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Dato: 3. november 2017 
Sags nr.: 01.05.12-A08-1-17 
Sagsbehandler: JHM 

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: 13. september 2017 kl. 1730-1930 
Sted: Rådhuset, mødelokale 2 

Deltagere: Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Arne Lie (St. Vejleå-arbejdsgruppen) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Hans Wernberg (beboer, Risby) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Sabrina Beer (Albertslund kommune) 
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Hans Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Katrine Søbye (Natur & Ungdom) 
Henning Sørensen (Beboer, Galgebakken) 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper 

a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine 
b. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne 
c. Høringer og sager fra andre forvaltninger v/Hans 
d. 10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne 
e. Skovbrugerrådet (Vestskoven) v/ Poul Evald 

4. Orientering fra foreningerne 

5. Orientering fra forvaltningen 

a. Svinepytten (bassin T) 
b. Harrestrup Mose, som del af klimasikringsprojekt 
c. Adgang forbudt til dyrefolde 
d. Klimakommune + 
e. Renholdelse i naturområde mm 
f. Hyldagerparken – natur- og landskabsprojekt 
g. Naturråd 
h. Referater på Albertslund.dk 
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i. Ridesti langs golfbanen 
6. Forslag til drøftelse 

a. Hvad med et naturmøde op til KV17 
b. Vestskovens 50 års jubilæum 

7. Punkter til drøftelse 

a. Træplante-dag 
b. Støjvold i Egelundparken 
c. Egelundparken – græsningstrykket og naturplejen 

8. Opfølgningssager og forventningsafstemning 

9. Næste møde 8. november kl. 17:30-19:30 

10. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Inden dagsordenen var der en kort præsentation, således at Hans Wernberg fik 
mulighed for at lære Naturgruppens medlemmer at kende (og omvendt). 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden samt referat af sommermødet den 21. juni 2017 godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden 
a. Hakkemosen (Tåstrup) vil blive hegnet – der er ”risiko” for, at dette 

danner præcedens ved fremtidig salg af kommunale områder. DN 
Tåstrup, Friluftsrådet samt Agendarådet i Tåstrup har lavet 
indsigelser. 

b. 10 % mere natur har haft arbejdsdag i Biotopia – se 
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-droemmen-om-
mere-natur-tager-form-/20170831/artikler/708319896 

 
3. Kort orientering fra arbejds- og følgegrupper 

a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine 
Jan har fået status på ”Betonklods over kanalen (Vridsløsevej)” – der 
er mange positive tilbagemeldinger om at få fjernet klodsen, således 
at der skabes kig til naturen. Jan undersøger med ansvarlig kollega 
om NG kan foretage sig noget. 

 
b. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne 

I forbindelse med Mosens Dag var der lavet et diasshow – udsendes 
med referat. 
 

c. Høringer og sager fra andre forvaltninger 
Arne har sendt høringssvar på hhv. klimastrategi og budgetkatalog. 
Høringssvar er udsendt til medlemmer af NG. 

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

http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-droemmen-om-mere-natur-tager-form-/20170831/artikler/708319896
http://albertslund.lokalavisen.dk/se-billederne-droemmen-om-mere-natur-tager-form-/20170831/artikler/708319896
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Se pkt. 2.b. 
 

e. Skovbrugerrådet (Vestskoven) v/Poul Evald 
Poul Evald sender dagsorden, når denne modtages. Næste møde er 
22. november. 
 

4. Orientering fra foreningerne 

Albertslund Kogræsser-  og Naturplejeforening (Kate) 
Der er ikke kommet dyr på foldene. Foreningen har desværre oplevet 
samarbejdsudfordringer med Dyregården. Jan, Arne og Kate diskuterer dette 
yderligere og beslutter fremtidige tiltag. 
NG udtrykte bekymring over den manglende naturpleje på folden. 

 
Danmarks Naturfredningsforening (Poul Evald og Kasper) 
Årsmøde i DN Albertslund d. 4. oktober – 3 medlemmer af bestyrelsen 

stopper, så der bliver stor udskiftning. 
 

Friluftsrådet (Anne) 
Friluftsrådet, Storkøbenhavn Vest har holdt sommermøde med oplæg fra 
Landskabsarkitekt Dan Hasløv, sm fortalte om arbejdet med Strandparken. 
Dette arbejde har indflydelse på St. Vejleå. Se præsentationen: 
http://www.friluftsraadet.dk/media/1744161/20170823-koege-bugt-
strandpark-friluftsraadet-dan-hasloev.pdf 

 
DOF (Lars) 
Lars er blevet kontaktet vedr. fiskeri i søerne i Albertslund (specielt 
Tueholmsøen og Stensøen), hvor fiskere efterlader kroge og liner, som 
fuglene sluger eller bliver viklet ind i. Lars’ anbefaling er at flytte bålhytter 
længere væk fra søbredden således at kroge osv. forhåbentlig kan flyttes væk 
fra fuglenes område. Lars opfordrer ligeledes til kontrol af fisketegn hos 
fiskerne, da det ikke er lokale fiskere som efterlader affald. 
 

5. Orientering fra forvaltningen 

a. Svinepytten (bassin T) – Gruppens skitse revideres og fremsendes til 
HOFOR. I HOFOR’s status over klimasikring i Albertslund fra august 
2017 står følgende om Svinepytten: ”Analyse 2018-19 og anllæg i 
2019-20”. Efter møde i uge 35/2017 er der u første omgang aftalt en 
teknisk besigtigelse i efteråret 2017. HOFOR er klar over, at der er 
ønske om mere vand i bassinet, koblingen til Biotopia samt NG’s 
arbejdsgruppe. 

b. Harrestrup Mose – Harrestrup Å-klimasikring. I 2017 foretages en 
”modning” af delprojektet, her skabes bl.a. overblik over f.eks. 
nødvendige tilladelser, evt. forhindringer og andre nødvendige 
tilpasninger. Modning af samtlige delprojekter langs hele åen 
forventes fremlagt for styregruppen primo 2018, hvorefter der tages 
stilling til udbud af projektering, økonomi mm. Pt. er forventningen, 
at evt. interessenter inddrages ultimo 2018, når processen er ”klar”. 

c. Adgang forbudt til dyrefolde. Grundet den tragiske ulykke i foråret 
2017 er der besluttet en ”procedure for dyrehold i Albertslund 
kommune”. Jf. proceduren skal folde med dyrehold være adgang 

http://www.friluftsraadet.dk/media/1744161/20170823-koege-bugt-strandpark-friluftsraadet-dan-hasloev.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/media/1744161/20170823-koege-bugt-strandpark-friluftsraadet-dan-hasloev.pdf
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forbudt for publikum og klaplåger, led/låger mm skal være aflåst. 
NG opfordrer til at der i stedet for adgang forbudt søges andre 
løsninger. F.eks. som NST’s metoder med skiltning. NG ønsker øget 
naturlig afgræsning, og dette vurderes hindret ved ovenstående 
tiltag. Arne skriver ”indsigelse” til Lars Toft Simonsen, Formand for 
Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget med cc. til Leif Pedersen, 
Formand for Miljø- & Byudvalget. Hvorfor er NG ikke blevet hørt 
inden en sådan procedure er blevet vedtaget? 

d. Klimakommune +. Albertslund kommune ønsker (og har fået tilsagn 
om) at være en del af DN’s klimakommune + ordning. Ordningen er 
for kommuner, som gør en ekstra indsats for miljøet. Indsatserne 
handler meget om CO2 reduktion. Pt. sendes dokumentation for 
indsatser ind til DN. Af indberetninger kan nævnes; 0,3 ha 
bassin/søer og 0,8 ha våde enge i Egelundparken, 0,2 ha bassin og 
0,1-0,2 ha paddehuller i Kongsholmparken samt 56 ha naturpleje ved 
Dyregården. Aftalen om klimakommune + underskrives af DN’s 
præsident samt Albertslunds borgmester d. 18. oktober. 

e. Renholdelse i naturområde – intet nyt at orientere om. 
f. Hyldager – natur- og landskabsprojekt. Det er et ganske stort projekt, 

som overordnet har været præsenteret for KB inden sommeren 
2017. Der arbejdes pt. på højtryk omkring de mange aspekter; 
tilladelser, dispensationer osv., som skal klarlægges inden næste fase 
i projektet. 

g. Roholmsøen – bassinoprensning. HOFOR nåede ikke at oprense i 
2016. Oprensning planlægges pt. til udførsel i efterår 2017. 
Oprensningen vil ligne oprensningen, som blev foretaget i Brillesøen. 
HOFOR er orienteret om forekomst af orkidéer. 

h. Naturråd. Jan har ikke hørt nyt. Jan har d.d. sendt mail til sine 
kollegaer i de andre kommuner for at høre evt. status fra dem. De 
øvrige kommuner er: Ballerup, Vallensbæk, Ishøj, Tåstrup, Herlev og 
Glostrup. 

i. Referater samt dagsordner fra NG’s møder. Det forventes at NG’s 
referater osv. kommer på kommunens hjemmeside inden oktober 
2017. Jan fremsender link til placering af referater. 

j. Ridesti langs golfbanen. Anne spurgte til rensning af ridestien. Jan 
meddelte, at rensningen vil blive sat på vinterens beskæringsliste. 

 
6. Forslag til drøftelse 

a. Naturmøde op til KV17 
Arne udarbejder et oplæg til et valgmøde med fokus på natur og 
miljø. Anne tilbød at læse korrektur. Kasper vil gerne hjælpe med at 
uddele foldere e.lign. Poul Evald vil gerne hjælpe med oplæg til 
møde. Jan undersøger mulighed for lån/reservation af KB-salen. 

b. Vestskovens 50 års jubilæum 
Poul Evald informerede om de ”gaver”, som Vestskoven har bestemt 
sig for, det drejer sig om: 

• Kunstværk nordøst for Herstedhøje 
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• Grotte (levende museum) 
• 3 – 4 småsøer rundt om Herstedhøje 
• Naturlig tilgroning af område ved Risby 

Jan undersøger hvad der skete med Naturgruppens gave til Skoven, en 
sø på sletten. 

 
7. Punkter til drøftelse 

a. Træplantedag i Egelundparken 
14. oktober kl. 13:00 ved Roskilde Kro. Jan sørger for træer og pil til 
at flette med. Der skal flettes hegn til at skjule brønden og plantes 
træer. 

b. Støjvold i Egelundparken 
Arne har foreslået etablering af støjvold på trekanten ved 
motorvejen – i stil med de støjvolde, som er i projektet for 
Hyldagerparken. Arne har nævnt ideen på Agenda 21-møde i 
Tåstrup, og har fået positive tilbagemeldinger. 

c.Egelundparken – græsningstrykket og naturplejen 
Kate, Jan og Arne tager dette op – se endvidere punkt 4. 

d. Naturråd og foreningernes medvirken til Grønt Danmarkskort; Jan 
orienterer løbende om udviklingen. 

 
8. Opfølgningssager og forventningsafstemning 

Se bilag (Jan udarbejder) 
 

9. Næste møde 8. november kl. 17:30-19:30 

Efterfølgende møder: 

Onsdag 6. december 
10. Eventuelt 

Poul Evald informerede om nedlæggelse af højspændingsmaster i Vestskoven 
– vil medføre fældning af et tracé tværs gennem skoven. Jan undersøger og 
melder ud. 

Tåstrup kommune markedsfører sig med ”Naturkapital” – Arne ønsker lignede 
informationer for Albertslund. Information kan findes: 
http://www.biodiversitet.nu/naturkapital 

Forkortelser: 
NG  Naturgruppen 
DN  Danmarks Naturfredningsforening 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 
KB  Kommunalbestyrelsen 
KV17  Kommunalvalg 2017 
DOF  Dansk Ornitologisk Forening 

 

http://www.biodiversitet.nu/naturkapital

