
Referat

Dato: 20. juni 2016
Sags nr.: 
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: Onsdag den 30. marts 2016 kl. 1730-1930
Sted: Mødelokale 1, Rådhusets forhal

Deltagere:Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Arne Lie (Albertslund Sportsfiskerklub)
Katrine Søbye (Natur & Ungdom)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening)
Hanne Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Jan Holm (Albertslund kommune)

Afbud: Elsebeth Bindslev (Botanisk Forening)
Lars Clark (Grønne Familier)
Lisa Bisset (Danmarks Naturfredningsforening)
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven)

Referent: Anne Wilms

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – herunder fire emner – se Ad 1..
2. Høringer – og sager fra andre forvaltninger

a. Idéer til Albo-grunden  (frist 1.4.)
b. Spildevandsplan 2016-2035 i høring frem til 11.4.
c. Cykelstrategi

3. Orientering fra formanden
a. Møde med kommunaldirektør Jette Runchel
b. Naturpris
c. Plejeplan for kommunens grønne arealer
d. Orientering vedr. HOFOR valg
e. Holistisk værdisætning af det åbne land – orientering
f. Grøn Dag d. 30. april 2016
g. Vandhaver ved Roskilde Kro
h. Urbanfarming

4. 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 – ”10% mere natur i Albertslund?!” – Workshop 13.4.
7. Orientering fra forvaltningen

a. ”Træsituationen”
b. Ny sø?! I Kongsholmparken
c. Brillesøen – naturpleje i fm oprensning
d. Skulptur i Kongsholmparken … 
e. Energinet.dk – nedgravning af højspænding
f. Flagermus i Morbærhaven
g. Natur og udeoplevelser
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h. Svaneøer efterspørges …. .
8. Opfølgningssager – se selvstændigt ark.
9. Næste møde: Onsdag 22. juni.
10. Mødekalender 2016: Onsdage kl .1730-1930: 22.6., 14.9., 9.11., 7.12.
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
En ekstra høring dukkede op under pkt. 2 (tilføjet med kursiv)
Punkter Ad. 1 lagt under pkt. 3 (tilføjet med kursiv)
Forvaltningen havde ekstra punkter, disse er tilføjet under pkt. 7 (tilføjet 
med kursiv)

2. Høringer – og sager fra andre forvaltninger: Støjhandleplan 
a. Ideer til Albo-grunden

Enighed om anbefaling af anlæggelse af 3-strengskloaksystem (én 
til spildevand fra husholdning, én til regnvand fra tage og én til 
spildevand fra vejsystem). Jan Holm skriver svar.

b. Spildevandsplan
Kjeld, Anne og Arne gennemgår spildevandsplan og skriver 
høringssvar.

c. Cykelstrategi
Lisa og Hanne skriver høringssvar – følgende medtages:
Sammenhæng med stier fra/til tilstødende kommuner.
Fokus på cykellygter – de meget stærke lygter forstyrrer dyrelivet.
Sammenhængende snerydning – også med de tilstødende 
kommuner.

3. Orientering fra formanden
a. Møde med kommunaldirektør Jette Runchel

Arne har holdt møde med kommunaldirektøren – referat udsendt på 
mail.
Arne havde følgende kommentarer:
Naturgruppen skal holde øje med sager i høring – der vil ikke blive 
sendt informationer ud specielt til Naturgruppen.
Arne havde fortalt om Naturgruppens arbejde og sammensætning.
Meget positivt møde.

b. Naturpris
Det udsendte tekstforslag skal vurderes af ”professionelle” kræfter i 
kommunen. Jan Holm tager kontakt til relevante personer og 
melder tilbage til Naturgruppen.
Det er påtænkt at pengene uddeles inden projektstart og at prisen 
(pengene) skal anvendes til materialer og evt. maskinkraft.
Det blev aftalt, at prisen indstiftes i sensommeren 2016.

c. Plejeplan for kommunens grønne arealer
Der mangler fortsat plejeplaner for afgræsning af grønne områder, 
herunder med henblik på fjernelse af plast og affald samt 
naturliggørelse af installationer (f.eks. pileflet omkring betonbrønd i 
Egelundsparken).

d. Orientering vedr. HOFOR valg
Arne fortalte om HOFOR valget – afstemningsresultat 
offentliggøres d. 5. april 2016.

e. Holistisk værdisætning af det åbne land – orientering
Arne har underskrevet en interessetilkendegivelse til projekt vedr. 
holistisk værdisætning af det åbne land. Projektet er endnu ikke 
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godkendt, men Egelundsparken er foreslået som område for 
projektet.

f. Grøn Dag d. 30. april 2016
Katrine har talt med projektleder, Helene, og DN, Natur og Ungdom 
og Naturgruppen har fået tildelt 5 borde på Grøn Dag.
Anne og Hanne deltager for Naturgruppen. Flere kræfter er 
velkomne. Anne er Naturgruppens kontaktperson/tovholder.

g. Vandhaver ved Roskilde Kro
Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde. Jan Holm kontakter Hans 
Henrik Høg.

h. Urbanfarming
Invitation til workshop d. 6. april. Interesserede tilmelder sig, gerne 
med CC til Arne.

4. Orientering fra arbejdsgrupper
a. Kanalgruppen v/ Katrine & Arne

Der er kommet svar på henvendelse vedr. beton. Der vil blive 
udskiftet broer over kanalen, hvorimod der ikke er planlagt 
udskiftning af elementerne ved vandhaverne.

b. Følgegruppen Harrestup Å v/ Poul Evald
Poul Evald og Lars deltog i workshop d. 20. januar med 
repræsentanter fra de 4 kommuner – Albertslund, Ballerup, 
Glostrup & Herlev. Workshoppen var et ideforum, hvor der blev 
indsamlet ideer til det videre forløb.

c. St. Vejleådal-gruppen v/Arne & Anne
Arne indkalder sponsorgruppen til møde i maj.
Gruppen planlægger at invitere de 4 borgmestre samt udvalg på 
cykeltur langs åen i sensommeren 2016. Arne udsender 
indkaldelse.

5. Orientering fra foreningerne
DN:
Poul Evald har deltaget i Skovbrugerråd.
DN har i samarbejde med Real Dania oprettet en pulje ”Grønt Guld”, 
hvor pensionister kan ansøge om max. 70.000,- kr. til projekter, hvor 
projektet udføres af pensionister og er rettet mod unge. DN Albertslund 
har søgt puljen om penge til anlæggelse af sø ved Lilleskolen i 
Herstedøster.
Affaldsdag d. 17. april 2016.
Sti ved Harrestrup Mose er klar.
Har hørt rygter om ændring af kommunegrænser, således at en del af 
Harrestrup Mose kommer til at ligge i Albertslund. Ny foreslået 
kommunegrænse vil blive Frederikssundsmotorvejen.

Natur & Ungdom:
Albertslund afdelingen afholder årets store sommerlejr i uge 30/2016 – i 
Skælskør. Natur og Ungdom har modtaget 10.000,- kr. fra Albertslund 
kommune og en del af disse penge går til nedsættelse af brugerbetaling 
for deltagere fra Albertslund.
Natur og Ungdom Albertslund har indledt samarbejde med Dansk Røde 
Kors Ungdom og KFUM Spejderne ”Naturliv for småbørnsfamilier”. 
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Hver 1. søndag i hver måned mødes familier på fodboldbanerne ved 
Selsmoseskolen kl. 11:00.
Natur og Ungdom deltager i DN’s affaldsdag d. 17. april 2016.
Natur og Ungdom deltager på Herstedhøje Naturcenters julemarked d. 
4. december 2016.

Friluftsrådet:
Har afholdt kredsrepræsentantsskabsmøde – samme bestyrelse.
Der er mulighed for at søge udlodningsmidler (tidligere tips- og 
lottomidler) til arrangementer på Naturens Dag d. 11. september.

St. Vejle Å Kogræsserforening
Har afholdt generalforsamling.
Sælger andele – p.t. 4 kalve og 17 lam.
Dyr på mark omkring 1. maj 2016.

Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab
Forventer at sætte 7 – 8 kalve på græs omkring 1. maj 2016.

Bjørnen Sportsfiskerforening
Har afholdt generalforsamling.
Har oprydningsdag i Mosen d. 10. maj 2016.
Deltager i Mosens Dag d. 11. september 2016.
Store problemer med mellem-skarv, som jager fiskene op i St. Vejleå til 
Vallensbæk Sø, hvor fiskene ikke kan komme længere. Der er frivillige, 
som hver morgen jager skarvene væk – men de kommer tilbage. Det 
blev anbefalet at undersøge muligheden for dispensation ved regulering 
af bestanden.
Bjørnen og Jan Holm skal holde møde vedr. skolearbejde.

6. Synlighed – ”10% mere natur i Albertslund?!” – Workshop 13.4.
Invitationen er sendt ud til Naturgruppen. Opfordring til at deltage.

7. Orientering fra forvaltningen
a. ”Træsituationen”

Vinteren har været hård ved kommunens træer. Materialegården 
har travlt med at rydde op – der kan derfor gå dage/uger mellem 
fældning og oprydning.
Naturgruppen ønsker en træpolitik og Jan Holm udarbejder et 
oplæg – tilføjes opfølgningsliste.
DN har tidligere udarbejdet registrering af rødbøge i kommunen.
DN har haft et projekt vedr. registrering af 100 år gamle træer i 
kommunen – projektet blev meget omfattende og er derfor ikke 
færdiggjort.
Der findes bevaringsværdige træer i kommunen, disse er opført i 
lokalplanerne.
Ønske om at udlægge område, hvor træer ikke fjernes. Opfordring 
til at lade træer ligge, hvis det er muligt (sikkerhed).

b. Ny sø?! I Kongsholmparken
Den tidligere hestefold i Kongsholmparken har permanent vand – 
der siver vand til. Forpagtningen er opsagt, og der vil blive ryddet 
op.

c. Brillesøen – naturpleje i fm oprensning
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Der arbejdes fortsat på etablering af græsarmering langs 
Brillesøens Nordlige sti, dette sker for at minimere påvirkninger fra 
slamsluger og andre tunge køretøjer i fremtiden. Arbejdet forventes 
afsluttet snarest.

d. Skulptur i Kongsholmparken … 
I forbindelse med Vestegnens Kulturuge har en kunstner ansøgt om 
mulighed for etablering af træskulptur i Vallensbæk Mose / Store 
Vejleå.
Naturgruppen fraråder placering i forbindelse med Store Vejleå, da 
projektet kan påvirke dyrelivet i åen. Naturgruppen anbefaler i 
stedet en placering i f.eks. Kongsholmparken.

e. Energinet.dk – nedgravning af højspænding
Energinet.dk ønskede at skyde kablet under St. Vejleå, men dette 
er ved nærmere undersøgelser blevet konstateret umuligt, da 
jorden er for blød. Kablet skal i stedet graves ned. 

f. Flagermus i Morbærhaven
Der er observeret flagermus i Morbærhaven i forbindelse med 
opstart op renoveringsprojekt.

g. Natur og udeoplevelser
Natur og udeoplevelser folderen kommer som app. Jan Holm har 
forsøgt at sende folderen som PDF – dog uden held. Jan Holm 
informerer, når app er tilgængelig.

h. Svaneøer efterspørges …. .
Jan Holm har fået flere henvendelse vedr. etablering af svaneøer. 
Naturgruppen fraråder anlæggelse af svaneøer, da disse ofte 
”inviterer” til fodring af fuglene. Der opfordres i stedet til 
holdningsbearbejdning hos borgerne. Der er svaner i mange af 
vores søer.

8. Opfølgningssager – se selvstændigt ark.
Ingen kommentarer.

9. Næste møde 22. juni
Forslag til afholdelse af næste møde – Stuekær.

10. Kommende møder
Onsdag 22. juni
Onsdag 14. september
Onsdag 9. november
Onsdag 7. december

11. Eventuelt
Der udarbejdes en kalender, som opdateres ved møder:
April
1. Forslag til Albogrunden
5. HOFOR valgresultat
6. Høringsfrist spildevandsplan
17. DN’s affaldsdag
30. Grøn Dag
Maj
1. Kogræssernes dyr på græs (ca. dato)
10. Sportsfiskernes oprydningsdag i Mosen
September
11. Mosens Dag & Naturens Dag
18. Høstmarked på Roskilde Kro
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December
4. Julemarked på Herstedhøje Naturcenter


