Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Naturgruppen
Onsdag 9. november 2016 kl. 1700-1930
Albertslund Rådhus

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

Dato: 28. november 2016
Sags nr.: 01.05.12-a08-1-16
Sagsbehandler: JHM

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – herunder to emner – se Pkt. 3.
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. HOFOR Ejerdag
3. Orientering fra formanden
a. Sparekatalog til budget 2017
b. Mulighed for at fremskynde kabellægning af begge ledninger i
Egelundparken
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?!” – orientering fra formand
og forvaltning
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
h. Svaneøer efterspørges …. .
8. Opfølgningssager – se selvstændigt ark.
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Referat

9. Næste møde: Onsdag 7. december
10. Mødekalender 2017: Onsdage kl.1730-1930:
11. Eventuelt
Inden mødet var der et møde med Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen,
hvor emnet bl.a. var hegning i Vestskoven. Kim fortalte om baggrunden samt
processen vedr. etablering af de større græsningsfolde, der er bl.a. lagt vægt
på:
• Foldene lægges, således at Kringelstien (handikapvenlig sti) ikke ledes ind i
folden.
• Der etableres færiste for at lette adgangen med køretøjer til foldene. Ved
siden af færistene etableres låger, således at brugere kan gå gennem disse og
evt. ridende kan trække deres heste gennem. For at imødekomme rytterne vil
der blive etableret en vold mellem låge og færist, således at en trippende hest
ikke vil ”trippe ud” på/i færisten.
Kim fortalte ligeledes om samarbejdet med rytterne i forbindelse med etablering
af ridestier og ridespor i Vestskoven. Ridestierne vil blive vedligeholdt af
Vestskoven, mens ridesporene vil blive vedligeholdt af rytterne. Der er et nyt
kort under udarbejdelse (et udkast blev fremvist) med tydelig markering af
ridestier og -spor.
Referat:
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Høringer – og sager fra andre forvaltninger
Ingen nye høringer.

3.

Orientering fra formanden
a. Sparekatalog til budget for 2017
I forbindelse med sparekataloget for budgettet 2017 var bl.a. salg af
Roskilde Kro og nedlæggelse af trykkeri med, begge disse blev ikke
vedtaget.
b. Mulighed for fremskyndelse af nedlæggelse af ledninger i
Egelundparken
Arne har forespurgt på muligheden for at få fjernet begge sæt master i
Egelundparken. Jan Holm informerede om, at Energinet Danmark ikke
anser dette for muligt. Det ene sæt vil blive fjernet i 2018 mens de
resterende master vil blive fjernet i 2020/21.
c. HOFOR Ejerdag
Arne deltog ved HOFOR’s ejerdag.
Der vil blive etableret ”blødt vand” i Albertslund (hårdhedsgrad
nedsættes fra 30 til ca. 10 db) i 2020/21.

4.

Orientering fra arbejdsgrupper
a. Kanalgruppen v/ Katrine & Arne
Arne og Katrine var begge forhindrede ved det seneste møde. Arne har
pva Naturgruppen kontaktet forvaltningen, for at få betonværket/broen
mellem Kanalen og Vandhaverne revet ned. Således at der bliver et åbent
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view fra Kanalen til Vandhaverne og vice versa. Bolden er gået gennem
forvaltningen, og er nu landet på Jan Holms bord. Jan vil svare Arne.
Næste møde i arbejdsgruppen bliver engang i 2017 og er endnu ikke
fastlagt.
Næste møde bliver i 2017.
Kongsholmparkens våde enge blev indviet d. 17. oktober 2016.
b. Følgegruppen Harrestrup Å v/ Poul Evald
Intet nyt
c. St. Vejleådal-gruppen v/Arne & Anne
Projektet skal forankres i de 4 kommuner.
Der arbejdes på et projekt vedr. etablering af paddehuller langs åen.
Der er fremgang omkring omløbet, men det sker med meget små skridt.
5.

Orientering fra foreningerne
DN:
Generalforsamling i DN Albertslund – 1 enkelt udskiftning i bestyrelsen.
DN Albertslund fejrer 40 i 2017.
Natur & Ungdom:
Der er medlemsfremgang for N&U, Albertslund.
Natur og Ungdom deltager på Herstedhøje Naturcenters julemarked d. 4.
december 2016.
Friluftsrådet:
Der har været stort fokus på ridestier og adgangsforhold.
St. Vejle Å Kogræsserforening
Har desværre haft hærværk på hegn omkring en fold – heldigvis slap ingen dyr
ud.
Mange problemer med engbrandbæger, som dyrene ikke vil spise. Forslag fra
Poul Evald om at bekæmpe med en bestemt sommerfugleart.

6.

Synlighed – ”10% mere natur i Albertslund?!” – Orientering fra formand og
forvaltning
Agendacenter Albertslund og Naturgruppen har i samarbejde etableret en
brændemur i Egelundparken.
Der arbejdes på et projekt vedr. biotopia i Kongsholmparken, der er bevilliget
70.000,- fra Friluftsrådet og 100.000 fra ACA.

7.

Orientering fra forvaltningen
a. Naturgruppens arbejde i 2016 og projekter for 2017
Jan Holm og Arne Lie efterlyser information vedr. Naturgruppens arbejde
i 2016 samt input til opgaver for 2017.
b. Handikap- og tilgængelighed i Kongsholmparken
Forvaltningen er blevet kontaktet af flere borgere samt en
kørestolsbruger og af en cyklist, som har oplevet udfordringer på de nye
stiramper. Særligt den på sydsiden af diget er problematisk (for cyklisten).
Jan Holm viste et billede og redegjorde for, at en forlængelse af rampen
bla. gør det nødvendigt at fjerne beplantning for at kunne bygge på
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siderne af rampen. Naturgruppen bakker op om ønsket om at etablere en
opkørsel med lavere hældning.
c. Ny natur i Vestskoven
I forbindelse med Amphi’s rapport vedr. §3 områder er flere områder nu
kategoriseret som eng-lignende overdrev. Naturstyrelsens egne
undersøgelser i sommer har føjet endnu flere engarealer til; flere af dem
passer med foldene, hvor naturplejen sker ved dyrehold, og som Kim
Søderlund omtalte. Oversigtskort udsendes med referatet.
d. Roholmsøen
Forvaltningen har givet administrativ dispensation til oprensning af
Roholmsøen (som Brillesøen i 2016). Katrine informerede om
hensyntagen til paddebestanden i søen samt ønske om bevarelse af
tagrør i begrænset mængde. Jan vil lade dette gå videre til
entreprenøren.
e. MTB rute i Kongsholmparken
Forvaltningen er blevet kontaktet vedr. etablering af MTB rute i
Kongsholmparken. Borgeren har tilsendt en beskrivelse til forvaltningen.
Der vil blive kigget nærmere på dette i 2017.
f. Hyldagerparken
I forbindelse med etablering af boliger i Hyldagerparken er der iværksat
en undersøgelse for at kunne etablere støjvolde (langs motorvej O4 samt
mod jernbanen). Jan viste et foreløbigt udkast til støjvolde. En evt.
støjvold mod syd vil blive delvist skulle placeres i landsskabsfredningen i
Kongsholmparken. Støjvoldene vil formentlig få en højde på mellem 12
og 15 meter og en maksimal bredde på 90 meter. Flere områder i og
omkring Hyldagerparken er udlagt som §3 områder. Katrine og Poul Evald
undersøger baggrunden for disse områder. Jan Holm undersøger
muligheden for at etablere vandhuller på/i volden.
Forvaltningen inviterer til dannelse af en følgegruppe som kan varetage
natur og rekreative interesser og være med til at kvalificere
udformningen af terrænet.
g. Foreløbigt resultat af vandkvalitetsundersøgelse i St. Vejleå
Jan har modtaget et foreløbigt resultat af vandkvalitetsundersøgelserne i
St. Vejleå, som indikerer, at vandkvaliteten er så god, at der er
konstateret ædelfisk som har levet der i mindst 2-3 år, hvilket aktualiserer
arbejdet for et omløb af St. Vejleå udenom Tueholm og Vallensbæk Sø.
Bl.a. er kvaliteten opstrøms Tueholmsøen meget fin, også gennem
Hyldagerparken, hvor der også er fundet ædelfisk.. Den forbedrede
vandkvalitet kan skyldes mere nedsivning gennem våde enge. De fysiske
forhold er vurderet og der er sket klare forbedringer de senere år, ikke
mindst takket være Bjørnens arbejde med skoleklasserne og åmandens
vandløbsvedligeholdelse.
8.

9.

Opfølgningssager – se selvstændigt ark.
Ikke gennemgået. Anne sender word fil til Jan med opfølgningssager.

Næste møde 7. december
Jan udsender snarest invitation til ”julemøde” – tilbagemelding er vigtig.
10. Kommende møder
Onsdag 11. januar 2017
Onsdag 5. april 2017
Onsdag 21. juni 2017
Onsdag 13. september 2017
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Onsdag 8. november 2017
Onsdag 6. december 2017
11. Eventuelt
Der udarbejdes en kalender, som opdateres ved møder:
December 2016
4.
Julemarked på Herstedhøje Naturcenter
Maj 2017
7.
Skovens Dag på Herstedhøje Naturcenter samt Vestskovens 50 års
jubilæum
Arne spurgte om Naturgruppen skulle finde på et projekt, gerne i form af
arbejdskraft og projekt, som kunne være Naturgruppens gave til Vestskoven i
forbindelse med skovens jubilæum.
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