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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag den 10. april 2019, kl. 1730-2000 
Sted: Rådhuset, Mødelokale 2 

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) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 
Christian Åkjær (Danmarks Naturfredningsforening) 

Afbud: Lars Clark (Grønne Familier) 
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra 9. januar 2019 
3. Orientering fra formanden 
4. Orientering fra forvaltningen 
5. Radiogrunden 
6. Naturpris 
7. Naturværdi – hvordan? 
8. Hyldager Bakker – status og næste skridt – orientering og drøftelse 
9. Hyldager Bakker – borgerinvolvering og workshops 
10. Erstatningsskov og/eller skovrejsning – til drøftelser 
11. Mål for sommermødet 11. juni 2019 
12. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
Ad 1: Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2: Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3:  
• NG er ikke gået ind i debatten vedr. radiogrunden. Arne har bl.a. 
talt med forskellige medlemmer af kommunalbestyrelsen og medarbejdere i 
forvaltningen og er af den opfattelse, at NG skal afvente det videre forløb. NG 
bakkede op om formandens holdning. 
• Formanden har på NG’s vegne indsendt høringssvar på lokalplan 
til hhv. hjørnegrunden og Stenmosegrunden. I begge høringssvar er der gjort 
opmærksom på at NG anbefaler 3-strenget kloaksystem, at byggeriet holdes på 
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maks. 2 etager og at biodiversiteten skal inddrages i planlægningen. Derudover 
anbefaler NG at kommunen generelt har større fokus på en biofaktor, som kan 
bedømmes før byggeri og efter. 
• Arne har holdt møde med Pernille Bech og Hanne Klit Johansen,  
Sekretariat for Byudvikling & Erhverv, vedr. biodiversitet. Jan og Jakob deltog 
ligeledes. Der blev bl.a. diskuteret muligheden for biofaktor og mulighederne for 
at få større biodiversitet i kommunen generelt. 
• Arne anbefalede, at alle tilmelder sig høringsportalen for at få 
lokalplaner i høring. Der foregår p.t. et arbejde med at få tilrettet listerne, så de 
”rigtige” personer får tilsendt lokalplaner og lign. i høring. Høringsportalen findes 
på https://hoeringsportalen.dk/ 
 
Ad 4: Jan orienterede fra forvaltningen: 
• Forvaltningen har fået en ekstra arbejdskraft i biolog Jacob 
Ruskov-Nielsen. Jacob hjælper Jan med at få ordnet en masse opgaver.  
• Albertslund kommune kører en kampagne sammen med NST om 
at passe på vildtet i forbindelse med overgangen fra normaltid til sommertid. 
Der er placeret orange hjorte langs bl.a. Vestskovvej og Ledøjevej/Risbyvej. 
• Dispensationen til NST vedr. vandhuller ved Herstedhøje hhv. 
Herstedøster er gået i gennem. NST er gået i gang med etablering af vandhuller 
ved Herstedhøje. 
• Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 10, 
som omhandler det grønne Danmarkskort. Et foreløbigt eksemplar blev 
udleveret til de fremmødte. 
• Arbejdet med at få etableret et omløb på St. Vejleå ved Tueholm 
og Vallensbæk Søerne er blevet vedtaget af Albertslund KB. Vallensbæk har 
ligeledes meldt positivt tilbage med hensyn til det videre arbejde. 
• Naturovervågning 2019 – Der foretages pt.t gennemgang af 
kommunens våde områder med registrering af naturtilstand. I samarbejde med 
Ishøj kommune er der foretaget gennemgang af hele St. Vejleå af 
Fiskeøkologisk laboratorium. 
• Info tavler i parkerne. Forvaltningen ønsker hjælp til forslag til 
udformning af info tavler – skal det være QR koder, ”pop-up”-skilte eller andre 
løsninger. Evt. forslag bedes sendt til Jan. Skal være selvstændigt punkt til 
næste møde. 
• Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Vejdirektoratet med 
information om botanisk kortlægning langs statsvejene i Danmark. 
• Kongsholmparkens våde egne vil blive ændret. Arbejdet vil blive 
påbegyndt i maj 2019 med forventet afslutning i slutningen af juni 2019. NG 
anbefaler, at de oversvømmede paddehuller bliver flyttet længere væk, således 
at de ikke er konstant oversvømmet. Jan kontakter projektleder hos HOFOR. 
• Svinepytten er ikke afklaret. Povl Markussen (ACA) har hørt, at 
Svinepytten skulle renoveres i 2019. Jan kontakter HOFOR. 
• Jakob vil hjælpe med at få NG’s referater og opgaver på 
kommunens hjemmeside. 
• Hyldemarken vil blive tilsået med danske engblomster for at øge 
biodiversiteten og tiltrække bier, sommerfugle og svirrefluer. 
 
 
Ad 5: Poul Evald informerede om at DN har lavet indsigelse til Miljøministeret, 
da DN mener, at bevoksningen på Radiogrunden er fredskov. (Fredskov: Skov 
plantet på offentligt ejet areal). Albertslund kommune mener, at beplantningen 
er fra efter salg til privat ejer i 1999. Sagen står stille indtil Miljøministeriet har 
afgivet svar i sagen. DN har inviteret til borgermøde i KB-salen den.  24. april. 
 
Katrine har informerede om, at vandhullet på radiogrunden har den største 
population af kommunens ansvarsart, spidssnudet frø. Det skønnes, at der er 
omkring 750 padder i vandhullet. 

https://hoeringsportalen.dk/
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Ad 6: Arne og Jan udarbejder forslag til næste møde. Hvis andre har ideer eller 
lign. bedes dette rundsendt til NG’s medlemmer. Tages op på næste møde. 
 
Ad 7: Principperne skal frem – herunder verdensmål. 
Jan vil høre Jakob om mulighed for at lave en mere håndgribelig ”måling”. 
 
Ad 8: Orkideerne i Hyldager Bakker er blevet flyttet.  
 
Ad 9: Jan sender information i ugen efter påske. 
 
Ad 10: Der er givet dispensation til fældning af fredskov i Kongsholmparken i 
forbindelse med anlæggelse af kørevej (etableringsvej) til Hyldager Bakker. Der 
vil blive kontrolleret for spættehuller i træerne i ugen efter påske. Forvaltningen 
ønsker kørevej etableret uden om det eksisterende popler (ved ikke om det er 
muligt). 
 
Ad 11: Radiosøen og Stensøen med ”middag i madpakke-huset ved Stensøen. 
Hanne, Pernille og Jakob inviteres til at deltage. 
 
Ad 12:  
10 % mere natur har arbejdsdage i Biotopia d. 9. maj og 18. juni fra 17 til 20. 
 
Arne ønsker kontrol af overfladevandet i Hyldager Bakker. 
 
Povl Evald foreslog brug af Drop-box i NG. Der var ikke stemning for dette. 
 
N&U har fugletur d. 11. april fra Langagergård kl. 18-19:30. 
 
NG deltager på Grøn Dag den 4. maj (Katrine og Anne) 
 
Povl Evald har hørt, at slaggebjergene i Vestskoven muligvis vil blive nedlagt. 
 
 
 
-- 
Forkortelser: 
NG  Naturgruppen 
NST  Naturstyrelsen 
KB  Kommunal bestyrelsen 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 
N&U  Natur & Ungdom 
ACA  AgendaCenter Albertslund 
QR kode Quick Respons kode (2 dimensionel streg-kode), som kan 
aflæses med smartphone 
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