Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Naturgruppen
Onsdag den 12. september 2018 kl. 1730-1930
Rådhuset, forhallen – mødelokale 2

Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe)
Hans Wernberg (Risby grundejerforening)
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Lars Clark (Grønne Familier)
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom)
Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening)
Afbud:

Anne Wilms (Friluftsrådet)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Marianne Bach (Danmarks Naturfredningsforening)
Karsten Wenneberg (St. Vejle Å Kogræsserforening)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)
Referent: Jan Holm (Albertslund kommune)

Dato: 13. september 2018
Sags nr.: 01.05.12-A08-1-18
Sagsbehandler: JHM

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra formanden – herunder forslag om en slags Grønt Regnskab
på naturområdet.
3. Evaluering af borgermødet den 1. marts.
4. Evaluering af Grøn Dag.
5. Naturværdi og måling af biodiversitet – som tal! Formål, omfang og metode
– en slags Grønt Regnskab – se referat fra juni-mødet, pkt. 4, 4. dot.
6. St. Vejleå – faunapassage udenom søerne.*
7. Fra forvaltningen – a. Svinepytten – Naturgruppens medvirken, b. Natur- og
landskabsprojekt Hyldager – Naturgruppens medvirken.
8. Næste møde onsdag den 7. november.
9. Evt.

Referat:
Ad 1:
Formanden bad om afholdelse af et minuts stilhed til minde om Bodil
Rasmussen.
*Formanden ønskede en tilføjelse til pkt. 6: Restaurering af åen gennem
Egelundsparken.
Ad 2:
Der har været høring af lokalplan for Herstedvester med opmærksomhed på
bevaringsværdige træer.

BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE

Ejendom, Vej & Park

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
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Referat

Der er afgivet høringssvar til Albertslund Kommunes Klimastrategi 2017-2025.
Der er sagt nej tak til placering af en stor skulptur i Egelundsparken – og i andre
naturområder.
Ad 3:
Der bør kunne linkes til borgermødet fra Naturgruppens side på hjemmesiden.
Borgermødet forløb godt med ca. 50 deltagere og en god stemning.
At benytte streaming og ”være på” kræver lidt øvelse og afprøvning inden
næste gang.
Planlægning af næste gang bør gå i gang inden Jul og omfatte stillingtagen til
varighed (fx 1 time?), formål/emne og hvad der evt. kan arbejdes videre med,
form, hvem skal inviteres, er der samarbejdspartnere, som kunne inviteres med,
en definition af ”natur” indenfor rammen af mødet.
Til brug for det videre arbejde har Arne Lie et skema med nogle af
bemærkningerne fra borgermødet.
Kommentarer til borgermødet og det næste borgermøde blev fulgt af forskellige
bemærkninger og forslag fra Naturgruppen: Pleje i naturparker og i byparker
formuleres, træpolitik – hvis der fældes, skal der også plantes, begrønning i det
hele taget, ukrudt kan medvirke til biodiversitet, blå og grønne korridorer,
bevoksninger og beplantninger med (multi)funktionalitet fx efeu og brombær,
tænke tidshorisont, når der vælges træer, der mangler noget retning for
naturindhold/variation i det grønne i byrummet, græsarealer med variation – det
hele ikke klippes på samme måde, der er en del store eg og bøg i kommunen
efterhånden, der savnes større lydhørhed over for den ”grønne tanke”.
Grøn Hverdags hjemmeside blev nævnt som et godt sted at få inspiration. I
Glostrup er der et dige (i nærheden af stadion?), som kan inspirere ligesom
valnøddetræerne ved Stadionsvej.
Arne Lie gjorde opmærksom på, at støj er et problem og at støjdæmpning også
må indgå i overvejelser om mere indbydende og indholdsrige natur- og
rekreative områder, fx vil en støjskærm på sydsiden af jernbanen være til gavn
for brugere af Kongsholmparken og beboere i Syd.
Ad 4:
Grøn Dag – Naturgruppen var ikke helt så synlig som ønskeligt.
Kan måske stå sammen med Grøn Hverdag næste gang.
Der var forslag om at have en folder til uddeling og om at give mulighed for alle
til at registrere natur i kommunen (DN).
Biotopia kan være et tema næste gang.
Planlægningsforløb overvejes allerede inden Jul.
AL opsummerede med at konstatere, at det er godt, at Naturgruppen er
repræsenteret.
Ad 5:
Punktet blev til en brain-storming om biofaktor og måling af naturindhold.
Der er et ønske om, at biofaktor på sigt kan indgå i kommunens Grønt
Regnskab – og præsenteres og bruges på Grøn Dag fx
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Det er et spørgsmål om metode; der skal være en entydighed – Halsnæsmetoden virker forholdsvis ukompliceret at bruge.
Det skal besluttes, hvor metoden skal bruges og af hvem ligesom det er et
åbent spørgsmål, hvordan der kommunikeres.
Hvis metoden anvendes i forbindelse med ændringer, er det et godt spørgsmål,
om en høj værdi i eksisterende forhold er et argument for ikke at foretage
ændringer (?) eller snarere et argument for at have opmærksomhed på at
skabe noget tilsvarende eller bedre i f.m. ændringen.
Hvordan gøres metoden anvendelig for kommunen (ressource)?
Forslag om, at Rasmus Ejrnæs eller en fra Halsnæs Kommune kan inviteres til
at præsentere metoden.
Ad 6:
Status på St. Vejleå udenom søerne: Idéen er efterhånden præsenteret flere
forskellige steder og blevet positivt modtaget; det springende punkt er
finansiering og hvem, som skal stå for projektet. Det skal besluttes politisk i
Albertslund, hvordan idéen skal bæres videre. Mødesag skrives i efteråret;
forvaltningen i Høje-Taastrup Kommune er ikke afvisende i forhold til at
”overtage” sagen.
Restaurering af St. Vejleå gennem Egelundsparken – der kan formentlig
udarbejdes et skitse- eller forprojekt i 2019, som belyser konsekvenser ved at
hæve bunden og giver en idé om, hvad et vil koste.
Ad 7:
Kort redegørelse for den igangværende naturpleje af søer og tilgroede dele af
Egelundsparken.
7a – Arne Lie, Anne Wilms og Katrine Søbye deltager i møderne med Hofor;
første møde forventes i løbet af efteråret.
7b – Der inviteres til flere workshops – en om Friluftsliv den 24.10. og en om
Flora og fauna den 31.10. Alle er velkomne.
Derefter aftales Naturgruppens særlige engagement og et forløb.
Ad 8: Ad 9:
Stephan Springborg siger tak for samarbejdet og for tiden i Naturgruppen og
oplyste, at en anden fra Vestskoven vil deltage fremover.
Arne Lie takkede på Naturgruppens vegne for deltagelsen og for gode bidrag og
forslag til gruppens arbejde.
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