
Referat 

Dato: 5. oktober 2015 
Sags nr.: 15/53 
Sagsbehandler:  

BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE 
 
 
Ejendom, Vej & Park 
Trafik & Natur 
 
 
 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 

 
albertslund@albertslund.dk 
T 43 68 68 68 
 

 

 

Forum: Naturgruppen 
Tid: Mandag d. 21. september 2015 kl. 17:30 – 21:30 
Sted: Vridsløselille Statsfængsel + Dyregården (Toftegården) 

Deltagere: Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Lisa Bisset (Danmarks Naturfredningsforening) 
Arne Lie (Albertslund Sportsfiskerklub) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Hanne Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Katrine Søbye (Natur & Ungdom) 
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 
Elsebeth Bindslev (Botanisk Forening) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 

Referent: Anne Wilms 
 

Dagsorden: 

1. 17:30 – 18:30: Rundvisning Vridsløselille Statsfængsel v. Kim Tobberup 
Andersen, kriminalforsorgen 

2. 18:30 – 19:00: Egen transport til Dyregården 
3. 19:00 – 19:30: Spisning og præsentation af Skole og Uddannelses ansøgning til 

Lokale Grønne Partnerskaber v/ Naturfagsvejleder Leila Joensson 
4. 19:30 – 20:00: Præsentation af Dyregården v/ Ole Damsgård Olsen – drøftelse 

af Dyregårdens perspektiver på græsning som naturpleje 
5. 20:00 – 20:30: Harrestrup Å-projektet i et klimasikringsperspektiv v/ Pernille 

Sloth, landskabsarkitekt, Forsyning Ballerup og Nina Thune, chefkonsulent, 
HOFOR. 

6. Godkendelse af dagsorden 
7. Nyt punkt: Høringer – og sager fra andre forvaltninger 
8. Orientering fra foreningerne 
9. Orientering fra forvaltningen 
10. Opfølgningssager 
11. Bemærkninger til referat d. 17. juni 2015 – udsendt 25. juni 2015 
12. Mødekalender 

 

1. Rundvisning på Vridsløselille Statsfængsels ydre arealer 
Kim Tobberup Andersen, kriminalforsorgen viste rundt på de ydre grønne 
arealer, som staten ejer. Det er p.t. planen, at fængslet skal fraflytte 
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Albertslund i 2017. Hvad der herefter skal ske med arealerne er uvist. Jørgen 
Markussen, Agendarådet gjorde opmærksom på, at arealerne har været til 
behandling i kommunalbestyrelsen inden sommerferien. Jan Holm følger op 
på dette. 
Fængslets areal er på ca. 144.000 m2. 
 

2. Transport til Dyregården 
Alle klarede turen til Dyregården. 
 

3. Lokale Grønne Partnerskaber v/Naturfagsvejleder Leila Joensson 
Leila fortalte om sit arbejde med skoler og institutioner. I forbindelse med 
arbejdet skal der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om Lokalt Grønt 
Partnerskab på Herstedvester Skole. Projektet benævnes ”Lounge og Lab” og 
går ud på at lave et udendørs undervisningsmiljø til udskolingsklasserne. 
Det blev besluttet, at Naturgruppen gennemlæser ansøgningen og behandler 
denne på kommende møde (d. 3. november 2015). 
Leilas præsentation sendes ud af Jan Holm. 
Leila modtager gerne ideer til udvikling af samarbejde mellem borgere i 
kommunen og skolerne. Forslag sendes til Leila på mail; luj@albertslund.dk 
 

4. Dyregården v/Ole Damsgård Olsen 
Ole fortalte om Dyregårdens arbejde med fokus på økologi, dyrevelfærd, 
besøgsgård, biodiversitet og bevarelse af gamle danske husdyrracer. 
Dyregården får besøg fra mange kommuners institutioner foruden 
Albertslunds egne. 
Naturgruppen efterlyste dialog vedr. græsningstrykket i foldene i 
Egelundsparken. 
Naturgruppen roste Ole og Dyregården for det store arbejde med udsatte 
børn og unge fra kommunen. 
 

5. Harrestup Å-projektet v/Landskabsarkitekt Pernille Sloth (Forsyning 
Ballerup) og Chefkonsulent Nina Thune (HOFOR) 
Med henblik på at sikre nedstrøms på Harrestrup Å forløbet er 10 kommuner 
og deres driftsselskaber gået sammen for at koordinere indsatserne. Da 
Albertslund kommune bidrager med vand til Harrestrup Å (ca. 1,6 % af åens 
vand er fra Albertslund) inviteres 2 medlemmer af Naturgruppen til at deltage 
i workshop vedr. regnvandsbassiner i hhv. Albertslund, Herlev, Glostrup og 
Ballerup. Lars Clark og Poul Evald Hansen ønskede at deltage i workshop. 
Det blev fremhævet, at forsyningsselskaberne kun kan betale for projekter, 
som har med vandafledning at gøre. Skal vandløbet slynges eller på anden 
måde have ændret profil, er natur- og miljøhensyn ikke begrundelse nok i sig 
selv! 
Power Point Præsentation sendes ud af Jan Holm. 
 

6. Godkendelse af dagsorden 
Ingen indvendinger. 
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7. Høringer 
Jan Holm har udsendt et link vedr. sager i Albertslund, som er i høring. Disse 
sager vil fremadrettet blive behandlet på Naturgruppens møder. 
 

8. Orientering fra foreningerne 
Friluftsrådet: 
Dele af Store Vejle Å-gruppen har holdt møde med Naturstyrelsen, 
Vikingelandsbyen og Albertslund kommune. Kjeld, Arne og Jan deltog. Stor ros 
fra Arne til Jan for håndtering af mødet. 
 

9. Orientering fra forvaltningen 
• Kongsholmparken – HOFOR er desværre kommet bagud i tidsplanen, 

anlægsarbejdet forventes påbegyndt i marts 2016. 
• En ny gruppen i Albertslund; ”Beskyttelse af grundvand” ønsker en 

repræsentant fra Naturgruppen – dette behandles på kommende 
Naturgruppemøde d. 3. november 2015. 

• Bassin D (ved COOP) – HOFOR ønsker at oprense – ingen indsigelser 
fra Naturgruppen. 

• Bassin F (Mellem Holsbjergvej og Roskildevej) – HOFOR ønsker at 
oprense – ingen indsigelser fra Naturgruppen. 

• Bassin O (Brillesøen) – HOFOR ønsker at oprense. Der er frøer, 
salamandre og orkidéer - Lars og Katrine udarbejder skitse, således at 
entreprenør kan ”se”, hvor der må køres ned. Arne foreslog, at søen 
blev fisket tom inden oprensning, der er bl.a. gedder i søen. Formålet 
er at skille rovfisk og fredfisk, genudsætte (nogle af) gedderne og 
nogle af fredfiskene som fødegrundlag med henblik på at opnå en 
mere naturlig balance i søen; tagrør og anden bredvegetation lades 
urørt flere stede som skjul og gydemulighed for gederne. 
 

10. Opfølgningssager 
Sag Tovholder 
Rovfuglekasser og spejderne Katrine Søbye 
Fjernelse af overflødige skilte i 
kommunen – arbejdet pågår i 
kommunen – er ret omfattende 

Jan Holm 

Skyggetræer ved St. Vejle Å Jan Holm undersøger mulighed for at 
hente kogler fra rød-el, som kan 
stikkes ned i brinkerne 

Materiale vedr. fuglefodring Jan Holm har fundet – tages op på 
kommende møde 

Mulighed for større græsningstryk i 
den nordlige fold i Egelundparken 
undersøges 

Jan Holm kommunikerer med 
Albertslund Kogræsser- og 
Naturplejeselskab + Dyregården for at 
finde løsning. Forslag om at lave 
mulighed for at opdele foldene på 
tværs – for at etablere mindre 
områder, som kan øge 
græsningstrykket i perioder. 
En form for ”samarbejdsaftale om 
naturgræsning” vil være en god idé. 

 Side 3 af 4 



Referat 

 
 

Brud på kloakledning Jan Holm 
Discgolfbane Anne Wilms 
Grejbank Anne Wilms (Kasper Smith) 
Lokalplaner i høring Lise Bisset + Hanne Jørgensen 
Kort med Albertslunds søers navne 
udsendes til Naturgruppen 

Jan Holm 

Toftekærgrøften erstattes af 
’Vandhaver’ og/eller våde enge, så 
Bassin P kan nedlægges. 

Arne Lie, Jan Holm 

Markering af vejbrønde med fiske-
piktogram for at gøre opmærksom 
på, at de er til regnvand og ikke alt 
muligt andet – tages op på næste 
møde. 

Arne Lie, Kjeld Willerslev, Jan Holm 

Kort med navngivne søer sendes til 
gruppen. 

Jan Holm 

Referater og dagsordener lægges på 
kommunens hjemmeside. 

Jan Holm 

Hvorfra kommer fosfor, som tilledes 
Rådhusdammen, og hvor meget er 
der? 

Jan Holm 

11. Referat 
Betragtes som godkendt, hvis der ikke er kommet bemærkninger indenfor 14 
dage efter udsendelse. 
 

12. Mødekalender 
Tirsdag 3. november og tirsdag 8. december 2015 
 
Arne og Jan kommer med forslag til møderække i 2016, så alle bedes 
medbringe kalender ved mødet d. 3. november. 
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Dato: 13. november 2015 
Sags nr.: 15/53 
Sagsbehandler:  

BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE 
 
 
Ejendom, Vej & Park 
Trafik & Natur 
 
 
 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 

 
albertslund@albertslund.dk 
T 43 68 68 68 
 

 

 

Forum: Naturgruppen 
Tid: Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 17:30 – 19:30 
Sted: Albertslund Rådhus 

Deltagere: Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Lisa Bisset (Danmarks Naturfredningsforening) 
Arne Lie (Albertslund Sportsfiskerklub) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Katrine Søbye (Natur & Ungdom) 
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Elsebeth Bindslev (Botanisk Forening) 
Hanne Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Lokale Grønne Partnerskaber – udtalelse om naturfagsvejleder Leila 

Joenssons projektansøgning 
3. Nyt punkt: Høringer – og sager fra andre forvaltninger 
4. Nyt punkt: Orientering fra arbejds- og følgegrupper 

a. Kanalfølgegruppen v/ Arne og Katrine 
b. Følgegruppen Harrestrup Å v/ Lars og Poul Evald 
c. St. Vejleå-gruppen (Friluftsrådet) v/Arne, Anne og Kjeld 

5. Orientering fra foreningerne 
6. Synlighed (nyt punkt) 
7. Orientering fra forvaltningen 
8. Opfølgningssager – se forrige referat 
9. Næste møde 
10. Mødekalender 2016 
11. Eventuelt 

 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 6. 
 
Ad 2: Lokale Grønne Partnerskaber 
På forrige møde blev udleveret Herstedvester Skoles ansøgning til Lokale 
Grønne Partnerskaber. Denne blev gennemgået. Der var almindelig enighed 
om, at placeringen af bebyggelsen kunne være bedre. Naturgruppen anbefaler, 
at bebyggelsen forsøges placeret på det grønne område bag Birkelundparken 
(ved Lærkelængen). Jan undersøger hvorvidt dette er muligt og tager kontakt til 
Leila. Naturgruppen tilsluttede sig ansøgningen. Jan beder ligeledes Leila om 
uddybende forklaring på ”andre udgifter” til 100.000,-. 
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Ad 3: Høringer – og sager fra andre forvaltninger 
Der er ingen nye sager i høring. 
Der arbejdes pt. på planer for hhv. Hyldagergrunden og Roholmsparken og der 
er ”udsigt” til yderligere 8 områder i kommunen, som skal bebygges. 
Naturgruppen ønsker en ”helhedsplan” for Albertslunds grønne korridorer 
(spredningskorridorer). 
Arne foreslår nedsættelse af arbejdsgruppe ”Naturen ind i byen”. 
Arne efterlyser de personer som gerne vil deltage i arbejdsgruppen "Naturen 
ind i byen"  som i første omgang vil kortlægge grønne korridorer ind i byen, som 
evt. kan bruges som spredningskorridorer for dyr ligeså.  Smid en mail til Arne, 
hvid du gerne vil være med i arbejdsgruppen. 
 
Ad 4: Orientering fra arbejds- og følgegrupper 

a. Kanalfølgegruppen v/ Arne og Katrine 
Der har været afholdt møde i oktober, hvor vi desværre ikke deltog. Der har 
været problemer med indkaldelsen. Jan kontrollerer om Katrine er ”faldet” ud af 
invitationslisten. Der er nyt møde primo 2016. 

b. Følgegruppen Harrestrup Å v/ Lars og Poul Evald 
Der er endnu ikke indkaldt til møde. Jan har været til møde med NIRAS samt 
embedsmænd fra de involverede kommuner. Der forventes indkaldelse til møde 
i primo 2016. 

c. St. Vejleå-gruppen (Friluftsrådet) v/Arne, Anne og Kjeld 
Gruppen har afholdt møder med DN, DSF og hestefolkene. Der har været stor 
opbakning til projektet fra alle kanter. Der afholdes opfølgningsmøde med DN d. 
10. november 2016. Der er kommet et ekstra medlem i gruppen, som har stor 
interesse i Vikingebroen. Jan sender information om koter i området mellem 
Vikingelandsbyen og Kroppedal til St. Vejleå gruppen. 
Der forventes afholdt møde i sponsorgruppen (omløbet) primo 2016. 
 
Ad 5: Orientering fra foreningerne 
DN: Poul Evald foreslår en film om Albertslunds natur – inspiration fra 
https://vimeo.com/144101668. Dette forslag blev diskuteret lystigt og der kom 
følgende kommentarer/forslag: 

• Det 10. element har mange dygtige unge, som kan hjælpe med 
film (Katrine) 

• Små film kan evt. lægges på Youtube (f.eks. som ”Als, 
Mariager kommune) (Lisa) 

• Finansiering og planlægning (Jan) 
• Målgruppe og formål – få friluftsliv med (Lars) 
• Kommunens visioner med (Arne) 
• Brug udskolingsklasserne og Naturfagsvejleder (Anne) 
• Professionel/amatør film (Poul Evald) 

Kjeld Willerslev pointerede vigtigheden at Naturgruppen skal være sig bevist om 
hvad de vil opnå med filmen, hvad er målet og hvem er målgruppen.  Arne 
understregede ligeledes vigtigheden af mål og rammer for projektet, før 
iværksættelse fra idéfasen til egentlig projekt. 
Emnet tages op på december mødet. 
 
Årsmøde afholdt – bestyrelsen genvalgt. 
Ridehuset ved Orkidevej er etableret og brugen ”overvåges” for at sikre imod for 
meget kørende trafik. 
 
BSF: Fiskepleje i St. Vejleå – succesoplevelse 
 
Friluftsrådet: Fokus på frivillighedsprojektet ”Nærheden” i Hedehusene og 
regnvandsbassiner i Høje Tåstrup 
 
St. Vejle Å Kogræsserforening: Kvierne er slagtet. 
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Ad 6: Synlighed 
Katrine har holdt møde med Leila vedr. ”Åben Skole”. Der er blevet aftalt en 
fane på hjemmesiden med information om Naturgruppens medlemmer. Katrine 
sender skabelon og alle bedes melde ind med egne input til Katrine, som 
viderebringer til Leila. Jan sender link til hjemmesiden. Emnet tages op på 
mødet i jan. 2016. 
Kjeld informerede om, at der i uge 46/2016 kommer en artikel i Albertslund 
Posten omkring Åben Skole. 
Jan har deltaget i møde med Naturfagslærere og har lovet at rapporter omkring 
naturundersøgelser vil blive lagt ud i løbet af november 2015. 
 
Arne booker møde med områdedirektør Carsten Bluhme for at sikre at 
Naturgruppen kommer med i fremtidige projekter i kommunen. Hermed håbes 
der på, at naturen vil blive mere synlig på kommunalt plan. 
 
Ad 7: Orientering fra forvaltningen 

• Åmand Ben samler frø til at sætte langs St. Vejleå – Jan 
efterlyser kræfter til denne opgave. Forslag om at lade 
skoleklasser klare opgaven – Anne kontakter sin datters lærer 
og melder retur til Jan.  

• Det aftaltes at Jan fremtryller 30 Elletræer som Naturgruppen 
vil plante i 2015 i Egelundsparken ved St. Vejleå, som 
afslutning på gruppens projekt "skyggetræer i Egelundsparken 
langs med åen". 

• Der er kommet informationsbrev fra Sammenslutningen af 
danske erhvervsbiavlere vedr. bekæmpelse af planten 
”brandbæger”. Brev udleveret til de fremmødte. 

• Bassinoprensninger; COOP bassin og Holsbjerg bassin 
oprenses (formodentlig) i løbet af de kommende måneder. Jan 
udarbejder dispensation vedr. Brillesøen med forbehold vedr. 
maskinernes adgangsveje ect., som aftalt med Naturgruppen. 
Bjørnens Sportsfisker Forenings juniorer vil gerne hjælpe med 
at fiske Brillesøen tom for fisk. 

• Ny folder vedr. ”Vær fuglenes ven” udleveret. Der var enkelte 
kommentarer, som Jan viderebringer. Der vil IKKE blive 
udarbejdet foldere. 

• Agendacenterets ”Gå 1 ton” omsættes til frugttræer i stedet for 
CO2 beviser. Frugttræerne vil formodentlig blive plantet i 
Kongsholmparken (i nærheden af fodboldbanerne). 

• Der er en ny APP undervejs – den kommer til at omhandle 
”Natur i Albertslund”. 

• Projekt vedr. Parkrenovering i Birkelundsparken er under 
udarbejdelse, der vil blive en del borgerinddragelse. 

 
Ad 8: Opfølgningssager 
 

Sag Tovholder 
Rovfuglekasser og spejderne Katrine Søbye – lægges på ”Åben 

Skole” 
Fjernelse af overflødige skilte i 
kommunen – arbejdet pågår i 
kommunen – er ret omfattende 

Jan Holm 

Skyggetræer ved St. Vejle Å Jan Holm – se pkt. 7 
Mulighed for større græsningstryk i 
den nordlige fold i Egelundparken 
undersøges 
Plejeplan kan være et ”stikord” 

Jan Holm kommunikerer med 
Albertslund Kogræsser- og 
Naturplejeselskab + Dyregården 
for at finde løsning. Forslag om at 
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lave mulighed for at opdele 
foldene på tværs – for at etablere 
mindre områder, som kan øge 
græsningstrykket i perioder. Jan 
indkalder parterne til møde primo 
2016. 

Brud på kloakledning Jan Holm 
Discgolfbane Anne Wilms 
Grejbank Anne Wilms 
Kort med Albertslunds søers navne 
udsendes til Naturgruppen 

Jan Holm 

Toftekærgrøften erstattes af 
”Vandhaver” og/eller våde enge, 
så bassin P kan nedlægges 

Arne Lie, Jan Holm og Anne 
Wilms 
Jan Holm kontakter HOFOR 

Markering af vejbrønde med 
fiskepiktogram for at gøre 
opmærksom på, at de er til 
regnvand og ikke alt muligt andet. 

Jan Holm og Kjeld Willerslev 
Kjeld sender billedmateriale. 

Referater og dagsordener lægges 
på kommunens hjemmeside 

Jan Holm 

Hvorfra kommer fosfor, som ledes 
til Rådhusdammen, og hvor meget 
er der? 

Jan Holm 

Film om natur i Albertslund Alle – tages på december møde 
Åben Skole Katrine Søbye 
Helhedsplan for 
spredningskorridorer i Albertslund 

Arne Lie 

 
Ad 9: Næste møde 
Næste møde onsdag d. 9. december 2015 i mødelokalet i Mosen, 
Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk, kl. 1730-1830 og afsluttes efterfølgende 
med spisning i Spisestedet. 
 
Punkt til mødet er: Gruppen holder status for arbejdet i 2105, samt hvilke 
emner vi skal arbejde med i 2016, herunder et eventuelt filmprojekt, og hvilke 
naturprojekter har hvilken prioritet. 
 
Ad 10: Mødekalender 2016 
Onsdag 13. januar 
Onsdag 30. marts 
Onsdag 22. juni 
Onsdag 14. september 
Onsdag 9. november 
Onsdag 7. december 
 
Ad 11: Eventuelt 
Den endelige strategiplan for Albertslund er endnu ikke kommet. 
Der kommer tilbagemeldinger fra www.biodiversitet.nu til kommunen ca. primo 
2016. 
 
Forkortelser: 
DN Danmarks Naturfredningsforening 
BSF Dansk Sportsfisker Forening 
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