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Gentofte er en grøn kommune. Gentofte er også – gennemgående – en smuk og at-
traktiv kommune, præget af gamle, kønne huse og store træer.  
 
Set med naturfredningsbriller er det også en lidt vanskelig kommune at operere i: Sat 
lidt på spidsen har vi så godt som ingen natur – og der er så godt som ingen trusler 
mod det vi har … Med denne lidt paradoksale formulering sigter jeg til at vores natur-
områder er ganske små, og – bortset fra vore moser: Brobæk Mose, Gammelmosen, 
og Ellemosen – meget regulerede og velplejede, tilpasset livet i byen, kan man sige. 
Og samtidig er der, ikke mindst takket være lovgivningen, ingen af de grønne oaser 
der grundlæggende er truet af asfaltering og bebyggelse.  
 
Hvad skal man så bruge DN i Gentofte til? 
 
I DN i Gentofte har vi øje for, at netop fordi vores nære natur består af små grønne 
pletter, må vi være ekstra påpasselige med at beskytte den mod små, umiddelbart 
uanselige angreb – det være sig et fældet træ, en ny garage, en udvidelse af et par-
keringsareal. Vi er optagede af at de små forringelser, der ikke syner af meget i det 
enkelte, konkrete tilfælde, til sammen medfører en forarmelse af vores nærmiljø, hvis 
vi ikke passer på. Og samtidig har vi fokus på at små tiltag – nye træer, en stiforbin-
delse, en mindre intensiv gartnerindsats – kan gøre en stor forskel for det grønne ind-
tryk.  
 
Derfor har vi også i det forgangne år brugt en god del af vores kræfter på at holde øje 
med nye lokalplaner og dispensationer fra de bestemmelser der skal beskytte vore 
skove, søer og kyster mod byggeri. Et eksempel hvor vi har fået sat et fingeraftryk 
var i planerne for det nye byggeri på Jægersborg Kaserne, hvor vi foreslog at give de 
kommende beboere og naboer direkte adgang til Hundesømosen. Dette bliver nu en 
realitet.  
 
Derudover følger vi til stadighed de projekter der er i gang i fx Forstbotanisk Have ved 
Charlottenlund Station. Forvaltningen af haven blev for et par år siden overtaget af 
Skovdistriktet og de har det seneste år været i gang med at udarbejde en for-
valtningsplan for havens fremtidige drift og vedligeholdelse. Planen er endnu ikke 
færdig, men vi prøver at påvirke Skovdistriktet til at planlægge en drift af haven der 
dels giver mulighed for at dele af den stadig kan fremstå med et lidt ’urskovsagtigt 
præg’ mens andre dele åbnes op så eksisterende arter får bedre vækstbetingelser og 
der samtidig kan ske en foryngelse. 
 
En anden, ikke så kendt lokalitet er Hvidørebækken der løber igennem Ermelunden, i 
dag i rør under jorden på det meste af strækningen. Vi har i mange år agiteret for at 
den skulle fritlægges og reguleres så der kom mere vand i, og det ser nu ud til at lyk-
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kes. Kommunen har iværksat et projekt, der indebærer at dele af Hvidørebækken skal 
genoprettes, så man kan følge dens naturlige løb fra Ermelundsvej til Klampenborgvej 
og gerne senere til Galopbanen. 
 
Herudover har vi en repræsentant siddende i det udvalg der arbejder med renoverin-
gen af Skovshoved Havn, og her har vi selvfølgelig ikke så skarpe interesser i udform-
ningen af brugerfaciliteter osv., men vi prøver at sikre at der vælges løsninger der 
rummer attraktive, naturprægede arealer og adgang til vandet, også for dem der ikke 
sejler.  
 
DN støtter også den idéskitse for istandsættelse af Bellevue Strandpark, som for tiden 
er i høring. Den rummer en række forslag til fremtidige renoveringer og genopretning 
af bygninger og sandstrand. Bliver planen en realitet, vil det betyde at sandstranden 
udvides, og at forskellige træ- og stenspærringer fjernes så der bliver fri adgang til 
vandet. 
 
Endelig har vi i den kommende tid tænkt os at sætte fokus på de tre grønne områder i 
kommunen der ikke er beskyttet af fredning, nemlig Ordrup Park, Søndersø og Nymo-
sen. Selvom de ikke aktuelt er truet af byggeri, synes vi det er vigtigt at have fokus 
på at de ikke forringes gradvist ved at små bidder inddrages til forskellige formål hen-
over årene.  
 
Dette var de små områder – men vi har jo også nogle enkelte, store sager som opta-
ger os. Som de tilstedeværende vil vide, har vi længe haft en vision om at skabe ad-
gang for gående langs hele kommunens Øresundskyst, mere præcist det stykke der i 
dag er spærret af bådebroer og betonmure, nemlig fra Hellerup Havn til Charlotten-
lund Fort. Vi fremlagde for et par år siden et skitseprojekt for dette, men selvom det 
lykkedes os at få kommunalbestyrelsen til at behandle det, blev det stemt ned af fler-
tallet. Vi arbejder imidlertid videre med et mere beskedent projekt, i samarbejde med 
Hellerup-Maglegård Grundejerforening, foreningen FOGUS og de rådgivere der har 
hjulpet os.  
 
Et andet stort tema er støjen fra Lyngbyvej, der i den grad skæmmer vores vigtigste 
naturområde, nemlig Gentofte Sø og Brobæk Mose. Det er både politisk vanskeligt og 
økonomisk kostbart at gøre noget ved, men vi mener det er så indlysende nødvendigt, 
at vi vil blive ved med at argumentere for at der skal etableres støjafskærmning på 
strækningen. Senest har kommunalbestyrelses- og folketingsmedlem Ejvind Vesselbo 
haft held til at få transportministeren til at love at gøre noget ved sagen, og nu afven-
ter vi nogle udmeldinger om reel handling. 
 
Disse sager arbejder vi med ved at skrive høringssvar forud for den politiske beslut-
ningsproces i kommunen, og gennem direkte dialog med politikerne og forvaltningen, 
som vi har en god kontakt til.  
 
Ud over at arbejde på det kommunalpolitiske niveau, ser vi det også som vores opga-
ve at arrangere aktiviteter der enten kan give vores medlemmer og andre interesse-
rede en naturoplevelse, eller sætte miljøet og naturbeskyttelsen i fokus i offentlighe-
den.  
 
Derfor er vi hvert år med i Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsindsam-
ling, og også i år organiserede vi affaldsindsamling søndag efter påske, hvor hundrede 
børn og voksne deltog ved Charlottenlund Strandpark og i skoven, ved Gentofte Sø og 
i Nymosen. Gentofte Kommunes renovationsafdeling og den grønne guide bistod med 
annoncering, bespisning af deltagerne, konkurrencepræmier og bortkørsel af det ind-
samlede affald. 
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Naturens Dag er en anden landsdækkende aktivitet der afholdes hvert år den anden 
søndag i september, og i år var det overordnede tema ”Børn i naturen”. Børn i dag 
kommer meget mindre ud end de ældre generationer gjorde da de var små, og det vil 
vi i foreningen gerne bidrage til at gøre noget ved. Her i kommunen havde vi således 
arrangeret hele tre forskellige aktiviteter: Æblemosteri i Bernstorffsparken, hvor bør-
nene kunne komme og få presset egne æbler, geocaching – det vil sige skattejagt i 
naturen med hjælp af GPS – i Ermelunden og endelig fiskeri efter smådyr i Gentofte 
Sø, hvor biologistuderende fortalte børnene om det de fangede.  
 
Endelig havde vi i foråret en tur i Ermelunden hvor vores gravhøjsekspert, Bertil Jaco-
bi, blandt andet fortalte om Hvidegårdshøjen med den gravlagte troldmand.  
 
Til slut skal jeg blot takke bestyrelsens medlemmer for den indsats de har lagt for da-
gen i det forgangne år, og invitere de fremmødte til at komme med spørgsmål og for-
slag til såvel de sager vi har beskæftiget os med, som til nye vi burde tage op.  
 
 
 


