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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag den 9. januar 2019 – kl. 1730-2000. 
Sted: Albertslund Rådhus, mødelokale 1 

Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Lars Clark (Grønne Familier) 
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Marianne Bach (Danmarks Naturfredningsforening) 
Karsten Wenneberg (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra 5. december 2018 
3. Orientering fra formanden 
4. Orientering fra forvaltningen 
5. Prioriteringer i 2019 samt opfølgningssager 
6. Eventuelt 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Godkendelse af referat fra 5. december 2018 
Referat godkend uden bemærkninger. 

3. Orientering fra formanden 
• Arne har modtaget svar fra Biofos vedr. mulighed for at etablere 

rekreative oplevelser i forbindelse med RB05 (regnvandsbassin i 
Hyldagerparken). Biofos informerede om, at der er mulighed for 
forekomst af (luftbårne) vira, hvorfor embedslægen skal kontaktes. 
NG opfatter svaret som en indikation om, at det ikke vil være muligt 
at lave rekreative oplevelser i RB05. 

• Arne har skrevet til Energistyrelsen vedr. oplysninger på nedlæggelse 
af el-masterne (tracéerne) gennem St. Vejleå dalen (fra Porsemosen 
og sydpå). NG anmoder NST om at undersøge mulighederne mellem 
styrelserne. Fjernelse af tracéerne vil bidrage væsentligt til 
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naturoplevelsen, og det vil (forhåbentligt) være muligt at etablere et 
permanent vandspejl i området ved vikingebroen i Risby. 

• Arne spurgte på vegne af FR’s St. Vejleå gruppen til oprensning af 
Appevad (under Snubbekorsvej). Jan informerede om, at 
forvaltningen ville sørge for dette i 2019. 

4. Orientering fra forvaltningen 
Jesper, NST fik lov til at informere om NST’s igangværende projekter. 

• NST har fået dispensation til etablering af paddehullerne. 
Indsigelsesfrist d. 16. januar, hvorefter arbejdet forventes påbegyndt 
umiddelbart efter. Det forventes, at de nye paddehuller er etableret 
ultimo februar 2019. 

• NST har søgt fonde med henblik på etabling af land-art projekter 
(gave ved 50 års fødselsdag). Desværre er der ikke opnået 
tilstrækkeligt med midler. Der arbejdes på en ny ansøgningsrunde. 

• NST etablerer et nyt shelter i området mellem Oxbjerget (Hvissinge, 
Glostrup) og O3. 

• NST etablerer 2 nye ”bygge-natur-legepladser” i Vestskoven, hvor 
børn kan bruge deres kreativitet til at etablere legepladser med 
naturmaterialer – uden brug af søm, skruer osv. 

• Jesper undersøger rygter vedr. fjernelse af Slaggebjergene. 
Jan orienterede fra forvaltningen: 

• Forvaltningen arbejder intensivt på at få klargjort mødesager vedr. 
Hyldager Bakker til ekstra ordinært møde i teknik og miljøudvalget d. 
4. februar. 

• Jan efterlyste forslag til erstatningsnatur. I forbindelse med Hyldager 
Bakker projektet vil der blive fjernet et §3 område. Der var flere 
forslag om placeringer. 

• I forbindelse med etablering af Hyldager Bakker Syd vil der blive 
etableret en kørevej fra Vridsløsevej ind gennem §3 skov. Jan 
efterlyste igen forslag til placering af erstatningsskov. Der var flere 
forslag. 

• Forvaltningen arbejder på at klargøre mødesager til KB vedr. 
faunapassage i St. Vejleådalen (omløbet ved Tueholm- og Vallensbæk 
Sø). Mødesagerne skal ligeledes fremlægges for kommunal 
bestyrelserne i Ishøj og HT. 

• Jan har møde med HOFOR vedr. bassin P (i Hyldagerparken) d. 10. 
januar. P.t. har HOFOR sat ændring af bassin P på pause indtil 
Hyldager Bakker projektet er klar. 

• Jan opfordrede til at komme med høringssvar på ”Fælles om 
Albertslund”, som er i høring til 24. januar – Anne kigger på dette. 

• Blodbøgen i Egelundparken er ved at dø. Forvaltningen ønsker, på 
opfordring af NG, at hegne blodbøgen, (indhegningen er et højt 
”fodhegn” ligesom skoven har gjort med Egetræerne i Jægerspris) for 
at lade den gå til af sig selv. Forvaltningen ønsker input til et skilt med 
information om historien samt værdien ved at lade blodbøgen forgå 
naturligt. Input sendes til Jan. Jan kontakter lokalhistorisk forening 
for høre, om de har information om blodbøgen (alder osv.). 

• Naturgruppens hjemmeside – hvad skal den indeholde. Anne foreslog 
at dette kom på næste møde. Anne bliver tovholder for forslag og 
udarbejder et forslag til diskussion til kommende møde. 

• Jan undersøger forvaltningens regler vedr. hjemmesiden og 
rundsender disse. 
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• Jan inviterer Arne, Katrine og Jørgen Hansen (cykel-Jørgen) til møde i 
Vandhaverne, således at det kan blive klarlagt, hvad der skal 
etableres af ”ny natur”. 

• Biofaktor i Roholmparken. Jan sender forslag til datoer for en 
gennemgang af Roholmparken. Eventuelle interesserede er 
velkomne. 

• NG er inviteret til samarbejde om kommuneplanstrategi (dato ikke 
fastlagt) 

 
 

5. Prioriteringer i 2019 samt opfølgningssager 
Blev udleveret og gennemgået – udsendes sammen med referat 
 

6. Eventuelt 
Intet nyt. 
 
Forkortelser: 
NG  Naturgruppen 
NST  Naturstyrelsen 
FR  Friluftsrådet 
KB  Kommunal bestyrelsen 
HT  Høje Taastrup 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 

 


