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Danmarks Naturfredningsforening   Kgs. Lyngby, 9/9 2015. KMM. 

Lyngby-Taarbæk Afdeling 

 

Referat af: Årsmøde 2015 

Tid og sted: Onsdag d. 30. sep. 2015 kl. 19.30 i Lyngby Sognegård, Stades Krog 9 

Mødet havde 20 deltagere. 

1. Plejeplan for Frederiksdal Skovdistrikt  

Seniorforsker Thomas Nord-Larsen (TNL), Københavns Universitet, indledte mødet med en 
gennemgang af den netop færdiggjorte plejeplan for Frederiksdal Skovdistrikt, dvs. de 
skovarealer, der hører under Frederiksdal Gods. Blandt de vigtigste punkter var: 

 Der er tale om et Natura 2000-område, der kombinerer EU-habitater og særlige 
fuglebeskyttelsesområder. 

 Området indeholder fire EU-habitattyper: Bøg på mor (sur, næringsfattig jord), bøg på 
muld, ellesump og ege-blandskov. 

 Der ligger en række fredningsmæssige begrænsninger på områdets udnyttelse. Den 
oprindelige fredning fra 1943 er suppleret med en skovlovsaftale fra 1996, som udpeger 
arealer, der skal henligge som ”urørt skov”. Der er desuden udpeget nogle vigtige 
nøglebiotoper med krav om særlige hensyn, herunder området omkring den gamle 
karpedam Store Hulsø. 

 Selve plejeplanen udpeger desuden i alt 160 ha ”produktionsskov”, og der er opstillet en 
driftsplan med omtrentlig tidsangivelse for, hvornår bestemte arter i bestemte 
delområder bør fældes. Heri indgår også den juletræsfældning, som private har mulighed 
for på særligt udpegede arealer. 

 Planen lægger vægt på balance mellem de tre former for bæredygtighed: Biologisk 
(=mangfoldigheden), Socialt/kulturelt (=mulighed for oplevelser og aktiviteter) og 
økonomisk (=fældning/nyplantning). Især det sociale og kulturelle aspekt er kommet 
mere i søgelyset de seneste år – jf. fx den nyligt åbnede klatreskov. 

Fra den efterfølgende spørgerunde kan nævnes: 

 Effekter af klimaforandringer. TNL mener ikke, temperaturstigningen er det væsentligste 
aspekt – rødgran lider lidt, men grundlæggende vil der blot ske en forskydning af fore-
komsten af de enkelte træarter til fordel for de mere ”varmeglade”. Derimod er den 
øgede hyppighed af storme et ganske alvorligt problem, især for nåletræerne. Det kan 
blive nødvendigt at skifte til mere vindstabile arter, fx fra Nordvestamerika. 

 Øgede aktivitetsmuligheder i skoven? TNL nævnte den voldsomt stigende brug af 
mountainbikes i Frederikdal Skov, som nok er Danmarks mest velbesøgte privatskov. Der 
er problemer både med larm og med ødelæggelse af skovbunden, når der køres 
ukontrolleret i hele skoven. Han mener, det vil være en god idé at indføre en form for 
betalingssystem, der skal gøre mountainbikerne opmærksomme på deres miljøbelastning 
og være med til at betale for skadevirkningerne. Desuden blev der nævnt problemer med 
løsgående hunde. TNL mener, der bør strammes op som det er sket i forhold til 
ridemulighederne.  

 Manglende arbejdskraft til vedligeholdelse af skoven. Økonomien begrænser muligheden 
for fast ansat skovplejepersonale meget. Der blev nævnt løsninger som frivillig 
arbejdskraft - specielt til vedligeholdelse af vådområderne, hvor tungt maskineri ikke kan 
komme - mountainbikernes eventuelle ansvar for at vedligeholde ”deres” stier samt 
arbejde med jobtilskud. 
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 Skiltning. Der blev spurgt til, om flere forbuds- og anvisningsskilte vil kunne reducere 
skader på skoven og konflikter mellem de besøgende. TNL mener, man skal passe på med 
”lokal overinformation”. I Frederiksdal Skov gælder samme regler som i alle andre 
privatskove – fx at hunde skal føres i snor, at man skal holde sig til stierne og at man ikke 
må brække grene af træerne eller tage brændsel med hjem uden sankekort. Det bedste 
vil være, at folk blot vænner sig til, at disse simple regler gælder overalt.  

2 Valg af dirigent  

Thomas Eriksen (TE), konsulent i DN, blev valgt enstemmigt. Han konstaterede, at årsmødet 
er indkaldt lovligt og via de aftalte medier. Han nævnte, at DN arbejder på at få afdelings-
opdelte e-mail-adresser på alle medlemmer, så der kan sendes personlige invitationer til 
sådanne møder og arrangementer.   

3 Årsberetning  

Lokalformand Hans Nielsen (HN) gennemgik kort årsberetningen, der blev uddelt på mødet. 
De vigtigste sager og initiativer har været: 

 Fredningsforslag for Dyrehaven inklusive Springforbi Strandpark, Galopbanen og Ordrup 
Enghave 

 Kommuneplantillæg 11A (Dyrehavegårds jorder) 

 Kommuneplantillæg 14 (traceet mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen) 

 Midlertidig parkering i Kanalparken og på Cirkusgrunden 

 Naturpleje i DN-regi ved Lyngby Åmose 

 Badebroer i Tårbæk 

 Bekæmpelse af invasive planter og dyr - herunder den stord succes med udryddelse af 
mink langs Mølleåen 

 Flere plejeplaner, primært interessant for Bagsværd og Lyngby Sø, herunder ikke mindst 
Lyngby Åmose 

 Bådebroer ved Furesøen 

 Skovbørnehave i fredet område ved Spurveskjul (Frederiksdal Gods) forhindret 

 Etablering af Strandsti Lauget Springforbi til støtte for finansiering af en genoprettelse og 
forstærkning af den ødelagte strandpromenade, i samarbejde med Naturstyrelsen 

 Tryk/genoptryk af foldere om Frederiksdal og Mølleåen 

 Deltagelse i Ren Dag Kampagne 19. april 

 Årets guidede ture i lokalforeningens regi (i alt 14) 

 Kvartalsvise nyhedsbreve til alle, der har tilmeldt deres e-mailadresse til DN. 

Gennemgangen gav anledning til enkelte spørgsmål: 

 Der blev udtrykt undren over kommunens interesse i det voldsomme byggeri i striben 
mellem Lundtoftgårdsvej og motorvejen (kommuneplantillæg 14), som vil give 
kommunen store udgifter til infrastruktur og formentlig kun små indtægter (ingen 
boliger). Eneste umiddelbare forklaring er prestigen ved et nyt stort byggeri. 

 Der blev spurgt til finansieringen af en genåbning af Fæstningskanalen (ca. 400 mio. kr.).  
Det bliver ikke direkte kommunen, der betaler, men Lyngby-Taarbæk Forsyning, som må 
hente pengene hjem over deres takster. 

 Sankthansorme. Turen til Lyngby Åmose gav ingen observationer – ormene er tydeligvis 
meget følsomme over for lys og temperatur. Det blev nævnt, at de til gengæld er set i 
betydeligt antal på skinnerne ved Nymølle Station – formentlig fordi metallet efter en 
solrig dag bevarer en ret høj temperatur i aftentimerne.    
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4 Valg til bestyrelsen  

Fem bestyrelsesmedlemmer var på genvalg. Heraf ønskede tre ikke at fortsætte. De to øvrige 
blev genvalgt. 

 Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Thorbjørn Olafsson. 

 Ingen ønskede valg som suppleant. 

 Bestyrelsen har herefter 11 medlemmer: 

 Hans Nielsen (formand) 

 Niels Heding 

 Frits Lundgård Jensen 

 Jan E. Johnsson 

 Søren B. Nielsen 

 Jørgen O. Rasmussen 

 Susanne Bülow 

 Henrik Halberstadt 

 Lene Ellekjær 

 Thorbjørn Olafsson 

 Klaus Meulengracht.  

5 Forslag fra medlemmerne 

Intet 

6 Eventuelt 

Intet 

  

 

 

 


