
 

 

 

 

 

 

Kommissorium for Naturgruppen i Albertslund Kommune 
 
Formål 
Naturgruppens formål er at sikre, at lokale naturinteresser tilgodeses. 
 
Som en af grundidéerne i Albertslund Kommunes Agenda 21-arbejde 
skal dagsordenen sættes lokalt i samarbejde med borgerne. 
Naturgruppen er udtryk for ønsket om at etablere et samarbejde med 
de lokale naturinteresserede i arbejdet med kommunens planer på 
navnlig naturområdet og i sager med naturmæssigt indhold. 
 
Naturgruppen er et forum for dialog og samarbejde mellem forskellige 
foreninger, politikere og forvaltning, og skal i løsningen af sine 
opgaver bidrage til en kvalificering af sager og beslutninger, som 
træffes i forvaltningen, frem mod den politiske beslutningsproces. 
 
Opgaver 
Naturgruppens opgaver er blandt andet: 
 

1. at medvirke ved revision af kommunens Naturplan, 
2. at medvirke ved udarbejdelse af statusrapporter og 

handlingsplaner, 
3. at medvirke i evalueringen af gennemførte naturprojekter, 
4. at være høringsorgan i sager med naturmæssigt indhold, 
5. at initiere nye tiltag indenfor naturområdet, og 
6. at orientere politikerne om gruppens arbejde. 

 
 
Naturgruppens sammensætning og interesseområder 
Naturgruppen bestemmer selv sin sammensætning af repræsentanter 
fra lokale natur- og friluftsorganisationer og andre med interesse for 
natur i bred forstand. Dermed er sammensætningen mere fleksibel og 
netværkslignende udfra en erkendelse af, at dels er det det lokale 
engagement i og viden om den fælles natur, som er både bærende og 
drivende for gruppens arbejde, dels kan inddragelse af andre 
fagligheder supplere og kvalificere gruppens opgaveløsning. 
 
Repræsenterede organisationers interesseområde skal være 
Beskyttelse og/eller Benyttelse. 
 
Medlemmerne findes blandt andet indenfor: 
 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité (DN) – 3 

medlemmer. 
Interesseområde: Alle forhold med natur- og miljøindhold. 

• Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling (DOF) – 1 medlem. 
Interesseområde: Naturforhold generelt og navnlig forhold, der 
har indflydelse på levevilkår for især fugle. 

• Grønne Familier i Albertslund - 1 medlem. 
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Interesseområde: Forhold omkring familiers naturbrug og 
miljøbelastning. 

• Natur og Ungdoms lokalafdeling – 1 medlem. 
Interesseområde: Engagering af ungdommen i naturforhold. 

• Sportsfiskere i Albertslund – 1 medlem. 
Interesseområde: Forhold for fisk, vandløb og søer. 

• Friluftsrådet i Albertslund – 1 medlem. 
Interesseområde: Bæredygtigt friluftsliv i en rig og varieret natur. 

• Naturplejeforeninger i Albertslund – 1 medlem. 
Interesseområde: Forhold omkring naturpleje og dyrehold i 
naturplejen. 

• Dansk Botanisk Forenings lokalafdeling – 1 medlem. 
Interesseområde: Naturforhold generelt og navnlig forhold, der 
har indflydelse på levevilkår for især planter. 

• Naturstyrelsen Østsjælland – 1 medlem. 
Interesseområde: Vestskoven og Naturcenteret Herstedhøje. 

 
• Repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og formanden for Miljø- 

og Byudvalget deltager efter  aftale/invitation. 
Interesseområde: Alle naturforhold i Albertslund Kommune. 

 
• Miljø- og Teknikafdelingen – sekretær for Naturgruppen i 

forbindelse med gruppens møder. 
Interesseområde: Sikring af naturvenlig og bæredygtig drift og 
udvikling af naturområder, parker og andre grønne områder, 
vandløb og søer m.v. I samarbejde med blandt andet 
Naturgruppen vurdere nye initiativer for den fremtidige naturpleje 
med henblik på en stor biologisk mangfoldighed på grundlag af 
forskellige og velfungerende biotoper. 

 
 
Naturgruppens arbejdsgrundlag 
Grundlaget for arbejdet i Naturgruppen er Miljøpolitikken samt 
strategier og planer på dette grundlag (Agenda 21-strategi, 
Klimatilpasningsplan m.fl.), Naturplanen, Vandhandleplanen og 
målsætningerne på naturområdet  i Green Cities-samarbejdet samt 
medlemmernes viden om og engagement i naturforhold. 
 
Det foreliggende lovgrundlag er: Naturbeskyttelsesloven, 
Vandløbsloven, Vandplanlægningsloven, Skovloven, Miljømålsloven 
samt andre love med betydning for natur, dyreliv og miljø. 
 
 
Mødevirksomhed 
Naturgruppen kan ledes af en formand, som udpeges af forvaltningen 
blandt medlemmerne. Miljø- og Teknikafdelingen er sekretær for 
Naturgruppen i forbindelse med gruppens møder. 
 
Mødeindkaldelser og referater sendes til formanden for Miljø- og 
Byudvalget. Udvalgsformanden deltager i Naturgruppens arbejde 
efter eget ønske og behov. 
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Mødeindkaldelser og referater sendes endvidere til Brugergruppen til 
orientering. 
 
Naturgruppen holder 4-6 møder om året med følgende faste punkter 
på dagsordenen: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat. 
3. Status for igangværende og planlagte projekter. 
4. Orientering fra medlemmerne. 
5. Orientering fra forvaltningen. 
6. Eventuelt. 
7. Næste møde. 

 
To af møderne er/kan være med deltagelse af formanden for Miljø- 
og Byudvalget og/eller andre repræsentanter for 
Kommunalbestyrelsen. 
 
På det sidste møde i året fastlægges møderækken for det følgende år. 
 
Dagsorden udsendes senest to uger inden et møde, og referat 
udsendes så vidt muligt ikke senere end to uger efter mødet. 
 
Arbejdsform 
Naturgruppen bestemmer selv sin arbejdsform. 
 
Naturgruppen udarbejder et årshjul og en oversigt over aftalte 
initiativer og opgaver samt fokusemner. 
 
Naturgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner. 
 
Naturgruppen kan tage initiativ til temaoplæg, afholde workshops, 
miniseminarer eller fyraftensmøder indenfor gruppens område. 
Gruppen har endvidere mulighed for at formidle viden om beskyttelse 
og benyttelse i relation til gruppens arbejde for eksempel gennem 
afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af informationsmateriale 
med videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2014 


