = 0,25 m 2. Kommunens forvaltning ville kun tillade informationstavler på 0,13 m 2. På den baggrund anmodede vi
Teknik- og Miljøudvalget om at fastlægge retningslinjer for størrelsen af informationstavler i kommunen, da vi ikke fandt det muligt at give en rimelig information om f.eks. Tordals Mose på 0,13
m2, da den både rummer store historiske, naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Teknik- og Miljøudvalget har netop besluttet, at forvaltningen afklarer de konkrete forslag med Naturfredningsforeningen, og at det finder forslaget til format for skilte i de 2 områder fornuftigt.
Foldere om Lyngby Åmose og Tordals Mose
Vi genoptrykte sidste år folderen om Mølleådalen mellem Brede og Fuglevad. I år har vi udarbejdet
nye foldere om Lyngby Åmose og Tordals Mose. Tømmerhandler Johannes Fogs Fond har giver
støtte til folderen om Lyngby Åmose, der bliver sendt til trykning i denne måned. Folderen om Tordals Mose har vi søgt støtte til i Nordea-fonden, og den vil blive trykt i løbet af vinteren. Vi vil opsætte en række folderkasser i begge områder, så den bliver tilgængelig for alle dem, der besøger
disse naturområder.
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 17. april ved at samle affald i både
Lyngby, Sorgenfri og Virum. Der var et fint fremmøde, og vi fik ryddet grundigt op.
Årets arrangementer
Vi har også lavet en række arrangementer: Fugletur i Mølleådalen, vintertur i Springforbi Strandpark, forårstur i Tordals Mose, forårstur i Lyngby Åmose, familietur i Lyngby Åmose, fugle- og
naturplejetur i Mølleådalen, kystvandring fra Taarbæk til Strandmøllen, De Vilde Blomsters Dag i
Tordals Mose, Sankt Hansorme tur i Lyngby Åmose og Svampetur i Frederiksdal Skov.
Nyhedsbrev
Vi har nu i 4 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 9 medlemmer: Hans Nielsen (formand), Niels Heding, Frits Lundgaard
Jensen, Jan E. Johnsson, Jørgen O. Rasmussen, Klaus Meulengracht, Susanne Bülow, Torbjørn
Olafsson og Henrik Halberstadt. På valg i år er Niels Heding, Klaus Meulengracht og Susanne
Bülow.
Vi har besluttet at foreslå en nedsættelse af antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 15 til 12, da vi
p.t. kun er 9 medlemmer i bestyrelsen.
Vi har således 3 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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