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Forum: Naturgruppen 
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Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 
Jacob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune) 

Afbud: Lars Clark (Grønne Familier) 
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse/prioritering af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra 10. april 2019. 
3. Orientering fra formanden. 
4. Orientering fra forvaltningen. 
5. Præsentation af mose og sø – nabo til Radiogrunden. 
6. Andre punkter som tiden tillader. 
7. Næste møde onsdag den 11. september 2019. 
8. Evt. 

 
 
Referat 
 
Ad 1: Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2: Godkendt med en enkelt opklarende bemærkning vedr. flytning af 
orkideer ved Hyldager Bakker. Udsendt referat godkendt. Det blev besluttet, at 
punktet fremadrettet ændres til ”kommentarer til forrige referat”. Referatet vil 
blive udsendt umiddelbart efter mødet og evt. kommentarer kan rettes hurtigst 
muligt, hvorefter referatet vil blive lagt op på hjemmeside. 
 
Ad 3:  
 
HOFOR holder arrangement i Albertslund d. 24. juni 2019. Invitation er 
rundsendt. Formanden opfordrer til at NG’s medlemmer deltager. 
 
HTK har kontaktet formanden for at høre om Biotopia, da de vil etablere 
lignende. 
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Der er etableret 2 folde i Egelundparken til afgræsning. P.t. går Dyregårdens får 
på foldene. Foldene er etableret i ”ikke bæredygtige” materialer og fremstår 
skæmmende. Der er IKKE adgang til foldene for publikum. Den ene sø i 
Egelundparken er blevet lagt ind i den ene fold – denne sø skal ikke være 
hegnet. NG udtrykker undren over ikke at blive hørt inden sådanne 
indhegninger blive opsat. 
Formanden har taget kontakt til Kommunen pva. NG og klaget over 
materialevalg, manglende høring af NG samt manglende adgang til området for 
publikum. Ved samme lejlighed er kommunen atter blevet gjort opmærksom på 
plastik fra dyregårdens wrappen af høballer, som til stadighed findes i vores 
naturparken, Egelundparken, som større og mindre plastikstykker der ligger og 
forurener parken. Klagerne er stilet til kommunaldirektøren. 
 
Formanden har deltaget i brugermøde i ISVM (som repræsentant for 
Friluftsrådet). 
 
Ad 4:  
 
Jan orienterede fra forvaltningen: 
 
HOFOR har oplyst, at Svinepytten (bassin T) vil blive renoveret i 2020, men der 
er endnu ikke kommet kommentarer til de forslag, som forvaltningen har 
indsendt (forslag udarbejdet af NG). 
 
Der afholdes workshop vedr. Hyldager Bakker d. 12. juni 2019. 
 
HOFOR har påbegyndt arbejdet med at ændre konstruktionerne i forbindelse 
med de våde enge i Kongsholmparken. Der vil bl.a. blive foretaget ændringer 
på diget. 
 
HOFOR vil reparere skot i vandhaverne, da disse ikke fungerer – hvilket 
medfører manglende tilbageholdelse af vand fra Kanalen. 
 
Paddehul ved Bakkehuset fungerer ikke, dette vil blive forsøgt udbedret, bl.a. 
ved etablering af ny skråning. 
 
Jakob orienterede fra forvaltningen: 
 
Jakob præsenterede sig selv. Er blevet ansat for 6 måneder. 
 
Jakob vil primært arbejde med Naturplan 2020-2025. Planen er at Naturplanen 
skal indeholde flere små projekter/delmål – f.eks. i stil med projektet ”tilsåning af 
Hyldemarken”. Jakob vil indkalde til et møde i efteråret 2019, som udelukkende 
vil omhandle Naturplan. 
 
Spørgsmål til forvaltningen: 
 
Vedr. Paddehul ved Bakkehuset, formanden spurgte til muligheden for at få 
gjort søen dybere, således, at der bliver en permanent sø. Blev foreslået for et 
år siden af NG på vores sommermøde i 2018. Jan vil undersøge dette. 
 
Vedr. den lave vandstand i kanalen – dette er på grund af de defekte skot ved 
vandhaverne, hvorfor omløbet via Vridsløselille Å er blevet genåbnet. 
 
Ad 5: Dette punkt blev klaret på cykelturen, hvor Poul Evald delte ud af sin 
enorme viden om området. Der var desuden input fra andre deltagere. 
 
Ad 6: Opfølgningslisten vil blive ajourført og udsendt sammen med referat. 
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Ad 7: 11. september 2019 på Rådhuset. Arne har inviteret Pernille Bech, Leder 
af Byudvikling & Erhverv, til at deltage i mødet. 
 
Ad 8: Ikke noget. 
 
-- 
Forkortelser: 
NG  Naturgruppen 
HOFOR  Hovedstadens Forsyning 
ISVM  IS Vallensbæk Mose 
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