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Årsberetning 2013 
 
Det største, der er sket på naturområdet i kommunen i 2013, havde ikke meget med hverken 
DN eller forvaltningen at gøre. Det var stormen den 28. oktober, der væltede rigtig mange af 
de store træer langs stien rundt om Gentofte Sø. Selv her i vores friserede byområde fik vi lige 
mærket naturens umådelige kræfter. Det kan nok mane til ydmyghed. Men stadig er det jo 
det, vi selv er herrer over, der er i fokus i foreningens arbejde.  
 
 
 
Kommuneplan 2013 
Kommuneplanen er den overordnede plan for udviklingen af de fysiske 
rammer – byggeri, natur, byrum, trafik osv. i kommunen. Et dokument 
på 200 sider med kortbilag, Kommuneplan 2013 blev vedtaget i juni af 
kommunalbestyrelsen, efter at den havde været i offentlig høring. Denne 
høring benyttede vi os af, idet vi sendte en række bemærkninger til det 
udsendte forslag. Her er de vigtigste af de områder, vi tog fat i. 
 
 
Øresundskysten 
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Først og fremmest benyttede vi lejligheden til endnu en gang at pege på, at vi mener at der 
skal være adgang for offentligheden langs Øresundkysten fra Hellerup Havn til Charlottenlund 
Fort. Det vil ikke bare være i overensstemmelse med den helt grundlæggende bestemmelse i 
lovgivningen om, at der skal være offentlig adgang til landets kyster. Det stemmer faktisk og-
så fint overens med udsagnet på side 4 i Kommuneplan 2013, hvor der står at ”Adgang til na-
tur og rekreation prioriteres højt i Gentofte”.  
DN har tidligere fået udarbejdet et konkret forslag til en sti langs kysten, der kunne kombine-
res med en forbedret sikring mod højere vandstand og oversvømmelser. Da der ikke var flertal 
i kommunalbestyrelsen for et sådant kystsikringsprojekt, ligger dette projekt som sådan stille, 
og vi fokuserer nu på stien eller adgangen i sig selv. I vores bemærkninger til kommuneplanen 
argumenterede vi således for at der ikke bare skal være adgang ”til” kysten, som der allerede 
står, men også ”langs” den.  
 
I det svar, vi fik fra kommunen på vores indlæg, er der interessant nok to lange afsnit, der 
tager kystsikringsstemaet op igen, selvom vi altså ikke har nævnt det. Men kommunen skriver 
til os, at behovet for kystsikring kan være blevet mere aktuelt, efter at kommunalbestyrelsen 
afviste det i 2009, og de konkluderer at ”spørgsmålet om behov for fremtidig øget kystsikring 
vil kunne indgå i processen med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, som vil blive udar-
bejdet som tillæg til Kommuneplan 2013 inden for det næste års tid.” Det vil vi følge med stor 
interesse. 
 
Bellevue 
Lidt højere oppe ad kysten kan vi med tilfredshed konstatere, at kommunen og staten har be-
vilget ca. 8 mio. kr. til renovering af Bellevue Strand i overensstemmelse med DN’s ønsker for 
ændring af strandprofilen m.m.  I 2014 er der bevilget yderligere 8-9 mio.kr. til den videre 
udbygning. 
 
 
Støj fra Lyngbyvejen 
Trafikstøjen ved Gentofte Sø er også en sag, vi er 
nødt til at være vedholdende med. Derfor nævnte vi 
igen vores ønske om en støjafskærmning i vores 
kommentarer til Kommuneplanen. Her svarer kom-
munen at administrationen vurderer at ”en støjaf-
skærmning ikke vil have den store effekt, da støjen 
vil ramme vandet og dermed ramme husene på 
modsatte side af søen.” Det mener vi ikke er et fyl-
destgørende svar – så vi vil fortsat have fokus på 
nye åbninger eller muligheder for en tilfredsstillende 
løsning på dette problem.  
 
 

 
Banearealet ved Charlottenlund 
Skov 
Der er et stort, ubebygget areal mellem 
Forstbotanisk Have og jernbanen, og 
Kommuneplanen udlægger det til grønt 
område med en bebyggelsesprocent på 
10. Vi mener i DN, at det slet ikke skal 
bebygges, men beplantes og bruges til 
at udvide Charlottenlund Skov/ Forstbo-
tanisk Have. Det skrev vi også i vores 
bemærkninger til kommuneplanen, 
uden at det dog affødte nogen ændrin-
ger i oplægget.  
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Ud over disse emner har vi påpeget at kommunen bør arbejde for at kommunens Kolonihaver får status 
som varige kolonihaver. Kommunen oplyser hertil, at man har ændret udlejningsaftalerne så-
ledes at disse ikke længere er tidsbegrænsede. Det betyder dog ikke at kolonihaverne er ble-
vet gjort varige og kommunen kan med et varsel på 20 år overføre arealerne til andre kom-
munale anvendelser. 
 
Vi har også argumenteret for, at kommunen i de kommende år bør udarbejde en særskilt visi-
on og strategi for at plante flere træer, dels for at forbedre den grønne struktur, dels for at 
imødegå effekterne af klimaforandringerne. Kommunen er dog ikke med på ideen om en sær-
skilt strategi for træplantning, og henviser til ”den grønne strukturplan”. Det mener vi ikke er 
godt nok – der er behov for en vision for hvor mange træer man helt konkret vil plante i løbet 
af det næste årtier.  
 
Endelig har vi foreslået at rejse en fredningssag for Ordrup Park for at undgå at dele af par-
kens areal kan risikere at blive bebygget eller asfalteret, hvis kommunen får den idé, at fx en 
institution eller et parkeringsareal skal udvides. Det er kommunen ikke med på, men til gen-
gæld er der kommet gang i udarbejdelsen af en udviklingsplan for området, hvor borgere og 
interesseorganisationer vil blive inddraget. 
 
Andre sager 
 
Nymosen 
Nymosen har været igennem en større renovering, hvis man kan sige sådan om et naturområ-
de. Træer er fældet, buskadser skåret tilbage osv. DN har fulgt forløbet hele vejen, og har og-
så været hørt om de konkrete planer, som vi kun har kunnet bifalde. Nogle lokale beboere har 
syntes der blev gået for hårdt til værks, og har henvendt sig til os, for at høre hvad vi mener. 
Vi er sikre på at det lidt skrabede udtryk, renoveringen har efterladt, er en kort overgangsfase, 
og at vegetationen allerede næste sommer vil se harmonisk ud igen. 
 
Beskyttelseslinjer 
Danmarks grønne områder er beskyttet af de såkaldte beskyttelseslinjer - skovbeskyttelseslin-
jer, sø-, å-, fortidsmindebeskyttelseslinjer osv. Linjerne indebærer en grænse for hvor tæt på 
de grønne områder man må bygge. Gentofte Kommune har i nogle år arbejdet på at revidere 
bestemmelserne for at gøre dem lettere at håndtere for såvel grundejere som administratio-
nen, og vi er også blevet hørt i den sammenhæng, men der foreligger endnu ikke et konkret 
udspil fra Kommunen.  
 
Konkret har vi så haft en lokalplansag om åbeskyttelseslinjen ved Gentofte Rende, hvor Kom-
munen helt har ophævet beskyttelseslinjen og erstattet den af den byggelinje på 5 meter fra 
skel, som er det helt gængse i almindelige lokalplaner. Dette er vi gået imod, både i en direkte 
dialog med kommunen og i en skriftlig indsigelse. Vi mener, at det er forkert at ophæve be-
skyttelseslinjen, fordi det giver risiko for at renden kommer til at fungere dårligere som natur-
spredningskorridor, hvilket kan få betydning for det nærliggende Nataura 2000-område (Gen-
tofte Sø). Renden indgår i det regionale grønne stiforløb og skal bevares og gerne udbygges 
som sådan. Hvis man i stedet fastlagde en byggelinje på fx 10 meter ned mod renden i lokal-
planen, ville det i højere grad tilgodese naturens interesser, og det ville uden problemer kunne 
håndteres af såvel grundejere som administrationen. Det skal dog samtidig siges, at Kommu-
nen har taget vel imod vores forslag om, at der skal være grøn hegning mod renden og stier-
ne. 
 
Dialog med kommunen 
Vi har flere forskellige kanaler til kommunikation med kommunen. To gange om året mødes vi 
med borgmester Hans Toft, formanden for Teknisk Udvalg Lisbeth Winther og nogle af de le-
dende embedsmænd på natur- og miljøområdet. På disse orienteringsmøder drøfter vi emner, 
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som vi gerne vil følge med i og som vi har holdninger til. I år har vi fx talt om den nye kom-
muneplan, hvordan det går med at få private grundejere til at beholde regnvand på egen 
grund, den nye affaldsordning, holdningen til badebroer ud for sundvejene, det ovenfor omtal-
te ubebyggede areal ved Charlottenlund Station og udvidelsen af Skovshoved Havn.  
 
En gang om året mødes vi med en gruppe af de ansatte i Park og Vej, og her bliver vi grundigt 
orienteret om status og planer for en lang række af kommunens grønne områder. 
 
Endelig er vi medlemmer af Det grønne Råd, hvor vi kan diskutere grønne emner med andre 
friluftsorganisationer, grundejerforeningerne og kommunalpolitikerne.  
 

 
 
 
Affaldsindsamling  
Affaldsindsamlingen er efterhånden en veletableret institution, efter at vi har gennemført den 
som led i DN’s landsdækkende kampagne for syvende år i træk.  Deltagerantallet har desvær-
re også lagt sig ret fast omkring de 100 i alt på de tre indsamlingssteder – Charlottenlund 
Strandpark og skoven, Gentofte Sø og Nymosen. Men i år lykkedes det dog at få enkelte 
grundejerforeninger, en haveforening og nogle spejdergrupper til at organisere mindre, lokale 
indsamlinger, som kommunen så afhentede affaldet fra. Vi synes stadig det er en meget me-
ningsfuld aktivitet, som både pynter helt konkret, og skaber opmærksomhed om et problem. 
Og som altid havde vi et fint samarbejde med kommunen, der støtter projektet med mandskab 
og dejlig kaffe.  
 
Ture 
Vi har i det forgangne år arrangeret tre ture for medlemmerne.  
 
En tur gik til Nymosen, og ikke mindst en privat have i området, hvor en meget imponerende 
forekomst af orkideer blev studeret nærmere. Turen var arrangeret i samarbejde med kom-
munens grønne guide.  
 
En tur gik til Bernstorff Slotshave, hvor 
slotsgartner Bjarne Nørgaard viste rundt 
og fortalte om naturplejen i haven.  
 
Endelig havde vi – lidt usædvanligt – en 
tur ud af kommunen, nemlig til Allindelil-
le Fredskov, der ligger lige midt på Sjæl-
land. Skoven er for få år siden blevet 
købt af DN’s fond, Danmarks Naturfond, 
og har en unik flora. Blandt andet er det 
landets eneste voksested for orkideen 
Flueblomst. 
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Medlemmer 
Sidste år ved denne tid var vi 2199 medlemmer, nu er vi 1956, altså ca. 250 færre, men dog 
kun 150 færre end for to år siden. Sidste år gennemførte hovedforeningen en hvervekampag-
ne i vores område i foråret, som fik medlemstallet højt op en periode.  
 
Tak til bestyrelsens medlemmer 
Arbejdet i lokalafdelingen løftes helt og holdent af bestyrelsen, hvis medlemmer jeg skal be-
nytte anledningen til at sige tak for den store, frivillige indsats de har ydet. Men specielt vil jeg 
gerne sige en meget, meget stor tak til Finn Holm-Jørgensen, der har valgt at træde ud af be-
styrelsen efter mere end 25 år i foreningens tjeneste. Finn har været ikke mindst været vores 
utrættelige vagthund, der har fulgt med i dagsordener og referater fra de kommunale udvalg, 
og således altid har været informeret i de mindste detaljer om vigtige beslutninger og udvik-
linger i aktuelle sager. Dertil kommer at han med sin ufatteligt detaljerede hukommelse har 
haft det meste af afdelingens historie præsent, hvilket har været til stor nytte. Men ret skal 
være ret – der har også kunnet give anledning til diskussioner, når Finn har ment at en 20 år 
gammel beslutning, som kun han kunne huske, stadig var gældende – og bindende!  
  
Som det sidste jeg har at sige, vil jeg her bekendtgøre, at jeg heller ikke selv opstiller til be-
styrelsen denne gang, idet jeg efter 10 år, heraf de 4½ som formand, har andre ting jeg gerne 
vil koncentrere mig om fremover. Men det har været dejligt at være med – så tak for mig! 
 

Helene Brochmann 
Formand for afdelingsbestyrelsen 

5. november 2013 


