Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Naturgruppen
Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 17:30 – 19:30
Ude i det grønne Albertslund (Hyldagerparken & Kongsholmparken)

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

Dato: 16. juli 2018
Sags nr.: 01.05.12-A08-1-18
Sagsbehandler: JHM

Dagsorden:
1. Præsentation af Natur- og landskabsprojektet i Hyldagerparken.
2. Besigtigelse af våde enge (klimasikringsprojekt) i Kongsholmparken.
3. Godkendelse af dagsorden – herunder eventuelt prioritering af
punkter.
4. Orientering fra formanden – herunder forslag om en slags Grønt
Regnskab på naturområdet.
5. Orientering fra forvaltningen
a. Naturpleje og Dyregården.
b. Naturpleje i Egelundsparken
c. Svinepytten – Naturgruppens medvirken.
d. Natur- og Landskabsprojekt Hyldager – Naturgruppens
medvirken.
5. Evaluering af borgermødet den 1. marts.
6. Evaluering af Grøn Dag.
7. Kommunens slåpolitik v/Poul Evald Hansen; bilag er sendt til
gruppen fra PEH.
8. Roholmparken ”100%-gruppe”
9. Næste møde onsdag den 12. september.
10. Eventuelt
Referat:
1. Præsentation og Natur- og landskabsprojektet i Hyldagerparken
Jan viste rundt i Hyldagerparken og fortalte om de tiltag, som bl.a.
ligger i projektet med at omforme landskabet i Hyldagerparken –
herunder etablering af støjvold og hvordan denne tænkes blive en del
af landskabet. Efter Hyldagerparken var der et kort stop ved St. Vejleå,
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hvor vi kiggede på åen og dens tilstand. Herfra gik turen til den nordlige
del af Kongsholmparken (ved banen), som også vil blive ændret i
forbindelse med Hyldagerparken. Det er en del af projektet, at der
etableres støjskærme langs jernbanen på den nordlige side af banen.
NG ønsker, at projektet også forsøger at indtænke en finansiering af
støjskærme på den sydlige side. NG ønsker ligeledes at kommunen går
i dialog med BaneDanmark omkring mulighederne for at ændre St.
Vejleås underføring – der er et stort ønske fra borgerne om at kunne
passere banen både til hest og med bedre forhold for cykler og gående.
Sidste stop på turen var ved de (meget) våde enge i Kongsholmparken,
hvor NG foreslog, at området vedblev at være vådt, men at der skal
etableres en bro fra ”øen” til den nordlige side (mod vandhaverne),
således at området kan anvendes til gennemgang for gående, cyklende
og handikappede.
2. Besigtigelse af våde enge (klimasikringsprojekt) i
Kongsholmparken
Se pkt. 1.
3. Godkendelse af dagsorden – herunder evt. prioritering af punkter
Punkterne 6 – 8 venter til kommende møde.
Anne foreslog, at referat fremover udsendes til hele gruppen samtidig
med at det sendes til Jan, på denne måde vil der være enklere at
komme med kommentarer. Dette blev accepteret. Jan vil stadig flytte
referatet over på ”Albertslund layout” og lægge på hjemmesiden.
Arne bad om, at referater kommer hurtigere ud.
4. Orientering fra formanden – herunder forslag om et slags grønt
regnskab på naturområdet
• HTK har udarbejdet ”Natur- og Friluftspolitik”. Politikken er
inddelt i 3 hovedgrupper; Natur, Friluftsliv & By. Der er blandt
andet masser af bidrag om St. Vejleå.
• Lille opsummering fra borgermødet 1. marts; der var bred
enighed om, at KB’s opfattelse af natur ikke er i
overensstemmelse med NG’s opfattelse. Dette skal NG arbejde
med.
• 10 % gruppen vil fremover udarbejde regnskaber ½-årligt, disse
vil blive forelagt NG.
• Arne ønsker et Grønt regnskab for natur-indhold i kommunen.
Ønsket begrundes bl.a. med at det er en metode til at få
synliggjort naturens tilstand i Albertslund kommune. Arne
ønsker input til en metode, som er målbar. Poul Evald foreslog
bl.a. at anvende; Arealinfo (herunder naturkvalitetsindeks),
Naturtjek (biodiversitet.nu). Kasper foreslog bioindikator. Arne
modtager gerne flere input – det kunne også være måling af
støjniveau e.lign. Arne foreslog, at der nedsættes en
arbejdsgruppe efter sommeren.
5. Orientering fra forvaltningen
a. Naturpleje og Dyregården
Jan har haft møde med den nye leder på Dyregården, Emilie
og ser frem til samarbejdet. Der er store planer for driften af
både Dyregården og arealerne.
b. Naturpleje i Egelundparken – Der er foretaget en gennemgang
med Care4nature, som fremsender tilbud på pleje af fem
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vandhuller samt begrænsning af Tagrør med henblik på
udførelse i august.
Poul Evald har i mail den 10.6. efterlyst en drøftelse af
”slåpolitik” på arealer, som ikke afgræsses, inkl. vejrabatter og
grøftekanter; er der f. eks. tale om det rette tidspunkt der tages
slet af hensyn til flora og fauna?
c. Svinepytten – Naturgruppens medvirken.
Jan har holdt møde med HOFOR, og der arbejdes på at
renovere Svinepytten (bassin T i Birkelundparken) og her har
HOFOR kigget velvilligt på NG’s udkast til en evt. renovering.
Forventet møde en gang i oktober; mødet kan være med 10%gruppen eller repræsentanter for Naturgruppen.
d. Natur- og landskabsprojekt Hyldagerparken – Naturgruppens
medvirken
NG vil blive inviteret til at deltage i arbejdsgruppe omkring
udviklingen/ændringen af Hyldagerparken. Arbejdsgruppen
forventes nedsat i efteråret 2018.
Arne gør opmærksom på, at med den læring, der kan drages af
våde enge i Kongsholmparken, vil det være en god idé med en
gennemgang med Naturgruppen inden aflevering.
6. Evaluering af Grøn Dag
Udsættes til kommende møde.
7. Kommunens slåpolitik v/ Poul Evald
Udsættes til kommende møde.
8. Roholmparken ”100 % gruppe”
Udsættes til kommende møde.
9. Næste møde 12. september kl. 17:30
På rådhuset.
10. Eventuelt
• Debat vedr. forslag til ændring i naturområder i Fingerplanen.
Anne sender information til Hans.
• Albertslund kommune er nævnt i ”Klima100” med forbedring af
et teknisk projekt ved borgerinddragelse (Kongsholmparkens
våde enge). Sustania/Realdanias eksempelsamling Klima100
blev overdraget til Naturgruppen.
• Opfølgning fra sidste møde;
• Ad. pkt. 2.f – ”100 % gruppe” skal have fokus på at
der beholdes/etableres natur i forbindelse med
nybyggerier bl.a. på Roholmsgrunden.
• Ad. pkt. 3.d – Anne informerede om, at der ikke er
høringer p.t.
• Ad. pkt. 6 – Kate & Marianne kigger streaming
igennem for pointer – medtages på kommende
møde.
• Ad. pkt. 9 - Arbejdsgruppe for navngivning af søer
består af Hans, Katrine og Bodil.
• NG har efterspurgt kommunens strategi for
”begrønning” – Jan forhører sig.
Forkortelser:
NG
HTK
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HOFOR
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