Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Naturgruppen
11. april 2018 kl. 1730-1930
Rådhuset, Mødelokale 2

Deltagere Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe)
:
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom)
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Hans Wernberg (Risby grundejerforening)
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Marianne Bach (Danmarks Naturfredningsforening)
Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Jan Holm (Albertslund kommune)
Afbud:
Lars Clark (Grønne Familier)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)
Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Referent: Anne Wilms, Friluftsrådet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
a. Handleplan vedr. generende fugle
b. Retningslinjer for dyr på offentlige arealer
c. 10% mere natur & Biotopia
d. Højspændingsledninger i Egelundparken
e. Grøn Dag
f. Roholmparken – borgermøde 21 marts
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. Tilbagemeldinger: Naturpris og gave til Vestskoven
b. Tilladelse til hule og sti i Vestskoven
c. Vandhaverne
d. Naturpleje
6. Forslag til drøftelse
a. Borgermødet d. 1. marts
b. Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker
c. Naturgenopretning Svinepytten
d. Arbejdsdage i 10% mere natur
7. Skovbrugerrådet (Vestskoven) v/ Poul Evald
8. Opfølgningssager – forslag til prioritering
9. Næste møde 20. juni
10. Eventuelt

Dato: 6. juni 2018
Sags nr.: 01.05.12-A08-1-18
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

Referat

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt – punkterne 6 & 9 prioriteres.
Formel godkendelse af seneste referat – godkendt.
2. Orientering fra formanden
a. Forvaltningen forventer at skulle udarbejde en handleplan vedr.
generende fugle. NST har anbefaling – Stephan udarbejder et
skriv, som udsendes som tillæg til dette referat.
b. NG har lavet indstilling til forvaltningen vedr. dyrehold på
offentlige arealer. Jan anmodes om at undersøge status.
c. Der er arbejdsdag d. 8. maj kl. 17:00 i Biotopia i
Birkelundparken – alle er velkomne.
Kommunalbestyrelsen godkendte i 2017 at ACA og NG fik
penge til at etablere Biotopia. NG ønsker indsigt i økonomien
omkring etableringen. Arne og Katrine udarbejder mail med
forespørgsel på NGs vegne.
d. Det éne af de 3 tracéer i Egelundparken er fjernet. Der vil blive
åbnet for ansøgninger vedr. fjernelse af yderligere tracéer i
efteråret 2018. Kommunen opfordret til at søge om at få det
sidste tracé væk.
e. Hans deltager med en ”buket vilde blomster” og fortæller gerne
om NGs arbejde med at etablere mere natur i Albertslund.
Medlemmerne opfordres til at sende billeder af vores arbejde til
Hans, som vil udvælge ca. 10 billeder, som vil blive sat på en
tavle.
f. Arne og Katrine deltog i borgermødet. Den fremviste skitse
indebærer, at ca. 1/3 af Roholmparken vil blive bebygget
(arealet mod institutionerne), den øvrige del af parken
påtænkes at blive en ”borgernes park” med rekreative områder
og evt. etablering af vandhul.
Anne og Katrines udkast vedr. bevaringsværdige
naturinteresser i Roholmparken sendes til kommunen af Arne.
Jan undersøger vedr. adgang til skitser over projektet.
NG etablerede en ”100% gruppe”, som kan ”kæmpe” for 100%
god natur i Roholmparken. Arne, Katrine, Marianne og Hans
deltager i arbejdsgruppen.
3. Kort orientering fra arbejds- og følgegrupper
a. Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine
Arne og Katrine vil foretage en gennemgang af Kanalen med
fokus på ”begrønning”, som det skønnes mangler mange
steder.
Det er uvist, hvornår der kommer vand i kanalen.
NG opfordrer til, at der fjernes cykler osv. inden der åbnes for
vandgennemstrømning.
b. 10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne
Se punkt 2.c
c.
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St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne
Omløb skal ”politisk forankres” i en af kommunerne. Dette skal
gøres via ISVM. ISVM har fået ny bestyrelse.

Referat

Præsentationsmaterialet vedr. omløbet sendes til den nye
bestyrelse. Umiddelbart virker bestyrelsen meget positiv overfor
projektet.
Jan skal udarbejde notat om status til Miljø- og Byudvalget.
d. Høringer og sager fra andre forvaltninger
Anne vil holde øje med sager indtil kommende møde.
4. Orientering fra foreningerne
Danmarks Naturfredningsforening (Poul Evald)
Offentligt møde på Albertslund bibliotek med miljø-debattør Kjeld
Hansen d. 17. april kl. 19:00.
Ny præsident for DN valgt i weekenden (Maria Gerding)
Affaldsdag d. 22. april
Naturstyrelsen (Stephan Springborg)
Skovens Dag d. 6. maj.
NST ændrer opbygning og skovdistrikt øst nedlægges og lægges
sammen med København.
St. Vejle Å Kogræsserforening (Bodil)
Bekymring vedr. kørselsadgang til folde i forbindelse med udsætning af
dyr. Jan lovede at være behjælpelig.
Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab (Kate)
Dyregården ønsker ikke at levere dyr til Albertslund Kogræsser- og
Naturplejeselskab, hvorfor der ledes efter andre løsninger.
Hegnet omkring foldene gennemgås af kommunen inden 1. maj 2018.
Risby Grundejerforening (Hans)
Der vil i 2018 blive etableret blomsterhaver i flere af de lokale haver.
Grundejerforeningen arbejder på at få renoveret/skiftet skiltene.
Naturråd (Friluftsrådet - Anne)
Anne sidder i Naturrådet, som repræsentant for FR. Der arbejdes på at
få skabt et overblik over ønsker til nye øko-korridorer, som kan være til
gavn for både flora, fauna og rekreative interesser.
5. Orientering fra forvaltningen
a. NG kan uddele en Naturpris – evt. kandidater kan sendes til
Arne.
NG har rådighed over 25.000,- Dkr., som kan gives til
Vestskoven i forbindelse med etablering af vandhuller.
b. Tilladelse til etablering af hule er givet. Sti er fortsat i høring.
c. Afventer
d. Der har været et debatindlæg i Albertslund Posten vedr.
Naturpleje og Hans har sendt en mail til Jan. Jan vender tilbage
med svar på spørgsmål.
e. Driftsplaner for kommunens Naturparker udsendes af Jan.
f. Jan forsøger at få etableret et blomsterbælte langs ”ridestien” i
Egelundparken. Blomsterbæltet skal indeholde
hjemmehørende danske sommerblomster til glæde og gavn for
bier, fluer, sommerfugle og andre insekter.
6. Forslag til drøftelse
a. Borgermødet d. 1. marts var en god oplevelse, desværre
fungerede streamingen ikke optimalt, hvorfor der er flere, der
har ”givet op”. Der var bred enighed om at gentage projektet,
dog med visse ændringer. De deltagende politikere har givet
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positive respons. Kate og Marianne kigger streamingen
igennem og finder pointer vedr. NGs emner.
b. Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker begynder så småt
at tage form. Projektet blev vedtaget af kommunalbestyrelsen
på møde d. 10. april. NG fik forelagt det første skitseforslag og
kommenterede på dette. NG har ingen indvendinger imod at
kommunen ansøger om dispensation på fredede arealer. Jan
går videre med NGs holdning.
c. Naturgenopretning for Svinepytten – Katrine kan ikke torsdage.
d. Arbejdsdage i 10% mere Natur
8. maj & 7. juni kl. 17:00. ”Åbent biotopia” d. 5. september kl.
18:30.
7. Skovbrugerrådet v/ Poul Evald
Næste møde 21. marts.
8. Næste møde 20. juni kl. 17:30
Ekskursion til Dyregården og Hyldager Bakker. Jan blev bedt om at
forsøge at få den nye leder af Dyregården til at deltage i et møde med
NG.
9. Eventuelt
Katrine og Bodil arbejder på oplæg vedr. navngivning af søer.
NG har efterspurgt kommunens strategi for ”begrønning” – Jan forhører
sig.
Forkortelser:
NG
DN
FR
ISVM
ACA
NST
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Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
IS Vallensbæk Mose
AgendaCenter Albertslund

