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Forum: Naturgruppen
Tid: Onsdag den 6. november 2019
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Deltagere:Naturgruppen
Afbud: Anne Wilms; Hans Wernberg
Referent: Jan Holm

Gæster: Cathrine Larsen, Niras, Mette Hauerholm og Jannik Thore Florang, 
Hofor samt Hans-Henrik Høg.

Dagsorden – revideret og udsendt 6.11.2019:

1. Godkendelse og prioritering af dagsorden.
2. Bemærkninger til referat fra 11. september 2019.
3. Harrestrup Mose – status på klimasikringsprojekt – Hofor og Niras.
4. Flerstrengede afløbssystemer og klimasikring i Albertslund – Hans-

Henrik Høg.
5. Orientering fra formanden – bl.a. om Hyldager Bakker.
6. Orientering fra forvaltningen – bl.a. om den nye fold i Egelundsparken, 

årets faunaundersøgelser, Science-week i uge 39, landbrugsdrift som 
naturpleje m.m.

7. Høring af Naturgruppen – hvordan sikre inddragelse i 
høringsprocesser?

8. Hvordan der kan ske forventningsafstemning i forhold til landbrugsdrift 
– og naturpleje - i naturparkerne?

9. Diskussion af initiativer til fremme af biodiversitet og naturindhold som 
f.eks. insekt’folde’, retablering af gydebanker, hegn om den døde 
blodbøg.

10. Diskussion af støj som problem i forhold til natur og friluftsliv.
11. Hvordan undgår vi, at brug af plastik i kommunens drift ender i vores 

omgivelser?
12. Diskussion af muligheder for faunapassager til blandt andet Høje-

Taastrup og Hyldagerparken samt generelt.
13. Næste møde onsdag den 4. december 2019 – med spisning!
14. Evt.

Referat: 

Ad 1: Der var udsendt en revideret dagsorden for at give plads til pkt. 3 og 4.
Pkt. 11-12 kommer på et senere møde.

Arne Lie bød velkommen til gæsterne og til Carsten Høyer, som kort 
præsenterede sig selv.

Dagsorden godkendt.

Ad 2: Ingen bemærkninger.
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Ad 3: Cathrine Larsen gennemgik kort forudsætninger for løsningsforslaget, 
som indebærer, at to veje hæves og dermed fungerer som diger; På den måde 
undgås at der skal lægges diger (lave jordvolde) andre steder og evt. gøre det 
nødvendigt at rydde skov. Niras ppt-præsentation var udsendt den 6.11.2019, 
men udsendes med referatet.

Mette Hauerholm og Jannik Thore Florang præsenterede sig kort som dem, der 
arbejder med projektet. Tidsplanen er, at Hofor udbyder rådgiveropgaven på 
flere projekter, og når rådgiver er fundet inden årsskiftet, kan der 
detailprojekteres og bydes ud – formentlig i løbet af første halvår 2020.

Ad 4: Hans-Henrik Høg præsenterede kort fordelene ved flerstrengede 
afløbssystemer, hvorefter der var spørgsmål og svar. Poul Evald Hansen 
foreslog, at det tænkes ind i renoveringen i Galgebakken. Hans-Henrik Høg 
mente, at det med rimelighed bør tænkes ind i salgsmaterialet for Hyldager-
grunden.

Det blev slået fast, at planloven ikke gør det muligt at skrive det som et krav i en 
lokalplan. Katrine Søbye mente, at bygherre kan oplyses om det og fordelene.

Arne Lie rundede af med at fastslå, at det kan komme med i en 
biodiversitetsstrategi.

Der blev spurgt om eventuel viden om renhed af den lille sø ved Herstedlund og 
om, hvad det i sin tid har kostet med den ekstra streng.

Ad 5: Arne Lie orienterede om processen for Hyldager Bakker og summerede 
således:
Processen kan opleves som presset, da det nu er både den sydlige og den 
nordlige del.
Det er som om det blå er lidt i glemmebogen – det må undersøges, om f.eks. 
åbrinken kan flades ud (indenfor projektøkonomien).
Tidligere fremsatte idéer til inspiration mangler på hjemmesiden.
Beklager at der ikke er støjskærm på sydsiden af jernbanen.
Beklager at der ikke er tænkt mere i faunapassager.

Hans-Henrik Høg oplyste, at der skal udarbejdes et nyt regulativ for St. Vejleå, 
hvilket giver flere fordele; bla. kan der formuleres et anderledes formål end blot 
vandafledning , feks. Med vægt på naturindhold.
DN støtter denne tanke.

Arne Lie orienterede om sit møde med Steen Christiansen og Jette Runchel, 
hvor bla. benyttelse af vådområder kan tilbageholde CO2, og at han havde talt 
for, at Naturgruppens også tænkes ind i kommunens klimaplanlægning.

Arne Lie orienterede om indbydelsen til borgmesterens visionsworkshop den 
11.11., hvor emnet er biodiversitet; Arne Lie er blevet bedt om at holde et 
oplæg, som tager udgangspunkt i hans have for at vise, hvordan det også kan 
lade sig gøre.

Arne Lie orienterede om Fællesmødet for råd og nævn med 
Kommunalbestyrelsen den 7. januar 2020. Naturgruppen har fået datoen; 
invitationer følger.

Arne Lie orienterede om initiativet om skovrejsning i Albertslund

Ad 6: Orienteringspunkterne sendes ud med referatet.
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Enkelte punkter fik bemærkninger:
Egelundsparken – ny fold: der skal være flere indgange. Det er aftalt, at 
Dyregården kontaktes for at bringe forholdene i orden.
Toftekærgrøften – Er Naturgruppen forslag taget ad notam? Der er sendt til 
Hofor.

Ad 7: Naturgruppens medlemmer er tilbudt at komme på kommunens 
høringsliste; det skal ske individuelt, da det ikke kan lade sig gøre som gruppe. 
Dermed får interesserede alt i høring tilsendt. Det er aftalt, at Jan Holm er 
opmærksom på høringer og gør Naturgruppen opmærksom på det, når der er 
noget. Det bemærkedes, at der er en del i disse år, og at det ikke bliver mindre.

Ad 8: Arne Lie indledte med at opfordre til at kigge på Dyregårdens 
hjemmeside, hvor en opgave fortsat beskrives som produktion – umiddelbart er 
det uvist, hvad det dækker.

Hans-Henrik Høg supplerede med, at det ikke længere er Dyregårdens vigtigste 
opgave at producere.

Arne Lie ønsker også, at kommunens øvrige drift af grønne områder har natur 
og biodiversitet med i opgaveløsningen.

Det er aftalt, at der dels holdes et møde med Dyregårdens leder Emilie Aharon-
Petersen og Arne Lie samt Jan Holm; at der foretages en fælles gåtur i 
Egelundsparken inden Jul, samt at Emilie Aharon-Petersen vil blive inviteret til 
et af Naturgruppens første møder i de nye år – evt. kan det finde sted på 
Dyregården.

Der kan i det nye år, med Naturplanen som anledning, holdes et fællesmøde 
med Materialegården.

Ad 9: Tiden tillod ikke så meget, men emnet er ikke afsluttet.

Det blev foreslået, at der kunne etableres blomsterenge flere steder, f.eks. som 
bælter i flere af parkerne.

Ad 10: Emnet tages op på et senere møde, hvor en oplægsholder inviteres, 
som kan fortælle om støj, støjkortlægning og -måling.

Jan Holm supplerede med, at støj står højt på den politiske dagsorden, og at 
det er en del af budgetaftalen, at det skal undersøges, hvordan der kan 
etableres flere støjvolde langs motorvejene.

Ad 11: Udskudt.

Ad 12: Udskudt.

Ad 13: Det bliver sandsynligvis i Mosen som tidligere år.

Ad 14: Jacob Ruskov-Nielsen oplyste, at to projekter lige nu er taget ud af 
naturplanen i forhold til det, som Naturgruppen har set.

Hans-Henrik Høg foreslog Naturplanen som emne for næste møde, og at 
Naturgruppen i forbindelse med oversigten over året, der er gået, også kigger 
på emner for arbejdet i 2020. Dette blev taget til efterretning.


