
Referat, Naturgruppen d.31-03-21 

 

Forum: Naturgruppen 
Tid: 31/03-2020, 17.30-20.00 
Sted: Mødested: Microsoft Teams 

(X = deltager, X = deltager ikke) 

Deltagere:  X Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
 X Anne Wilms (Friluftsrådet) 
 X Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
 X Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
 X Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Jacob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune) 
 X Lars Clark (Grønne Familier) 
 X Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
 X Marianne Bach (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Casten Høyer (Dansk Ornitologisk Forening) 
 X Jesper Tranberg (Naturstyrelsen) 

  
Referent: Anne Wilms 

Dagsorden: 
  
1) Godkendelse af dagsorden  
2) Bemærkninger til referat fra 27. januar 2021  
3) Orientering fra formanden  
4) Orientering fra forvaltningen: a) Albertslund kommune tilmeldt ”Danmarks vildeste kommune”, b) 
Projekter fra NP2020 er i gang (projekt 4 – Udtynding i Egelundparken), c) der arbejdes med projekt vedr. 
”rabatter og grøfter” 
 5) Naturnær drift (høslæt i stedet for wrap) på kommunale arealer  
 6) NG’s opgaveliste  
 7) Nye medlemmer til NG  
 8) Orientering fra foreninger og medlemmer  
 9) Eventuelt  
 10) Næste møde 9. juni 2021  
 

 
 
 

 

 



1. Godkendelse af dagsorden 

Punkter tages i vilkårlig rækkefølge, men referat udarbejdes efter dagsorden. 

 
 
2. Bemærkninger til referat fra 27. januar 2021  

Ingen bemærkninger 

 
3. Orientering fra formanden  

        a) Fængselsgrundet: PE, Katrine og Anne deltog på virtuelt møde med forvaltningen, Freja samt 
repræsentanter fra de 2 valgte projekter. PE fortalte om oplægget, som NG kun har få bemærkninger til 
projektet. Alle deltagere fra NG fornemmede, at der blev lyttet og taget input til projektet – specielt med 
hensyn til bevarelse af de gamle lunde og etablering af grønne (og måske blå) strøg gennem byggeriet.  

        b) Møde med NST vedr.: Arne, Katrine og Anne har deltaget i møde med forvaltningen og VMC vedr. 
træplantning i Vestskoven. NST accepterer, at der plantes træer på 1,4 ha nordvest for Herstedhøje 
(tidligere lovet) og evt. på de 2 grunde (Rovej 12 og Gammel Landevej 46), som skoven er ved at opkøbe 
(bygningerne skal rives ned).  
NG tilkendegav vores ønske om at der fokuseres mere på biodiversitet og vådområder end på et mål om at 
plante 500.000 træer i Albertslund. NST var meget interesseret i at etablere vådområder i Vestskoven. Arne 
udsender en oversigt vedr. potentielle steder til skovrejsning på kommunale arealer.  
Arne udsender en invitation til dem som ønsker at være med i en arbejdsgruppen vedr. de blå strøg i 
Vestskoven.  
c) Svinepytten (bassin T): HOFOR er godt i gang med renovering. Hans & Anne deltager i arbejdsgruppe med 
VMC vedr. forslag til beplantning mod Kærmosevej. PE ønsker også at deltage – Arne videregiver 
information til VMC.  
d) 10 % gruppen: Samarbejdet med VMC er blevet diskuteret og det er blevet aftalt, at NG skal holdes 
bedre informeret.  
e) VMC har bedt om NG’s holdning til placering af generationslund. Generationslunden etableres i 
samarbejde mellem DN & VMC med støtte fra Velux fonden. NG har ikke holdninger til placering. 
 
 
4. Orientering fra forvaltningen (Jacob ikke til stede)  

        a) Danmarks vildeste kommune: Albertslund var én af de første kommuner til at melde sig til projektet, 
som man kan læse mere om her: https://www.vildmedvilje.dk/danmarks-vildeste-kommune/ . 

        b) NP2020: Træfældning i Egelundparken er godt i gang (projekt 4). Forventes færdig midt/slut april. Se 
hele Naturplanen her: 
https://albertslund.dk/media/4556427/albertslund_naturplan_2020_uden_indledningpdf.pdf  

        c) Projekt grøfter og rabatter: koordinering i gang med Materialegården. Leder af Materialegården, Keld 
Frandsen, ser på, om der skal købes nyt materiel til opsamling af den klippede vegetation. Processen med 
mere naturnær drift/ekstensiv drift af samtlige af kommunens grønne arealer (herunder grøftekanter og 
rabatter) kommer til at blive effektiviseret over de kommende 1-3 år, mens kommunen lærer af processen 

 
 
5. Naturnær drift 

Carsten Høyer informerede om, at der har været stor tilbagegang i insektarter (specielt sommerfugle) i bl.a. 
Kongsholmparken, og dette kan direkte relateres til, at der laves høslæt med maskiner for tidligt på året 
(omkring Skt. Hans). Carsten kan dokumentere tilbagegangen. Hans og Carsten arbejder sammen om 



etablering af skitse med arealer, som er af speciel biodiversitetsværdi, som kan videregives til forvaltningen 
via Naturgruppen. Carsten har allerede talt med Jacob, som vil blive inddraget i arbejdet med skitserne. 
 
 
 
6. Naturgruppens opgaveliste 

Denne blev gennemgået på mødet og Arne har efterfølgende opdateret denne.  
Det blev under dette punkt besluttet at oprette en arbejdsgruppen til udarbejdelse af en træpolitik, samt 
udpegning af kommunalt ejede arealer, hvor der er mulighed for at sætte flere træer og buske, mhp. at øge 
biodiversiteten. Lars Clark, Hans Wernberg og Carsten Høyer meldte sig til denne hurtigtarbejdende 
arbejdsgruppe. Der udarbejdes et førsteudkast til en træpolitik og forslag til flere træer og buske til det 
kommende Naturgruppemøde i juni. 
 
7. Nye medlemmer i NG 

Carsten Høyer er kommet på listen igen – var blevet fjernet ved en fejl. Carsten repræsenterer Dansk 
Ornitologisk Forening. Bo Bjerregård er interesseret og vil blive sat i kontakt med Arne. 
 
 
8. Orientering fra medlemmer og foreninger 

DN: 
Har modtaget flere donationer fra Velux fonden til bl.a. generationslunden og affaldsdagen.  
Husk at alle DN’s arrangementer er åbne for alle interesserede, der er dog tilmeldingskrav grundet 
begrænsning (grundet COVID-19).  
DOF: 
Fugleinfluenzaen hærger i Danmark -og også i Albertslund. Døde fugle skal anmeldes til fødevarestyrelsen. 
Man skal ikke røre døde fugle, men evt. samle dem op ved hjælp af handsker og plastposer. Se mere 
information her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Fund-af-doede-eller-
syge-vilde-fugle-i-naturen.aspx  
Carsten arbejder på at få etableret en database med billeder af lokale fugle.  
DOF har en pågående fotokonkurrence, hvor det gælder om at tage billeder af flest mulige arter i 2021.  
Grønne familier: 
Projekt ”Urban Gardening” gik i stå grundet COVID-19.  
FR: 
St. Vejleådal gruppen arbejder stadig på at få etableret omløb ved Tueholm & Vallensbæk Søerne.  
FR’s årsmøde er (igen) flyttet til juni 2021.  
HTK planlægger at foretage skovrejsning i Sengeløse grusgrav. PE vil tage kontakt til DN HTK.  
Natur & Ungdom: 
Katrine er fortsat valgt som repræsentant i NG. N&U har i år fokus på oprensning af kanalen på 
affaldsdagen. N&U har indgået samarbejde med Albertslund boligforening i projekt med at få beboere ud i 
naturen. 
 
 
 

 

 



9. Eventuelt 

§3 undersøgelser: 
Katrine er i gang med at foretage §3 undersøgelser i Albertslund kommunes søer. I den forbindelse har 
Katrine ”efterlyst” observationer via FB sider – med fint resultat. Katrine har i sin efterlysning anvendt NG 
som reference. Carsten vil kigge efter frøer i vandhaverne i påsken.  
Storkereder: 
Katrine har fået en henvendelse fra en person/gruppe i Albertslund, som ønsker at etablere storkereder. 
Katrine videresender henvendelsen til Lars.  
Kvækkende frøer: 
Katrine har d.d. (31. marts) hørt de første kvækkende frøer.  
Solskålen: 
Katrine har observeret guldfisk i regnvandsbassinet, Solskålen, hvilket er meget ærgerligt. Naturgruppens 
anbefaler at kommunen får tømt bassinet og renser for fisk i slut august eller start september 2021. Arne 
sætter punktet på Naturgruppens liste. 
Vandindvinding i Vestskoven:  
PE gjorde opmærksom på, at der snart vil blive foretaget undersøgelser i Vestskoven med henblik på 
etablering af vandindvinding. Dette vil medføre en sænkning af grundvandet, som formodentlig også vil 
påvirke vandstanden i Radiosøen. Både Danmarks Naturfredningsforening og Naturgruppen vil være 
opmærksomme på projektet. 
Dyregården: 
PE foreslog et tættere samarbejde med Dyregården (Toftegården). Arne informerede om, at dette er 
undervejs, men er blevet forsinket grundet COVID-19. 
 
 
10. Næste møde 

Næste møde er 9. juni 2021  
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:  
DN Danmarks Naturfredningsforening  
FR Friluftsrådet  
HOFOR Hovedstadens Forsyning  
KB Kommunalbestyrelsen  
FB Facebook  
NG Naturgruppen  
NST Naturstyrelsen  
VMC Verdensmål Centeret  
N&U Natur & Ungdom


