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Forum: Naturgruppen 

Tid: Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17:30 – 19:30 

Sted: A-Huset, lokale A16 

Deltagere: Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 

Lisa Bisset (Danmarks Naturfredningsforening) 

Arne Lie (Albertslund Sportsfiskerklub) 

Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 

Bodil Rasmussen (St. Vejle Å Kogræsserforening) 

Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening) 

Elsebeth Bindslev (Botanisk Forening) 

Anne Wilms (Friluftsrådet) 

Jan Holm (Albertslund kommune) 

Afbud: Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 

Hanne Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 

Lars Clark (Grønne Familier) 

Katrine Søbye (Natur & Ungdom) 

Stephan Springborg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 

Referent: Anne Wilms 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af forrige referater 

3. Kongsholmparken – våde enge (drøftelse) 

4. Kongsholmparken – udsivende vand efter stop af vandindvinding (orientering) 

5. Harrestrup Å-opland – flere vådområder i Vestskoven 

6. Naturplan Danmark – hvad går den ud på og kan foreningerne bidrage 

(drøftelse) 

7. Naturpark på Vestegnen (orientering og drøftelse) 

8. Orientering fra foreningerne 

9. Orientering fra forvaltningen 

10. Orientering fra kanalfølgegruppen 

11. Opfølgningssager 

12. Mødekalender 

13. Eventuelt 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev prioritet, således at ovennævnte dagsorden blev anvendt. 

 

2. Godkendelse af forrige referater 

Vedr. referat fra mødet d. 12. november 2014 punkt 8 mangler et par punkter. 

Disse medtages i dette referat under punkt 10. – Referat godkendt. 

Vedr. referat fra mødet d. 14. januar 2015 punkt 3. Det blev pointeret, at 

Naturgruppen ikke har forhindret udsættelse af græskarper i kanalen, men at 

der er en 2-årig forsøgsperiode, hvor der forsøges anvendt mekanisk rensning 

af kanalen. – Referat godkendt. 
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3. Kongsholmparken – våde enge (drøftelse) 

Jan Holm viste visualiseringsmodeller af de kommende våde enge i 

Kongsholmparken. Visualiseringerne viste en normal tilstand og tilstanden efter 

en 5 års hændelse. Kommunal bestyrelsen har i marts godkendt forslag til 

vandudledning i landzone. Jan Holm sender forslaget i høring snarest. Helle 

Kay, HOFOR forsøger at få ansøgning til dispensation fra 

fredningsbestemmelserne sendt inden påske 2015. Disse vil ligeledes komme i 

høring. Der var spørgsmål til Naturgruppens indsigelser efter mødet 14. januar. 

Jan Holm oplyste, at disse er videresendt til HOFOR, som har modtaget og vil 

tage indsigelserne med i det videre arbejde med detailplanlægning. HOFOR 

ønsker start på projektet omkring 1. september eller oktober 2015, dette 

afhænger dog af godkendelser, dispensationer samt Kroppedals udgravninger. 

Kommunen og HOFOR kører parløb i forbindelse med projektet. Fiskernes 

forslag vedr. det flisebelagte stykke fra våde egne til St. Vejle Å er videresendt 

til HOFOR. Når detailplanlægningen for alvor sætter i gang skal der reageres 

hurtigt for at evt. ændringer kan medtages i det fremadrettede projekt. 

 

4. Kongsholmparken – udsivende vand efter stop af vandindvinding 

(orientering) 

Der siver en del vand ud i elleskoven (hvor der tidligere var afværgepumper). 

Der er tegn på okker i vandet. Jan Holm har bedt HOFOR om notat vedr. 

okkerholdig jord i engstrøget. Har fået lovning på svar på undersøgelse inden 

påske 2015. Der findes tekniske løsninger i forbindelse med standsning af 

okkeren. (Okker giver problemer for fisk, fauna og flora samt ”rødt vand”). Jan 

Holm rykker HOFOR vedr. svar vedr. fjernelse af pumpestationerne inkl. 

bygninger. 

 

5. Harrestrup Å-opland – flere vådområder i Vestskoven 

Der er vedtaget et samarbejde mellem 10 kommuner om et nyt regulativ for 

Harrestrup Å. Der er ønske om at placere 2 vådområder i Vestskoven – ét for 

enden af Herstedøstervej (mod Frederikssundsmotorvejen) og ét i forbindelse 

med Harrestrup Mose. Der vil blive invitereret til stormøde i sensommeren 2015 

(af Hans-Henrik Høg) 

 

6. Naturplan Danmark – hvad går den ud på og kan foreningerne bidrage 

(drøftelse) 

Alle Danmarks kommuner skal kortlægge og arbejde for grønne korridorer i 

landskabet. Albertslund kommune vurderes at være godt med. Naturplanen 

skal indarbejdes i kommuneplanen. 

Jan Holm ønsker samarbejde med Naturgruppen vedr. forslag til grønne 

områder. 

Poul Evald udtrykte ønske om definerede spredningskorridorer – også i den 

bymæssige bebyggelse. Tendenserne findes allerede i Albertslund, de skal 

”blot” udvides. 

Albertslund har en udfordring med at etablere de grønne korridorer til flora og 

fauna i forbindelse med jernbanen og motorvejene. 

Ministeriet ønsker at forbinde de danske Natura 2000-områder med de 

eksisterende §3-områder. 

Jan Holm melder ud, når der er kommet noget mere konkret. Ideer/forslag er 

allerede på nuværende tidspunkt velkomne (sendes til Jan Holm). 

Der var forslag om at medbringe et kommunekort til næste møde, hvorpå, der 

kunne tegnes forslag til grønne korridorer. 
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7. Naturpark på Vestegnen (orientering og drøftelse) 

Ishøj, Vallensbæk, Albertslund & Høje Tåstrup kommuner er indgået i 

samarbejde om idéen. Mads Ellegaard (tildigere Friluftsrådet er ansat i Ishøj 

som naturvejleder) og bidrager om Naturpark Vestegnen (arbejdstitel). Det 

nuværende område, der arbejdes med dækker Vestskoven, Strandparken 

(Brøndby til Hundige) og Store Vejle Ådal (inkl. Porsemosen). Tanken er, at en 

naturpark kan være større en St. Vejleådal, men intet er lagt fast endnu. 

Arbejdet med ansøgningen forventes at tage mellem 12 og 18 måneder. I 

Albertslund er man positivt indstillede med overfor idéen. I Vallensbæk har 

ansøgningen været på kommunalbestyrelsesmøde, hvor der blev stillet flere 

spørgsmål, som forvaltningen skal besvare. Friluftsrådet informerede om, at de 

allerede er involveret i arbejdet med at kontakte Vallensbæk kommune. 

Der kan læses mere om Naturparkerne på: 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturparker.aspx 

 

8. Orientering fra foreningerne 

Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab: 

Der kommer 7 dyr på arealerne ved Egelundsparken i maj. Der er et stort ønske 

om at anvende folden mod syd. 

St. Vejle Å kogræsserforening: 

Foldene er desværre ødelagt, så der arbejdes på at få dem reetableret.  

Botanisk Forening fortalte om, at naturen er ved at vågne. 

Danmarks Naturfredningsforening: 

DN deltog i Natur & Ungdom’s redekassearrangement på Albertslund 

biblioteket – et meget vellykket arrangement. DN starter projektet 

Biodiversitet.nu op i år. Der kan læses mere på www.biodiversitet.nu. 

Bjørnens Sportsfiskerforening: 

Der er gennemført en undersøgelse af fiskebestanden i Tueholm og 

Vallensbæk Sø. Det foreløbige resultat er ikke opløftende, der er få rovfisk 

tilbage og mange skidtfisk. Der igangsættes et flerårigt projekt vedr. forbedring 

af fiskebestanden. DTU vil gerne deltage i dette projekt. Arne Lie spurgte til 

phosfor målinger i søerne – rovfisk har behov for klart vand. Kjeld har kontakt til 

skolerne vedr. projekter i St. Vejle Å – desværre en del udfordringer grundet 

skolereformen. 

Friluftsrådet: 

Kreds Storkøbenhavn Vest har haft kredsrepræsentantsskabsmøde – både 

Anne og Arne sidder i kredsbestyrelsen. Der er opbakning fra kredsen til 

Naturpark-projektet. 

Store Vejle Å-gruppen har holdt møde med DN i de 4 kommuner – et godt og 

konstruktivt møde. Der er fremadrettet fokus på sponsorgruppen, hvor der 

afventes udspil fra Jan Holm. 

 

9. Orientering fra forvaltningen 

 Trafik & Natur forvaltningen har fået/får 2 nye medarbejdere (hhv. pr. 1. 

marts og 1. april 2015), dette vil aflaste Jan Holm en del, så der bliver 

tid til ”de sjove ting”. 

 Der har været træsprængning i Egelundparken. 

 Fiskeøkologisk laboratorium foretager faunaindeks og 

fisketilstandsundersøgelser i St. Vejle Å. Der er optimistiske meldinger. 

 Jan Holm har fået svar fra Energinet Danmark vedr. 

højspændingsledningerne i Egelundparken – planen siger mellem 

2016 og 2020 (men det bliver nok nærmere 2020). 

 Jan Holm informerede om miljølæseplanen, som ligger hos alle 

kommunens institutioner og skoler. 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturparker.aspx
http://www.biodiversitet.nu/
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 Forvaltningen har fået en flex-medarbejder, som bl.a. skal arbejde på at 

få referater osv. på kommunens hjemmeside. Samme medarbejder får 

muligvis også til opgave at hjælpe med oprettelse af et naturarkiv. 

 Oprensning af bassin P (St Vejle Å, nedenfor Dyregården) blev bremset 

grundet usikkerhed omkring opfattelsen af bassinet/åen. Der arbejdes 

på dette. 

 Jan Holm udsender kort med kendte navne på søerne i Albertslund. 

 

10. Orientering fra kanalfølgegruppen 

Arne Lie fortalte om det pågående detail-skitse-projekt, hvor alting pludselig 

bliver til et mere konkret udkast. 

Der er taget prøver på betonen i kanalen, som viser, at betonen er for dårlig – 

hvad dette betyder for projektets fremtid er endnu uvist. 

Der er fremsat forslag om at fjerne betonkonstruktionen (muren) under 

Vridsløsevej (mellem kanalen og vandhaverne), således at der vil komme 

nærhed til vand og masser af grønt. 

 

11. Opfølgningssager 

Sag Tovholder 

Rovfuglekasser og spejderne Katrine Søbye 

Trægruppe 

Kasper Smith + Poul Evald 
Fremskaffelse af DN’s materiale om 

træer 

Bevaringsstatus på træer i landzonen 

Fjernelse af overflødige skilte i 

kommunen 

Jan Holm 

Skyggetræer ved St. Vejle Å Arne Lie – Jan Holm sender mail vedr. 

godkendelse fra kommunen til 

opgravning og genplantning af træer. 

Materiale vedr. fuglefodring Jan Holm har fundet – tages op i 

sensommeren 

Mulighed for større græsningstryk i 

den nordlige fold i Egelundparken 

undersøges 

Jan Holm holder møde med 

Albertslund Kogræsser- og 

Naturplejeselskab + Dyregården for at 

finde løsning 

Brud på kloakledning Jan Holm 

Discgolfbane Anne Wilms 

Grejbank Anne Wilms 

Oprydning i folde i Egelundparken Jan Holm 

Installationer i kommunen 

(borde/bænke) 

Jan Holm 

Lokalplaner i høring Lise Bisset + Hanne Jørgensen 
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Sag Tovholder 

Udflugt på kommende møde Jan Holm + Arne Lie 

 

12. Mødekalender 

Onsdag 17. juni 2015 – muligvis udflugt i kommunen 

Onsdag 16. september 2015 

Tirsdag 3. november 2015 

Tirsdag 8. december 2015 

 

13. Eventuelt 

Jan Holm arbejder på at gennemgå ”gamle” sager, der vil blive udarbejdet en 

liste, som vil blive sendt ud til Naturgruppen. 

Jan Holm udarbejder en opsamling på spørgsmål (og svar) til HOFOR, som 

sendes ud til Naturgruppen. 

 

 


