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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag d 26. januar 2022 kl. 17:30 – 20:00 
Sted: Virtuelt 

Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Carsten Høyer (Dansk Ornitologisk Forening) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) (PE) 
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
Jacob Ruskov-Nielsen (JRN, Albertslund kommune) 
Marianne Burchall (MBU) 

Afbud: Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Sten-Erik Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
 

Referent:  Anne Wilms 

Beslutningsreferat:  Jacob Ruskov-Nielsen 

Dagsorden: 

1) Præsentation fra HOFOR af igangværende projekter 
2) Godkendelse af dagsorden  
3) Bemærkninger til forrige referat 
4) Orientering fra formanden 

a) Møde i 10 %-gruppen 
b) Møde med kommunaldirektør og direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 
c) Møde med Høje-Taastrups (HTK) borgmester 
d) Møde med Toftegården 
e) Brugermøde om Fængselsgrunden 
f) Høringssvar kommuneplanen 
g) COOP-grunden høring 

5) Orientering fra forvaltningen 
a) Bevaringsværdige træer 
b) 500.000 træer og NST 
c) Flagermus på Fængselsgrunden 

6) Toftegårdens forpagtede arealer 
7) Nye medlemmer til Naturgruppen? 
8) Orientering fra medlemmer og foreninger 
9) Eventuelt 
10) Næste møde 
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1. Præsentation fra HOFOR af igangværende projekter 
HOFOR og Rambøll gennemgik de 3 forslag vedr. grøft efter vandhaverne, hvor brinkerne eroderes 
ved kraftig gennemstrømning. Der var størst tilslutning fra NG til det alternative forslag, hvor 
grøftens forløb ændres til en slynget strækning. 
HOFOR informerede om projektet i Egelundparken, hvor der skal etableres nye bassiner. 
Forundersøgelserne er færdige inklusive opmåling og arbejdet med skitser er gået i gang. HOFOR 
har tidligere meldt ud, at der ville være materiale klar til NG i marts, men dette vil muligvis blive 
forsinket. 
Harrestrup Mose har været på ”hold”, da der var opstået usikkerhed om behov for bygværk. Der er 
nu vedtaget, at bygværket skal etableres og arbejdet vil blive genoptaget. Bygværket forventes 
etableret i 2023. 
HOFOR var repræsenteret ved Gry Schwarz og Pernille Larsen. Rambøll var repræsenteret ved Jan 
Nielsen og Mads Grue. 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt – tilføjet punkter fra Poul Evald under ”Eventuelt”. 
 

3. Bemærkninger forrige referat 
Ingen bemærkninger 

4. Orientering fra formanden 
a. Møde i 10 %-gruppen 

Katrine og Poul Evald deltog. Status over tiltag i 2021 bl.a. med renovering af Svinepytten 
og etablering af ”høje”. Der vil komme bænke i Biotopia og nye skilte. Pernille fra 
Albertslund Verdensmålscenter (AVC) har udarbejdet skilte til Biotopia og resten af 
Birkelundparken. 
Vandet i Svinepytten lugter og der er store problemer med fodring af fugle. 
Der er indkøbt Himalaya birk (ved en fejl), blev stoppet i sidste øjeblik og er blevet 
returneret af HOFOR. 
Naturvejlederen på Herstedhøje er stoppet og stillingen er pt. ikke genbesat, dette er en 
bekymring for AVC og Naturgruppen (NG). 

b. Møde med Henrik Harder og Kirstine Klæbel 
Arne har holdt møde med kommunaldirektør, Henrik Harder, og direktør for By, Kultur, 
Miljø & Beskæftigelse, Kirstine Klæbel. Godt og opmuntrende møde med mange roser til 
NG for indsatsen. Marianne Burchall vil være opmærksom på at få sendt naturrelaterede 
sager til høring i NG. 

c. Møde med Michael Ziegler, HTK 
Arne har haft møde med Michael Ziegler (HTK), Ishøj kommune og Albertslund kommune 
vedr. forankring af omløbet af St. Vejleå. Der vil ikke kunne opnås fondsmidler til omløbet, 
da åens forløb ligger på kommunalt område. Det er blevet aftalt, at projektet løftes op på 
et højere plan og flere elementer tages med i projektet. Der udarbejdes en orienteringssag 
til de 4 kommuner, som skal have fokus på hele St. Vejleå på hele forløbet fra Vestskoven 
(Snubbekorsvej) til Strandparken. Carsten Høyer mener, at der vil blive påvirkning af 
fuglelivet i Tueholmsøen, hvis indløbet fjernes. 

d. Møde med Toftegården, Laura Holdt 
Mødet omhandlede Toftegårdens høslæt i kommunen. Der skal holdes møde med 
Toftegårdens EU-konsulent. 
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e. Brugermøde vedr. fængselsgrunden 
Katrine Søbye og Arne Lie deltog og følte sig hørt, men kan desværre ikke udtale sig om 
detaljer.  

f. Høringssvar kommuneplan 
3-strenget kloakering. 
Tænke grønne og blå korridorer i forbindelse med i nybyggeri 
Plante nye træer, når træer fældes 
Høringssvar er sendt ”for sent”. Marianne Burchall sørger for at få høringssvaret med. 

g. COOP – Byens Vestlige Bydel 
Høring inden 20. februar. 
Borgermøde d. 31. januar 2022. 

 
5. Orientering fra forvaltningen 

a. Udpegning af biologiske værdifulde træer 
Carsten og JRN har været på tur i skovpartiet langs vandhaverne med fokus på at lokalisere 
de bevaringsværdige træer inden veteranisering af skovpartiet. En stor del af de fældede 
træer vil blive liggende, men uden at hindre adgang. Projektet er med fokus på 
hjemmehørende træer, hvorfor disse vil blive stående. Stierne vil blive anlagt efter de 
eksisterende trampestier. Overskydende træer vil blive kørt i den mest åbne del af 
Egelundparkens veteraniserede skovparti. Carsten Høyer og JRN har talt om muligheden for 
at bore huller i store kævler og prøve at tiltrække humlebier. Arne Lie efterlyser, at NG’s 
medlemmer danner en arbejdsgruppe, som vil arrangere borgerinddragelse. 

b. Plantning af 500.000 træer  
Forvaltningen og AVC har holdt møde med Naturstyrelsen (NST) om muligheden for at 
bruge NST’s arealer til plantning af nogle af de 500.000 træer. NST udelukker ikke, at der vil 
være plads til nye træer i vestskoven, men som udgangspunkt kan de ikke hjælpe med at 
skabe plads til flere træer, da forvaltningsplanen for urørt skov i Vestskoven endnu ikke er 
vedtaget. JRN skal udarbejde en mødesag vedr. mulighed for plantning af træerne samt 
mulige alternativer. Carsten foreslog beplantning af arealet mellem pumpestationen og 
Store Vejleå. Arne gjorde opmærksom på, at arealet er en ny naturtype i Albertslund. 

c. Flagermus på Fængselsgrunden 
JRN har holdt møde med Enggaard vedr. muligheden for flagermus ved den nye sø på 
Fængselsgrunden. Der er konstateret 5 – 6 arter på området, men raste- og ynglesteder 
skal lokaliseres, hvilket undersøges i løbet af året. 

 
6. Toftegårdens forpagtede arealer 

Toftegården er pt. bundet af regler for EU-støtte, som betyder, at de ikke kan imødekomme 
forvaltningen og NG’s ønske om omlægning. Der vil blive arbejdet på at få alle arealer afviklet 
hurtigst muligt. JRN har fået svar fra konsulent i dag, så svaret er ikke behandlet endnu. 
Katrine Søbye udtrykte bekymring for græsningstryk, dette er endnu ikke diskuteret og JRN kunne 
derfor ikke svare. 

7. Nye medlemmer til NG 
Arne er blevet gjort opmærksom på, at der kan være fordele ved at have politikere som deltagere 
ved NG’s møder. Idéen er at få en tættere kontakt til politikerne og derved få udbredt kendskabet 
til NG. Arne ønskede en tilkendegivelse af ønske om mulig deltagelse fra politikere. 
Der var ikke enighed imellem de fremmødte medlemmer. Marianne Burchall foreslog mulighed for 
at invitere specifikke politikere til enkelte møder (eller del af møde). 
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8. Orientering fra medlemmer og foreninger 
Punktet udgår. 
 

9. Eventuelt 
Marianne Burchall informerede om naturvejlederstillingen. Naturvejlederen har været ansat i 
samarbejde mellem Glostrup og Albertslund, og pt. er de to forvaltninger i gang med at finde ud af 
fremtiden. Marianne mener, at en afklaring burde være klar inden sommerferien. NG ønsker at 
stillingen genbesættes. 
Poul Evald informerede om nationalportal for arter (www.arter.dk), der er kommet en ny funktion, 
hvor der kan laves artslister på kommuneniveau. 
Poul Evald ønskede information om projektet med vandindvinding i Vestskoven. JRN har ikke hørt 
noget endnu. 
Carsten Høyer har fået tilgang til materiale om fugle i Vestskoven og vil renskrive disse og 
videresende til NG. 
 

10. Næste møde 
Næste møde 30. marts 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). 
 
Forkortelser: 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 
AVC  Albertslund Verdensmålscenter 
MBU  Miljø- og Byudvalget 
NG  Naturgruppen 
HTK  Høje Tåstrup Kommune

http://www.arter.dk/

