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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag d. 8. november 2017 kl. 17:30 – 19:30 
Sted: Albertslund Rådhus 

Deltagere: Arne Lie (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
Hans Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Katrine Søbye (Natur & Ungdom) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Hans Wernberg (Risby Grundejerforening) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Sabrina Beer (Albertslund kommune) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
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. 10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne  
c. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne 
d. Høringer og sager fra andre forvaltninger v/Hans 

4. Orientering fra foreningerne 
5. Orientering fra forvaltningen 

a. Svinepytten (bassin T) 
b. Biotopia – brugsaftale skal indgås 
c. Energinet.dk – master fjernes 
d. HOFOR bassinoprensning 
e. Beskæring og træfældning vinter 2017-18 
f. ”Vandhandleplan 2016-2021 

6. Forslag til drøftelse 
a. Valgmøde før KV17 - status 
b. Vestskovens 50 års jubilæum 

7. Punkter til drøftelse 
a. Naturgruppen på hjemmesiden - kontaktoplysninger 

8. Skovbrugerrådet (Vestskoven) v/ Poul Evald 
9. Opfølgningssager – erstattes af mundtlig orientering 
10. Mødekalender 2018 samt adresseliste ajourføres 
11. Næste møde 6. december 
12. Eventuelt 
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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
Arne ønskede formel godkendelse af seneste referat – godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden 
a. Anne-Marie Flensborg har valgt at trække sig fra NG. 
 

3. Kort orientering fra arbejds- og følgegrupper 
Harrestrup Å følgegruppen udgår indtil videre, og forvaltningen 
orienterer om status. 

a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine 
Møde har været afholdt i oktober. Arne og Katrine deltog. 
Der forventes vand i kanalen d. 13. december. Belægning på 
broerne vil først blive etableret i 2018, da belægning kræver 
”varme”. Betonvægge vil blive renoveret særskilt – projekt er 
startet, med forventning om udførsel i 2018. Bymuren 
(betonklodsen) under Vridsløsevej (ved Vandhaverne) kan ikke 
fjernes – der arbejdes på at få klarlagt om der kan åbnes dele 
af klodsen. 
Sp. fra Klaus: Oprydning i Vandhaverne – hvem har ”ansvaret”. 
Sv. fra Jan: P.t. er projekt ikke overdraget, så HOFOR står for 
oprydning inden overlevering. Efter overlevering vil det 
formodentlig blive Materialegården, som varetager pasningen. 
Sp. fra Kate: Kan Bymuren udsmykkes med kunst eller planter? 
Sv. fra Arne: Ideer vil blive videregivet til projektet, Jan 
undersøger hvad det vil koste at erstatte broen, og hvornår den 
skal renoveres, samt dens forventede rest levetid. 
Naturgruppen arbejdere videre med at få åbnet kanalen til 
vandhaverne og få Bymuren nedlagt på sigt. 
Sp. fra Katrine: Der er butsnudet frø i Vandhaverne – kan 
HOFOR passe på disse bestande i forbindelses med 
oprensning. Katrine vil gerne vise, hvor bestandene findes. Sv. 
fra Jan: Tages med på møde med HOFOR d. 13. november. 
Sp. fra Bodil: Kraftige oversvømmelser af stier i 
Kongsholmparken i dette efterår: Sv. fra Jan: Det er ideen bag 
de våde enge i Kongsholmparken – men der har været meget 
vand i 2017, hvorfor nedsivningen har været langsom. 

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

Arbejdsgruppen v/ 10 % mere natur har udarbejdet et oplæg til 
renovering af bassinet i Birkelundparken . Der afholdes 
arbejdsdag i Biotopia d. 12. november. 
 

c. St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne 
Kasper, Anne og Arne plantede rødel i oktober langs med St. 
Vejleå i Egelundparken. Det blev konstateret, at mange af de 
første træer har overlevet. Åen bør renses op, da den er meget 
tilgroet af tagrør. Nogle træer bærer præg af gnav fra dyr (får) – 
det blev aftalt, at der holdes øje med disse. 
Der afholdes møde i sponsorgruppe for omløbet d. 13. 
november. Omløbet forventes at koste mellem 9 og 10 
millioner. P.t. er der usikkerhed om, hvem der skal være 
afsender på ansøgning til diverse fonde. 
 

d. Høringer og sager fra andre forvaltninger 
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• Jan undersøger med Sabrina, hvilke områder, der 
forventes bebygget i Albertslund (meget gerne i 
prioriteret rækkefølge). 

• Der har været holdt møde vedr. skiltning af dyrefolde. 
Forslag kommer i høring ca. december 2017. Der vil 
formodentlig blive forslag om adgang forbudt til folde 
med tyre og væddere. NST har store dyrefolde i 
Vestskoven, hvor der ikke er forbud. 

• Der er rygter om mulig nedlæggelse af Dyregården i 
forbindelse med at driftsleder Ole stopper til marts. 
Jan kunne ikke be-/afkræfte dette rygte. NG har 
følgende kommentarer til evt. nedlæggelse: * Hvem 
skal være ny daglig leder af Dyregården?, * Hvem 
skal varetage kommunens naturpleje, som i dag 
varetages af Dyregården?, * Dyregården yder en stor 
indsats vedr. læring., * Dyregården fungerer som 
udeskole. & * NG støtter den nuværende struktur på 
Dyregården. Arne Lie anbefaler, "at du/I melder jeg 
ind i Facebookgruppen Toftegårdens Venner, som 
støtter bevarelsen af Dyregården". 

•  
 

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. Der vil blive bestilt nye dyr 
i januar 2018 fra alternativ leverandør. 
NG udtrykte bekymring over den manglende naturpleje på folden. 

 
Danmarks Naturfredningsforening (Poul Evald og Kasper) 
Årsmøde i DN Albertslund i oktober – 2 nye medlemmer i bestyrelsen. 

 
Friluftsrådet (Anne) 
Anne er indstillet som kandidat til Naturrådet for ”vores område”. 

 
St. Vejle Å Kogræsserforening (Bodil Rasmussen) 
Dyr er taget af markerne. Det har været et meget vådt år. Sti ved 
Bakkehuset er blevet en bæk/år i stedet for en sti. Forvaltningen 
arbejder på en løsning. 
 

5. Orientering fra forvaltningen 
a. Svinepytten (bassin T) - Der er møde med HOFOR i uge 

46/2017, HOFOR har udtrykt ønske om permanent vandspejl i 
bassinet. 

b. Biotopia – der skal udarbejdes en brugsaftale mellem 
kommunen og brugerne (bolden ligger hos forvaltningen). Der 
skal opsættes informationstavler om arbejdet i Biotopia. Der 
skal udarbejdes materiale til skoler og institutioner om 
læringsmiljøet i Biotopia. 

c. Energinet.dk vil i 2018 nedlægge el-masterne i Egelundparken. 
P.t. vil kun det ene sæt master og fundament blive fjernet. Arne 
har arbejdet på at få oplysninger om ”ejere” af det andet sæt. 
Der vil ligeledes blive fjernet master gennem Vestskoven, 
hvorved der opstår et trace (dette vil blive beplantet). Katrine og 
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Hans gjorde opmærksom på, at der på strækningen fra 
Snubbekorsvej til Vikingelandsbyen er japansk pileurt, som skal 
fjernes i forbindelse med nedtagning af master. 

d. HOFOR bassinoprensning – følgende bassiner vil blive 
oprenset: Roholmsbassinet, COOP bassinet og Vandhaverne. 

e. Beskæring og træfældning vinter 2017-18 – der vil blive 
beskåret langs stien fra Lodager til O4. Egetræer langs 
Egelundsvej vil blive beskåret – der har været flere 
henvendelser fra borgere og grundejerforeninger, som vil blive 
medtaget i forbindelse med beskæringsplan. 

f. ”Vandhandleplan 2016-2021” – Jan arbejder på at udarbejde 
en ny vandhandleplan for Albertslund kommune, er p.t. kun på 
”kladde-niveau”. 

 
6. Forslag til drøftelse 

a. Naturmøde op til KV17 
Arne har sendt information om at møde er aflyst. Der arbejdes 
på at etablere et møde i slutningen af februar. 

b. Vestskovens 50 års jubilæum 
Jan forhører sig hos NST (Kim) om Vestskoven ønsker at 
modtage gaven fra NG. (Poul Evald tager det ligeledes på 
Skovbrugerrådsmødet). 

 
7. Punkter til drøftelse 

a. Naturgruppen på hjemmesiden 
Kontaktoplysninger på formand og næstformand (inkl. 
Telefonnr.) lægges på hjemmesiden. Øvrige medlemmer 
lægges op med information om navn samt tilhørsforhold. 

a. Navngivning af søer i kommunen 
Udskydes til næste møde. 

 
8. Vestskoven og Skovbrugerrådet 

Poul Evald deltager i Skovbrugerrådsmøde d. 21. november. NG havde 
følgende punkter til mødet: 

• Oversvømmede stier 
• Skovningsmaskinerne 
• Gaven til 50 års jubilæet 

 
9. Opfølgningssager – mundtlig orientering 

Se bilag (Jan udarbejder) 
 

10. Næste møde 6. december kl. 17:30-19:30 
Kort møde i Mosehuset efterfulgt af middag i Mosehuset. 

11. Eventuelt 
Jan sender en bruttoliste med ”udførte opgaver” for 2017. 
Poul Evald ønsker datering af træområder i Albertslund kommune. 
F.eks. er egetræer i Egelundparken plantet i 1964. Forslag fra Jan om 
at få sådanne informationer på kommende informationstavler. 
 
Forkortelser: 
Sp.  Spørgsmål 
Sv.  Svar 
NG  Naturgruppen 
DN  Danmarks Naturfredningsforening 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 
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KV17  Kommunalvalg 2017 


	Dagsorden:

