Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Naturgruppen
Onsdag den 13. januar 2016
Rådhuset, Mødelokale 1 i forhallen

Deltagere:Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Arne Lie (Albertslund Sportsfiskerklub)
Katrine Søbye (Natur & Ungdom)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Jan Holm (Albertslund kommune)
Afbud:
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)
Elsebeth Bindslev (Botanisk Forening)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Lars Clark (Grønne Familier)
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening)
Hanne Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Lisa Bisset (Danmarks Naturfredningsforening)
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Referent: Anne Wilms

Dato: 8. februar 2016
Sags nr.:
Sagsbehandler:

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – herunder 4 ekstra punkter
2. Høringer – og sager fra andre forvaltninger: Støjhandleplan
3. Orientering fra arbejdsgrupper
a. Kanalfølgegruppen v/ Arne & Katrine
b. Følgegruppen Harrestrup Å v/ Lars & Poul Evald
c. St. Vejleådal-gruppen v/ Arne, Anne & Kjeld
4. Naturpris
5. Prioritering af Naturgruppens arbejdsindsatser 2016
6. Implementering af plejeplaner for Naturparker i Albertslund
7. Naturliggørelse af Naturparkerne
8. Orientering fra foreningerne
9. Synlighed – træplantning er gennemført
10. Orientering fra forvaltningen
a. Lokale grønne partnerskaber - projektansøgning
b. Paddeundersøgelse 2015
c. Brillesøen – naturpleje i forbindelse med oprensning
d. Harrestrup Å – Delopland 1A
e. Energinet.dk – nedgravning af højspænding – tilladelser og
dispensationer
11. Opfølgningssager
12. Kommende møder
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE

Ejendom, Vej & Park
Trafik & Natur

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68
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Da referatet først blev udsendt med dagsorden blev denne godkendt ved
mødet. Dog med kommentar vedr. forkortelser for personer.
De ekstra punkter fra Arne er indsats efter punkt 3. Der er tilføjet ekstra punkter
under pkt. 10.
2. Høringer – og sager fra andre forvaltninger: Støjhandleplan
Ved et tilfælde opdagede Arne, at der støjhandleplanen var i høring. Da der var
kort tid til høringsfrist valgte Arne at sende et høringssvar på Naturgruppens
vegne. Høringssvaret gør bl.a. opmærksom på, at støjen bør mindskes i
kommunens naturparker.
3. Orientering fra arbejdsgrupper
a. Kanalgruppen v/ Katrine & Arne
Intet nyt – forventer indkaldelse i nærmeste fremtid. Jan informerede om, at der
forventes licitation på projektet fra slut januar med påbegyndelse af arbejdet i
marts 2016.
b. Følgegruppen Harrestup Å v/ Poul Evald
Workshop d. 20. januar med repræsentanter fra de 4 kommuner – Albertslund,
Ballerup, Glostrup & Herlev. Poul Evald g Lars deltager.
Der er indkaldt til informationsmøde d. 14. januar hos HOFOR, hvor Arne
deltager.
c. St. Vejleådal-gruppen v/Arne & Anne
Der arbejdes på følgebrev til ansøgninger – udkast vil blive sendt inden uge
6/2016; Jan indkalder til møde.
Åens løb under Snubbekorsvej ønskes oprenset – mangler svar fra hhv.
Albertslund og Høje Tåstrup kommuner om, hvorvidt det er muligt.
Koter for området mellem Kroppedal og Vikingelandsbyen ønskes. Jan
fremsender.
Der har været afholdt møde med hestefolkene i/langs Store Vejleådal, dette
resulterede i kort med ønsker/muligheder for kommende ridestier. Kort
medsendes referat.
4. Naturpris
Forslag fra Arne om indstiftelse af en Naturpris. Der var opbakning fra de
fremmødte. ”Naturen ind i byen”-gruppen påtog sig arbejdet med at udarbejde
et forslag til kommende møde.
5. Prioritering af Naturgruppens arbejdsindsats 2016
Følgende forslag blev prioriteret:
 Synlighed, herunder Naturgruppens referater på kommunens
hjemmeside, bidrag til DN’s nyhedsbrev (f.eks. om samarbejdet
med træplantning i Egelundparken), Facebook hjemmeside
(Jan undersøger, hvad kommunens holdning er til dette),
borgerinddragelse i projekter.
 St. Vejleå’s omløb, herunder fokus på at få sendt ansøgninger
afsted.
 Bod på Grøn Dag (30. april 2016), i samarbejde med DN og
Natur & Ungdom – fortælle om Naturgruppen og arbejdet.
6. Implementering af plejeplaner for Naturparken i Albertslund
Forslag om årlig gennemgang samt review af plejeplanerne for Albertslund
Naturparker. Det blev aftalt, at Jan sørger for at sende plejeplanerne ud inden
kommende møde, og at der på det kommende møde gennemgås evt.
spørgsmål.
7. Naturliggørelse af Naturparkerne
Indspark til dette punkt ønskes. Kan vi bruge vores Naturparker anderledes /
bedre?
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Forslag fra Arne Lie: Naturliggøre installationer så godt som muligt, både her og
nu og frem over således de bliver en del af parken og ikke fremstår
som monumenter. Eks. badekar, drikketrug, x-brønde, prøveboringer som 1
meter højt stålrør og grøn plastik afslutning, brønddæksler,10 kloakrør som
indrammer brønde (Tåstrup siden i Egelundsparken), hø opmagasinering i
plastikballer etc. samt indhegninger som mindsker tilgangen til nogle af
arealerne.

8. Orientering fra foreningerne
DN:
Der bliver lavet ”BioBlitz” i forbindelse med Naturens Dag på Herstedhøje
Naturcenter (2. lørdag i september)
DN Albertslund har fået en Facebook hjemmeside.
Hjørring kommune laver ”Folkemøde for Naturen” i maj.
DN afholder projekt ”Kystsikring” d. 31. januar.
Natur & Ungdom:
Albertslund afdelingen afholder årets store sommerlejr i uge 30/2016.
Friluftsrådet:
Intet nyt.
9. Synlighed
Stort tak fra Arne mht. hjælp ved træplantning d. 29. december 2015. Der er
artikel på http://albertslund.lokalavisen.dk/40-nye-traeer-skal-gavne-fiskelivet-ist-vejleaa/20160106/artikler/701069935.
10. Orientering fra forvaltningen
a. Lokale grønne partnerskaber – projektansøgninger
Afslag på ansøgning vedr. St. Vejleå
Lounge på Herstedvester Skole er stadig i behandling
b. Padderapport 2015
Rapporten udsendes med referatet.
Katrine laver et notat til Arne, som kan bruges til Albertslund Posten.
c. Brillesøen – naturpleje i forbindelse med oprensning
Jan indkalder Arne, Kjeld & Katrine til møde vedr. fremgangsmåde i forbindelse
med arbejdet omkring oprensning af Brillesøen.
d. Harrestrup Å – delopland 1A
Se pkt. 3b.
e. Energinet.dk – nedgravning af højspænding – tilladelser og
dispensation
Kommunen forventer ikke at skulle give tilladelser/dispensation i forbindelse
med arbejdet i Egelundparken. Energinet.dk forventer at påbegynde arbejdet i
2016. Det er kun det ene sæt kabler, som fjernes. De øvrige forventes først
fjernet omkring 2020.
f. Temakommuneplaner
Der er 3 områder; Midtbyen, Grøn Struktur samt Erhverv. Natur og Miljø
afdelingen skal komme med input til området omkring Grøn Struktur. Der skal
bl.a. lægges vægt på sammenhængen mellem kommunens grønne områder.
Jan har nævnt Naturgruppen, paddehuller og naturen ind i byen.
g. Plejeplaner for byparker
Der vil blive udarbejdet plejeplaner for hhv. Roholmparken og Birkelundparken.
h. Naturplan 2020 opstart
Der findes naturplan fra hhv. 1999 & 2009. Der påtænkes en ny naturplan for
2020. Arbejdet er – så småt - ved at blive startet op.
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i. Våde enge i Kongsholmparken
HOFOR forventer opstart på anlægsarbejdet i forår 2016. Anlægsperioden
forventes at blive 4 – 6 måneder.

11. Opfølgningssager
Sag
Rovfuglekasser og
spejderne
Fjernelse af overflødige
skilte i kommunen –
arbejdet pågår i
kommunen – er ret
omfattende
Mulighed for større
græsningstryk i den
nordlige fold i
Egelundparken
undersøges
Plejeplan kan være et
”stikord”

Brud på kloakledning
Discgolfbane
Grejbank
Kort med Albertslunds
søers navne udsendes til
Naturgruppen
Toftekærgrøften erstattes
af ”Vandhaver” og/eller
våde enge, så bassin P
kan nedlægges
Markering af vejbrønde
med fiskepiktogram for at
gøre opmærksom på, at
de er til regnvand og ikke
alt muligt andet.
Evt. i forbindelse med
kampagne vedr.
fuglefodring
Referater og dagsordener
lægges på kommunens
hjemmeside

Tovholder
Katrine Søbye –
lægges på ”Åben
Skole”
Jan Holm

Tidsplan
n/a

Jan Holm
kommunikerer med
Albertslund Kogræsserog 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. Jan indkalder
parterne til møde primo
2016.
Jan Holm

Diskussion op
mødet 30. marts
2016

Anne Wilms
Anne Wilms
Jan Holm

Opstart i 2016

Inden 1. februar
2016
n/a
n/a
Inden mødet 30.
marts 2016

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

Møde i ”Naturen
ind i byen”gruppen d. 27.
januar 2016
Inden mødet 30.
marts 2016

Jan Holm

Inden 1. marts
2016
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Hvorfra kommer fosfor,
som ledes til
Rådhusdammen, og hvor
meget er der?

Jan Holm
Poul Evald undersøger
nærmere, hvor fosfor
kan komme fra

Film om natur i
Albertslund
Åben Skole

Nedsættelse af
arbejdsgruppe
Katrine Søbye

Helhedsplan for
spredningskorridorer i
Albertslund

Arne Lie

Gennemgang af
plejeplaner for
Naturparkerne
Frøplantning langs St.
Vejleå

Jan Holm

Kjeld Willerslev

Jan Holm inden
30. marts 2016
Poul Evald
inden 1. februar
2016
På mødet 30.
marts 2016
Inden 30. marts
2016
Møde i ”Naturen
ind i byen”gruppen d. 27.
januar 2016
Mødet 30. marts
2016
Mødet 30. marts
2016
2016

12. Kommende møder
Onsdag 30. marts
Onsdag 22. juni
Onsdag 14. september
Onsdag 9. november
Onsdag 7. december
13. Eventuelt
 Paddehuller – DN holder møde med Naturvejleder (Inge) og
nævner mulighed for etablering af paddehuller i Vestskoven –
evt. med borgerinddragelse.
 Skoven inviteres til møde 30. marts 2016
 Skal politikerne inviteres til ét møde med Naturgruppen?
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