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BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE

Ejendom, Vej & Park
Trafik & Natur

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Forum: Naturgruppen
Tid: Onsdag 11. januar 2017 kl. 1730-1930
Sted: Albertslund Rådhus

Deltagere:Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Arne Lie (St. Vejleå arbejdsgruppe)
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening)
Elsebeth Bindslev (Botanisk Forening)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Lars Clark (Grønne Familier)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Hans Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening)
Jan Holm (Albertslund kommune)

Afbud: Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Katrine Søbye (Natur & Ungdom)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven)

Referent: Anne Wilms

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra 7. december 2016
3. Punkter flyttet fra mødet d. 7. december – se referat
4. Evaluering af 2016 – hvilke projekter o.a. kom i hus?
5. Udvidelse af gruppen – evt. rekruttering
6. Høringer – og sager fra andre forvaltninger
7. Orientering fra arbejds- og følgegruppen

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

8. Orientering fra foreningerne
9. Synlighed – orientering fra formand og forvaltning
10. Orientering fra forvaltningen
11. Opfølgningssager – se selvstændigt ark
12. Næste møde 5. april kl. 17:30-19:30
13. Eventuelt

Referat:
0. Velkommen til Klaus Lytthans; DN, samt kort præsentation af gruppen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.Referat fra 7. december 2016
Referat godkendt.
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3.Punkter flyttet fra mødet d. 7. december – se referat
Se medsendt liste.

Forrige møde Punkt 4 – Status for året 2016
Liste over 2016 opgaver/projekter opdateret.

Forrige møde Punkt 5 – To medlemmer er trådt ud af Naturgruppen – udpegning af nyt 
medlem
Forslag til nye medlemmer af Naturgruppen blev diskuteret. Der var flere konkrete 
forslag – forslag sendes til Arne og Jan.
Forslag om at få et medlem fra BO-Vest som bla. Kunne medvirke til at realisere 
strategien omkring 10 % mere natur også i boligområderne (beboer eller 
bestyrelsesmedlem).

Forrige møde Punkt 6 - Emner/temaer for 2017
Følgende punkter vil der blive holdt øje med/arbejdet med i 2017:

 Harrestrup Å
 Bassin P
 Hyldagerparken
 Toftekærsgrøften
 Vestskoven 50 år
 Roholmparken
 Fængselsgrunden
 Vedligeholdelse/istandsættelse af vandhaverne
 Årlig invitation til HOFOR om ide-udvekslingsmøde. Flere af kommunens 

§3 områder ligger på grunde, som håndteres af HOFOR
 10 % mere natur
 Urban farming
 Naturgruppen på Grøn Dag
 Generelt ønske om støjdæmpning af naturområder, feks. langs motorring 

4.

Der kan komme flere emner gennem året.

Forrige møde Punkt 7 - Rekruttering til gruppen
Se forrige møde Punkt 5.

Forrige møde Punkt 8 - Følgegruppe Hyldager-landskabsprojekt
Hyldager-landskabsprojektet er fortsat på projektbasis, hvorfor behovet for en 
følgegruppe ikke er klar. Jan holder Naturgruppen orienteret om status.

Forrige møde Punkt 9 - Indsatsplan i høring (grundvand)
Arne lavede høringssvar på Naturgruppens vegne, bl.a. med ønske om etablering af 3-
strengs-kloaksystem.  Det var i forbindelse med høringssvaret omkring Albo at Jan på 
vegne af NG havde nævnt dette.

Forrige møde Punkt 10 - Biodiversitet.nu/naturkapital
Poul Evald informerede om DN’s projekt med biodiversitet, som henvender sig til 
borgere i hele Danmark. Biodiversitet.nu er et 5-årigt projekt (slutter 2020) med 
henblik på at få almindelige borgere til at registrere naturtyper i Danmark. Målet er 
1500 registreringer pr. kommune pr. måned. APP kan hentes – søg efter ”Naturtjek”.

4.Evaluering af 2016 – hvilke projekter o.a. kom i hus?
Se under punkt 3 ”forrige møde Punkt 4”.
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5.Udvidelse af gruppen – evt. rekruttering
Se under punkt 3 ”forrige møde Punkt 5”.

6.Høringer – og sager fra andre forvaltninger
Ingen aktuelle p.t. – Forslag om at Klaus Lytthans kunne varetage denne opgave.
Høringer kan findes på: http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring/

7.Orientering fra arbejds- og følgegrupper
a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine

Arne og Katrine er blevet informeret om, at der vil blive afholdt møde i 2017. Jan 
kontakter mødeleder som opfølgning.

b. Harrestrup Å v/Lars og Poul Evald
Ingen nye møder – det blev vedtaget at fjerne punktet fra fremtidige møder indtil der 
kommer bevægelse i Harrestrup Å projektet.

c. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Arne, Anne og Kjeld
Der arbejdes på ny løsning vedr. omløb, som bl.a. indlemmer Mølleåens udløb som en 
del af omløbet.

8.Orientering fra foreningerne
St. Vejle Å Kogræsserforening:
Vandtrug og fangstfold skal formodentlig flyttes, da der ofte er oversvømmelser i de 
nuværende områder (skyldes formodentlig stop af afværgepumperne).

DN:
DN, Albertslund fylder 40 år d. 10. juni – vil blive fejret.
Dele af DN, Albertslund arbejder på at fejre Vestskoven på den aktuelle fødselsdag (31. 
marts 2017). Vestskoven planlægger markeringen til Skovens Dag den 7. maj.

9.Synlighed – orientering fra formand og forvaltning
Arne forslog, at Naturgruppen sammen med kommunen gav Vestskoven et vandhul i 
gave ved jubilæet. En del af finansieringen kunne komme fra kommune, fonde etc. og 
arbejdskraften skulle være frivillige i/fra Albertslund. Forslag blev bifaldet. Arne 
kontakter Stephan Springborg vedr. gave. Jan undersøger regler osv.

10.Orientering fra forvaltningen
 HOFOR drift informerer om at skot i Egelundparken er tætnet.
 HOFOR informerer om, at oprensning af Roholmsøen er udskudt til 

2018.
 Forvaltningen har samarbejdsmøde med HOFOR d. 26. januar.

11.Opfølgningssager – se selvstændigt ark
Se selvstændigt ark.

Enighed om, at nogle punkter ikke længere behøver fylde i oversigten; de kan altid 
komme tilbage.
Der blev aftalt følgende:
 Møde med Dyregården om naturpleje; Arne og Katrine deltager; Jan 

arrangerer.
 Et årligt møde med HOFOR ønskes.
 Naturpris – Anne sender til Jan, som undersøger evt. bindinger.
 Træregistrering – i første omgang søger Kasper efter DN-registrering af 

bøgetræer m.v.
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 Kanalen – Vridsløsevej-broen – kan der skabes et større hul, så man kan se 
Vandhaverne fra Kanalgaden og omvendt?

 Sønavne – Kort med nogle navngivne søer og liste over ”arbejdsnavne”, 
som AmphiConsult benytter, blev uddelt; Jan bad om, at det overvejes, 
hvordan flere søer skal navngives (kriterier for hvilke søer, hvordan bede 
borgere, skoleklasser om forslag osv.).

12.Næste møde: Onsdag d. 5. april kl. 17:30-19:30
Ingen kommentarer.

13.Eventuelt
Møder i 2017:
Onsdag 5. april
Onsdag 21. juni
Onsdag 13. september
Onsdag 8. november
Onsdag 6. december

Forkortelser:
DN Danmarks Naturfredningsforening
HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab


