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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag den 5. april 2017 kl. 1730-1930 
Sted: Rådhuset – Mødelokale 1 

Deltagere: Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Arne Lie (St. Vejleådalgruppen) 
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Hans Lythans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Katrine Søbye (Natur & Ungdom) 
Henning Sørensen (Beboer, Galgebakken) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Anne-Marie Flensborg 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Orientering fra formanden: a. Møde med Dyregården, b. Møde med 

Høje Taastrup Kommune om synlige betonrør og køreplader 
3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper: 

a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine. 
b. Harrestrup Å v/Lars og Poul Evald. 
c. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Arne, Anne og Kjeld. 
d. Høringer og sager fra andre forvaltninger v/? 

4. Orientering fra foreningerne. 
5. Orientering fra forvaltningen: a. Biotopia, b. Harrestrup Mose som del af 

Harrestrup Å-klimasikringsprojekt, c. Grønt Regnskab 2016 – 
orientering om status på naturområdet 2016, d. Vandhaverne – 
renovering og genplantning vinter-forår 2017-2018, e. renholdelse i 
naturområder m.v., f. Birkelundsparken – beplantningspleje igangsat. 

6. Forslag til drøftelse: a. Arbejdsgruppe om hvilke naturhensyn og grønne 
områder kommende bebyggelser skal tage hensyn til (fx 
Fængselsgrunden, Hyldagergrunden, grund ved Trippendalsvej), b. 
Årlig Naturgruppedag, hvor Albertslunderne inviteres ud for at besøge 
en del af naturen, c. Vestskovens 50 års jubilæum – en gave fra 
Naturgruppen? d. Mærkesager og kommunalvalget?, e. nyt punkt til 
dagsordenen om Skoven og Skovbrugerrådet. 

7. Punkter til drøftelse: a. Ridning i Egelundsparken – tilladt? Skiltning? 
Lovliggørelse? Vedligeholdelse af ridestien ved golfbanen? 

8. Opfølgningssager – forventningsafstemning; se selvstændigt ark. 
9. Næste møde: Onsdag den 21. juni 2017. 
10. Evt. 

 
Referat - Enkelte punkter og emner er efter enighed tilføjet og fremgår af 
referatet. 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden – godkendt. 
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Ad 2: Orientering fra formanden: 

a. Møde med Dyregården: Arne, Katrine og Jan har holdt møde med 
Dyregården, bl.a. vedr. græsningstryk på foldene i Egelundparken. 
Dyregården var generelt meget imødekommende overfor 
Naturgruppens ønsker. Dyregården har gennem vinteren haft 
udfordringer med plads til dyrene, hvorfor der har været dyr på foldene 
en stor del af tiden. Jan samarbejder med Dyregården om at finde 
muligheder at lade dyre være på Dyregården om vinteren, for herved 
ikke at belaste engarealerne om vinteren og undgår at skulle køre mad 
ud til dyrene.   Der skal ikke fodres på engarealer, da hensigten med 
afgræsningen også er at gøre arealerne mindre næringsrigt, til gavn for 
en anden type af dyr og planter. Dyregården foreslog etablering af 
brugergruppe i forbindelse med driften. 

b. Møde med Høje-Taastrup Kommune: Jan og Arne har (via Agenda 
rådet i HTK) holdt møde med Arne S. Larsen fra Miljø i HTK. Der var 
stor velvilje fra HTK for etablering af samarbejde på 
embedsmandsniveau angående et muligt omløb af St. Vejleå uden om 
Tueholm - og Vallensbæk Sø. 

Betonrør i Egelundparken (på HTK’s arealer) er jf. Arne S. Larsen rør til 
sikring mod regnvand i hovedkloakrør, som ligger under de synlige rør. 
Arne S har lovet Arne Lie på næste Agenda Råds møde i HTK at 
orientere om muligheder for at gøre dem mindre synlig, evt. nedlægge 
nogle af dem. 

Kørepladerne, som ligeledes findes i Egelundparken er udlagt i 
forbindelse med nedgravning af el-ledninger. 

Ad 3: Orientering fra arbejds- og følgegrupper: 

a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine: Der har været afholdt møde i 
kanalgruppen. Arne udsender referat til NG – kan alternativt ses på 
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/byen-i-
udvikling/renovering-af-kanalgaden/referater-fra-foelgegruppe// 

b. Harrestrup Å v/Lars Clark og Poul Evald: Intet nyt – punktet bibeholdes, 
da der formodentlig sker noget i løbet af 2017. 

c. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Kjeld: Tilbud på skitseprojekt sendt 
til Albertslund kommune – afventer behandling. 

Bassin P forventes sløjfet i samarbejde med HOFOR. Jan kontakter 
HOFOR med henblik på status og for at høre vedr. holdning til 
fremsendt forslag fra Albertslund Naturgruppe  om vandhaver ved 
Toftekærgrøften. 

St. Vejleådalgruppen skal være opmærksom på ændringer i forbindelse 
med ny lokalplan for Hyldagerparken. 

Poul Evald har sendt mail vedr. de historiske ændringer på hhv. Nybølle 
og t. Vejleå. Arne videresender mail til NG’s medlemmer. 

http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/byen-i-udvikling/renovering-af-kanalgaden/referater-fra-foelgegruppe/
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/byen-i-udvikling/renovering-af-kanalgaden/referater-fra-foelgegruppe/
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Stort ønske fra NG om slåning/rensning af St. Vejleås forløb gennem 
Egelundparken. Jan ville forsøge at medtage dette i driftsplan for 2018. 

Anne og Katrine arbejder på oplæg til paddehul-placeringer langs St. 
Vejleå, som først forelægges St. Vejleådalgruppen, som er anker på 
dette naturprojekt. 

d. Høringer og sager fra andre forvaltninger v/Klaus 

Klaus har holdt øje med høringer i Albertslund kommune. Se evt. 
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring// 

Klaus gjorde opmærksom på følgende høringer: 

Urban farming – se http://albertslund.dk/media/1712210/strategi-for-
urban-farming-i-albertslund-2016-2025.pdf. Urban farming inviteres til et 
møde med NG. 

Affaldssortering – se http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-
natur/ihoring/regulativer-for-husholdningsaffald-og-erhvervsaffald/ 

e. 10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne 

Forslag fra denne arbejdsgruppe (NG og ACA)til Biotopia i 
Birkelundparken kommer på KB’s møde i april.  Arne rundsender 
oplægget 

Ad 4: Orientering fra foreningerne: 

a. Natur & Ungdom – spændende årsprogram klar. 

b. St. Vejle Å Kogræsserforening (Bodil) - Dyr sættes ud primo maj. 

Kogræsserforeningen har stadig problemer med planten 
Engbrandbæger. Arne har taget udforingen op på Agenda Rådet i HTK, 
og konklusionen er at kommunen har problemet mange steder, og 
høstning vil være bedst.  Kogræsserforeningen har talt med 
Dyregården, som har tilbudt at slå, forudsat at der etableres 
adgangsvej. 

c. Danmarks Naturfredningsforening (Poul Evald, Katrine og Klaus) - DN, 
Albertslund fylder 40 – der afholdes reception d. 9. juni fra 14:30 – 
18:00 – invitation følger. 

DN plantede en eg (fødselsdagsgave til Vestskoven) på Vestskovens 
fødselsdag. Se bl.a. 
http://albertslund.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PL&Date=2
0170401&Category=ALBERTSLUNDPOSTEN&ArtNo=401009999&Ref
=PH 

Der har været afholdt affaldsindsamling d. 2. april – ca. 800 kg affald 
blev indsamlet. 

Årets båltaler ved Skt. Hans på Herstedhøje er klar, det bliver Jan 

http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring/
http://albertslund.dk/media/1712210/strategi-for-urban-farming-i-albertslund-2016-2025.pdf
http://albertslund.dk/media/1712210/strategi-for-urban-farming-i-albertslund-2016-2025.pdf
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring/regulativer-for-husholdningsaffald-og-erhvervsaffald/
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/ihoring/regulativer-for-husholdningsaffald-og-erhvervsaffald/
http://albertslund.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PL&Date=20170401&Category=ALBERTSLUNDPOSTEN&ArtNo=401009999&Ref=PH
http://albertslund.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PL&Date=20170401&Category=ALBERTSLUNDPOSTEN&ArtNo=401009999&Ref=PH
http://albertslund.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PL&Date=20170401&Category=ALBERTSLUNDPOSTEN&ArtNo=401009999&Ref=PH
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Holm. 

d. Friluftsrådet (Anne) - Friluftsrådet, kreds Storkøbenhavn Vest har 
afholdt kredsrepræsentantskabsmøde – Arne blev genvalgt til 
kredsbestyrelsen. 

Ad 5: Orientering fra forvaltningen: 

a. Biotopia – Se pkt. 3e. 

b. Harrestrup Mose - 18. april afholdes møde vedr. delprojekter for 
Harrestrup Mose på embedsmandsniveau. Forventet afrapportering i 
efteråret 2017. Anne Adamsen deltager fra Albertslund kommune. 

c. Grønt Regnskab 2016 - Grønt regnskab forventes præsenteret på Grøn 
Dag. Jans bidrag forventes bl.a. at indeholde Våde enge i 
Kongsholmparken, Undersøgelse fra Fiskeøkologisk Institut og 
Paddehuller. 

d. Vandhaverne - I forbindelse med renovering af kanalen påtænker 
forvaltningen at forsøge at få renoveret og genplantet i vandhaverne i 
efterår/vinter 2017-2018. NG bakkede op om initiativet. 

e. Renholdelse i naturområder - Materialegården fjerner løbende 
ubenyttede affaldsstativer, hvis der efterfølgende viser sig at være 
behov opsættes affaldsstativer igen. Der er stort fokus fra 
Materialegårdens medarbejdere på renholdelse af kommunens arealer. 
DN gjorde opmærksom på, at området mellem Læhegnet og 
Roskildevej ikke er renholdt. Jan informerede om, at området hører til 
COOP, hvorfor de har renholdelsespligten. Arne understreget at det for 
ham var vigtig at spareøvelse ikke kun gik på at fjerne affaldsstativer, 
men i høj grad om at allokere ressourcerne hen i naturparkernes drift, til 
gavn for oplevelsesmulighederne for Albertslundere, gennem et mere 
varieret dyre- og planteliv, samt naturbænke(kan være  store sten, 
træstammer o. lign naturlige materialer som falder ind i omgivelserne) 
strategisk placeret rundet om i naturparkerne. 

f. Birkelundsparken - Beplantningsrenovering af Birkelundparken er 
igangsat i et prøvefelt. Prøvefeltet ligger nord for Politigården (mellem 
bassin T og Politigården). 

g. Flink af natur - Albertslund har fravalgt deltagelse i Friluftsrådets 
kampagne ”Flink af natur”, som i år har fokus på hund i snor. 

h. Vandråd - Der skal etableres vandråd for Køge Bugt området. Solrød 
kommune har fået hvervet som sekretariat, og har hyret NIRAS til at stå 
for dette arbejde. Vand fra Albertslund løber også til Roskilde Fjord; her 
er Lejre sekretariat. Vandrådenes medlemmer vil blive udpeget den 20. 
april. 

Ad 6: Forslag til drøftelse: 

a. Arbejdsgruppe vedr. kommende bebyggelser - Arne forslog, at NG 
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nedsatte en arbejdsgruppe, som kunne fokusere på de områder, som 
skal bebygges i de kommende år. På denne måde kan NG potentielt 
måske præge bebyggelserne med tanke på bl.a. spredningskorridorer 
osv. Det gælder om at være med i projekterne næsten inden de går i 
gang. Henning og Klaus vil kigge på områderne, og vil (evt.) i 
samarbejde med Jan udarbejde en prioriteringsliste til det kommende 
møde i NG. 

b. Årlig Naturdag - Arne foreslog, at NG afholdt en årlig Naturdag for 
kommunens borgere i et af kommunens mange grønne områder. Målet 
skal være, at synliggøre NG og få borgerne ud og opleve kommunen. 
Arne foreslog at NG inviterede Kristel fra HTK til et møde, hvor hun 
kunne komme med information om, hvordan HTK afholder Skovens 
Dag med stor succes. NG tilsluttet sig idéen og gruppen vil arbejde 
videre på at konkretisere Naturdag Albertslund. Desuden blev det 
besluttet at uddeling NG pris til et grønt natur initiativ kunne kombineres 
med  Naturdag Albertslund. 

c. Vestskovens 50 års fødselsdag – Dagen fejres søndag den 7. maj. 
Katrine har kigget på områder i Vestskoven, hvor det (formodentlig) vil 
være muligt at etablere en ny sø. Begge områder ligger i området 
omkring Lilleskolen i Herstedøster. Poul Evald oplyste, at Stephan 
Springborg (NST) for år tilbage har fået foretaget undersøgelser af 
jorden, og at der burde være en god membran, så en sø er en 
mulighed. PE informerede om, at han sammen med Skovrider, Kim 
Søderlund og Ole Bertelsen (FR) sidder i bedømmelsesudvalget, som 
skal være gaven. Anne undersøger, hvornår der er frist for 
tilkendegivelse af ”gave-forslag”. 

Katrine, Bodil og Anne udarbejder et oplæg til ”gave-forslag”. Jan tilbød 
at kigge ”gave-forslaget” igennem inden indsendelse. 

d. Mærkesager og kommunalvalget - Forslag om at NG udfordrer 
politikerne inden KV 17 med spørgsmål vedr. naturen. Dette kan gøres 
via sociale medier, valgmøder eller andet. Arne kan kontaktes, hvis 
man har ideer. Poul Evald foreslog at holde valgmøde i samarbejde 
med ACA. Ikke alle bifaldt denne ide, da ACA’s ansatte er ansat af 
kommunen. 

e. Skovbrugerråd - Nyt punkt til dagsorden omhandlende skoven / 
skovbrugerrådet. Arne ønsker ”skoven”, som et fast punkt på 
dagsordenen, således at NG orienteres om afholdte skovbrugerråd eller 
andre tiltag i Vestskoven. Samt bedre mulighed for NG at komme med 
input til  skovbrugerrådet, enten via kommunens repræsentant eller 
repræsentant fra DN  samt Friluftsrådet.  Poul Evald deltager i 
skovbrugerråd , som repræsentant for DN. Referater fra skovbrugerråd 
kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-
pleje/borgerinddragelse/brugerraad/oestsjaelland/referater/ 

Ad 7: Punkter til drøftelse: 

a. Ridning i Egelundsparken og Hyldagerparken – Principielt skal også 

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/borgerinddragelse/brugerraad/oestsjaelland/referater/
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/borgerinddragelse/brugerraad/oestsjaelland/referater/
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ryttere kunne benytte de rekreative områder under hensyntagen til 
andre brugere og trafikanter på og ved stierne. Af hjemmesiden 
fremgår, at ridning ikke er tilladt i Egelundsparken – der bliver kigget på 
det og den rigtige formulering fundet. Ridning er ok på grusstien (den 
gamle sti 31) og i græsrabatter. 

b. Vedligeholdelse af ridesti langs golfbanen – En henvendelse med et 
ønske om at kunne benytte ridestien langs sti 31 ved golfbanen har 
gjort, at der vil blive kigget på, hvad der skal til for at få ridestien frem i 
lyset igen; derefter tages der stilling til omfang af istandsættelse og 
vedligeholdelse (i forhold til behovet). Albertslund kommune vil gerne 
vedligeholde stien, underforudsætning af at rytterne også vil bruge den, 
og kun denne og ikke ride på cykelstien. 

c. Grøn Dag - Hvem har mulighed for at hjælpe ved Grøn Dag (d. 29. 
april) på Materialegården? Ring venligst til Arne, så han véd hvem som 
kan hjælpe tlf. 61776263. Der blev debatteret vedr. ideer til NG’s stand 
– valget faldt på et stort kort over Albertslund, hvor grønne og blå 
arealer kan ses. Ideen er så, at borgerne kan melde ind, hvad de 
forskellige søer hedder. Jan sørger for det store kort. Anne sørger for et 
A4-ark med navne på medlemmerne i NG. 

d. Vestskoven 50 år - Miljø- og fødevareministeren deltager. Borgmestre 
fra Albertslund, Glostrup, Frederiksberg og København er inviteret. 
Natur og Ungdom og DN vil være repræsenteret 

Ad 8: Opfølgningssager – selvstændigt ark blev gennemgået. 

Ad 9: Næste møde 21. juni kl. 1730-1930 - Arne sørger for indkaldelse. 

Ad 10: Eventuelt:  

a. Ændring af kommunegrænsen mod nord er tiltrådt af de 3 
kommunalbestyrelser (Egedal, Ballerup og Albertslund), sagen ligger 
nu i Miljøministeriet. 

b. Punkter til næste møde: a. nye skilte til parker, b. navne på søer – hvad 
skal det bruges til?. C. Naturdag og Naturpris. 

Efterfølgende møder: Onsdag 13. september 

Onsdag 8. november 

Onsdag 6. december 

Forkortelser: HTK Høje Tåstrup 
Kommune 
NG Naturgruppen 
KB Kommunal 
Bestyrelsen 
FR Friluftsrådet 
ACA Agenda Center 
Albertslund 
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NST Naturstyrelsen 
KV Kommunal Valg 2017 

 


