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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag d 30. marts 2022 kl. 17:30 – 20:00 
Sted: Albertslund Rådhus, mødelokale 1 

Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Carsten Høyer (Dansk Ornitologisk Forening) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Sten-Erik Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) (PE) 
Jacob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune) 
Marie Guldborg (gæst, Albertslund Kommune 

                          Pernille Vesterløkke (gæst, AVC) 

Afbud: Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
Karsten Wenneberg (St. Vejle Å kogræsserforening) 
 

Referent:  Anne Wilms 

Beslutningsreferat:  Jacob Ruskov-Nielsen 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden  
2) Bemærkninger til forrige referat 
3) Orientering fra formanden 

a) Høringssvar 
b) Kommissorium 

4) Orientering fra forvaltningen 
a) Naturplan projekt 5 (veteranisering) 
b) Træstammer i overskud fra projekt 5 til projekt 4 
c) Stormsikring af træ ved vandhaverne 
d) Grøn dag 

5) Bioblitz i Kongsholmparken 
6) Støtteordning til lavbundsarealer 
7) Oprensning af St. Vejleå ifm. HB 
8) Arbejdsgruppe om kendskabet til NG 
9) Etablering af klimagruppe (verdensmål 13) 
10) Eventuelle nye medlemmer til NG 
11) Orientering fra gruppens medlemmer 
12) Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt – punktet 5, bioblitz tilføjet. 
 

2. Bemærkninger forrige referat 
Ingen bemærkninger 

3. Orientering fra formanden 
a. Høringssvar 

Høringssvar på COOP bebyggelsen – spredningskorridorer, 3-strenget kloaksystem, blå. 
Arne deltog ved borgermøde og kom i dialog med COOP’s kommunikationsmedarbejder. 
Høringssvar udarbejdes på Fængselsgrunden med minimum samme 3 punkter og bevarelse 
af gamle træer (frist 2022-04-18). 

b. Møde med forvaltningen ang. kommissorium 
Jacob Ruskov-Nielsen, Anders Keldorff og Marie Guldborg fra forvaltningen mødtes med 
Arne Lie for at diskutere det reviderede kommissorium for NG. Det reviderede 
kommissorium sendes til godkendelse i KB sammen med hvidbogen, der indeholder NG’s 
høringssvar. 

 
4. Orientering fra forvaltningen 

a. Naturplanens projekt 5 (veteranisering) 
Projektet er tæt på afslutning, der vil blive åbnet lidt yderligere. Der vil blive etableret et 
vandhul i den sydlige ende af bevoksningen (i en ny lysning). Afventer Kroppedals 
gennemgang af arealerne inden udgravning til vandhul. Stor ros fra Carsten til projektet, 
som er forløbet uden større indvirkning på fuglelivet. Der er ekstra redemateriale grundet 
de mange væltede træer. Dompap er midlertidigt flyttet. Brugere af området er ligeledes 
glade for projektet. Ønske fra Klaus om etablering af borde/bænke ved vandhaverne. 

b. Træstammer i overskud fra Naturplanens projekt 5 anvendes i projekt 4 
Træstammer fra HBs indkørsel er flyttet til områder i Egelundparken, hvor der ”manglede” 
træstammer. Poul Evald ønskede membran i vandhullet i Egelundparken. Jacob undersøger 
mulighed for at få etableret membran, således at der kan blive permanent vandspejl. 

c. Stormsikring af træ ved vandhaverne 
Spætmejsernes yngletræ er blevet stormsikret med wire, dette grundet svampeangreb. 
Hvis træet evt. ”vælter” grundet svamp, vil træet vælte ind i skoven og ikke ud over stien. 

d. Grøn Dag 7. maj 2022 
Forvaltningen deltager med 2 stader på Grøn Dag. Jacob vil fortælle om vilde haver og en 
anden stand vil informere om dødt træ i AVCs ”klima walk”. DN deltager med stand, hvor 
fokus bliver på klimaplan 2050. 

 
5. Bioblitz 

Katrine har inviteret til Bioblitz i Kongsholmparken d. 20.-21. maj 2022 
Katrine har en række spørgsmål: 

 Hvem skal inviteres (eksperter)? 
 Hvilke arter vil vi registrere? 
 Er der forplejning? 
 Er der mulighed for overnatning til eksperter? 
 21. maj falder sammen med Naturmødet i Hirtshals 
 Kan arrangementet starte fredag aften og køre 24 timer? 
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 Professionel registrering? 

Der skal udarbejdes budget og ansøges hos kommunen. Der er behov for telt, strøm, arbejdsområder & 
forplejning. Forvaltningen vil gerne stå for forplejning til NG’s medlemmer. 

Katrine opfordrer til brug af appen ”iNaturalist”, hvor almindelige borgere kan uploade billeder og få 
artsbestemt. Dette kræver kun en smartphone – alle fokusområder har interesse og billeder skal 
uploades via ”iNaturalist”. 

Lars vil gerne deltage med fokus på flagermus. 

Poul Evald vil gerne deltage med fokus på planter. 

Carsten vil deltage med fokus på insekter. 

Start lørdag kl. 18 til søndag  

Lars & Katrine kontakter Skoleforvaltningen. Der skal sende mail med information om behov (telt, 
strøm) til forvaltningen. 

6. Støtteordning til lavbundsarealer 
Kommunen har fokus på binding af CO2 via plantning af træer. Der kan ligeledes bindes meget CO2 
via lavbundsarealer. Der er udgivet et kort (fra miljøstyrelsen) med potentielle lavbundsarealer, 
hvor der kan etableres arealer til binding af CO2, flere af disse arealer ligger i Vestskoven og i Store 
Vejleådalen. 
Jacob informerede om at kommune pt har ansat en konsulent, som har fokus på lokalisering af 
lavbundsområder samt kortlægning af gamle dræn. 

7. Oprensning af St. Vejleå i forbindelse med etablering af HB 
Åmanden har haft bekymringer i forbindelse med etablering af HB. Der er slammet til omkring de 
etablerede gydebanker, hvilket på sigt kan påvirke fiskebestanden i åen. Der tilføres størrer 
mængde næring til åen, hvilket også medfører øget vegetation. 
Marie Guldborg anbefaler at sende mail til vejogpark-mailen for at sikre at oprensning sker på 
korrekt tidspunkt. 
NG stiller forslag om ændret drift vedr. rensning af gydebankerne, som bør ske umiddelbart før 
oktober/november hvert år. Klaus og Arne sammensætter et skriv til vej og park. 
Arne udtrykte ligeledes bekymring omkring nedlæggelse af kommunale dræn i Vejleådal og foreslår 
nedsættelse af en arbejdsgruppe, som i samarbejde med forvaltningen. Pernille informerede om 
møde med Jan og Hans-Henrik samt Klimaskovfonden, hvor der er mulighed for at søge midler til 
fjernelse af dræn. Klaus og Arne inviterer til møde med forvaltningen (Jacob) og AVC (Pernille).  

 
8. Kendskab til NG 

Arne ønsker etablering af arbejdsgruppe, som kan arbejde med at skaffe flere medlemmer til NG. 
Kommissorium skal godkendes af KB i slut maj. Arne ønsker, at NG får tilført nye medlemmer, som 
har interesse i arbejdet omkring natur i nybyggerier. Arne, Carsten & Lars er i arbejdsgruppe. 
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9. Etablering af klimagruppe 

KB har bedt om at få etableret en klimagruppe. Der er fra forvaltningen taget kontakt til 
Bedsteforældrenes Klimaaktion, som efterfølgende har taget kontakt til Arne. Arne har givet input i 
forhold til de interesseområder, som NG har i forbindelse med klimatiltag. 
Forvaltningen orienterer, når klimagruppe er etableret. 

10. Nye medlemmer til NG 
Intet nyt. 

 
11. Orientering af gruppens medlemmer 

Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab har mistet deres forkvinde, Kate Sandberg, og det er 
derfor uvist hvorvidt foreningen kan fortsætte deres græsning i Egelundparken. NG udtrykker 
bekymring for at arealerne vil gro til, og tilskynder, at kommunen har fokus på at arealerne fortsat 
afgræsses. 
I AVC og FR arbejdsgruppe er der sendt 3 ansøgninger afsted for naturgenopretningsprojekt for St. 
Vejleå. Ansøgning er afsendt fra ISVM. 

Der blev afholdt et 1 minuts stilhed til ære for Kate.  Kate var et aktivt medlem af Naturgruppen og 
døde i en alt for tidlige alder af et hjertestop. Kate vil være savnet i gruppen fremover.  Ære være 
hendes minde. 

 

12. Eventuelt 
Næste møde 8. juni 2022. 
Hvor intet andet er nævnt afholdes mødet på Albertslund Rådhus med start kl. 17:30 til 20:00 (med 
mulighed for at slutte ½ time tidligere). 
 
Efterfølgende møder i 2022: 
21. september, 2. oktober & 30. november. 

 
 
 
Forkortelser: 
HB  Hyldager Bakker 
AVC  Albertslund Verdensmålscenter 
KB  Kommunal bestyrelsen 
FR  Friluftsrådet 
NG  Naturgruppen 
ISVM  IS Vallensbæk Mose 
CO2  Carbondioxid


