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Forum: Naturgruppen
Tid: D.10/6-2020
Sted: Hyldemarken

(X = deltager, X = deltager ikke)

Deltagere: X Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe)
 X Anne Wilms (Friluftsrådet)
 X Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
 X Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening)
 X Hans Wernberg (Risby grundejerforening)
 X Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom)
 X Jakob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune)

Afbud:  X Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
 X Lars Clark (Grønne Familier)
 X Christian Aakjær (Danmarks Naturfredningsforening)
 X Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
 X Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
 X Karsten Wenneberg (St. Vejleå kogræsser- og naturplejeforening)
 

Referent: Anne Wilms

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referatet fra d.5/2-2020
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra forvaltningen: a) Naturplanen har været til politisk behandling 

d.9/6 i MBU og blev godkendt, b) der igangsættes i samarbejde med 
Agendacentret snarligst rydning af bjørneklo tre steder i Vallensbæk Mose, 
c) der vil blive vintergræsset i to folde i Val. Mose, om muligt med ponyer, 
d) sjælden bi fundet i juni i Hyldemarken (Heriades truncorum, kun fundet 
på nu 5 lokaliteter), e) rydning af tæt vegetation i åen med mejekurv i juni 
(fra underføringen og op til nærmest bassin)

5. Oplæg om invasive arter - Hans Wernberg
6. Hvordan fremmer vi biodiversiteten i Albertslund – mad og hjem til insekter, 

bevarelse af døde træer, smådamme, retablering af gydebanker i St. Vejleå 
opstrøms jernbanen til Snubbekorsvej, etc.

7. Møde angående naturdriften af kommunens arealer, herunder a) typer af 
husdyr, der bruges til afgræsning, b) høslæt og c) udfasning af materialer i 
driften, som er fremstillet af - eller benytter - plastik

8. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden 
Ok

2. Bemærkninger til referat fra 6. november 2019
Ingen bemærkninger.

3. Orientering fra formanden
a. Arne deltager i Vandråd for Køge Bugt (på vegne af FR). Ishøj 

Kommune har foreslået vandrådet, at der lægges sten i åen 
ved Tranegilde Mose. Arne har luftet muligheden for at 
etablere omløbet på St. Vejleå, men denne opgave er for 
omkostningsfuld til at få første prioritet i Vandrådet.  Til 
gengæld forventer opgaven at blive “anden opgave”, hvilket 
betyder, at såfremt der bliver penge fra EU til denne pulje, da 
prioriterer Vandrådet at projektet til omløbet bliver støttet. 
Der arbejdes på at få fritlagt brinkerne på St. Vejleå i Hyldager 
Bakker Syd i forbindelse med etableringen. Arne har bl.a. talt 
med Vivi, som er vores politiske repræsentant (formand for 
Miljø og Teknik).

b. Der arbejdes på at få hævet bunden i St. Vejleå gennem 
Egelundparken, så den igen få en god økologisk stand.  Dvs. 
gyde og opvækstvand for laksefisk, såsom ørreder.

c. Arne har på vegne af FR’s arbejdsgruppe med St. Vejleå 
deltaget i bestyrelsesmøde for ISVM med præsentation af 
omløbet. Der var en god dialog med mange spørgsmål og 
synspunkter, men Arnes generelle opfattelse var, at der er 
positive tanker. Vallensbæk Kommune har stillet spørgsmål 
vedr. søernes fremtidige status – dette spørgsmål er sendt 
videre til HOFOR.

d. NG vil blive inviteret til møde vedr. Albertslund Kommunes 
kommende sundhedspolitik.

4. Orientering fra forvaltningen
Jacob er blevet fastansat i Albertslund Kommune og vil fremadrettet 
være sekretær for NG. Arne og Jacob vil holde møde og gennemgå 
”opgavelisten” og få den prioriteret. Opgavelisten skal drøftes med til 
HHH.

a. Naturplan 2020 har være til politisk behandling i MBU (d. 9. 
juni) og blev godkendt. Naturplanen skal nu behandles af ØU 
og KB, herefter sendes naturplanen i 8 ugers offentlig høring 
(formodentlig efter sommeren). 

b. Der vil snarest blive igangsat et samarbejde mellem 
kommunen og ACA vedr. bekæmpelse af kæmpebjørneklo på 
tre lokationer i Vallensbæk Mose. I første omgang er der tale 
om skærmkapning.

c. Der vil blive vintergræsning på minimum to folde i Vallensbæk 
Mose. Hvis det er muligt, vil det blive græsning med ponyer.
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d. Der er observeret en sjælden bi (Heriades truncorum) i 
Hyldemarken i juni 2020. Den er kun observeret på 5 
lokationer i Danmark.

e. Grundet etablering af Hyldager Bakker er der observeret en 
kraftig opgang i vegetationen nedstrøms anlægsarbejdet. Der 
vil derfor blive foretaget oprensning med mejekurv i juni 
måned. Der vil fremadrettet blive etableret sandfang eller lign. 
foranstaltninger for at mindske påvirkningerne på åen. 
Desuden anbefaler NG, at alle gydebanker nedstrøms 
udslippet bliver renset for slam før november måned, hvorved 
ørreder igen kan benytte de nu tilslammede gydebanker i St. 
Vejleå.  Jacob undersøger muligheden for at vores åmand kan 
gøre dette.

5. Oplæg om invasive arter ved Hans Wernberg
Inden mødet havde flere af deltagerne set den tilsendte youtube video 
vedr. invasive arter. Hans fortalte om de forskellige invasive arter, som 
er til stede i Albertslund og/eller vores nabokommuner. Alle EU-lande 
er blevet pålagt at bekæmpe de invasive arter, men der er en del 
udfordringer vedr. fortolkning af lovteksten.
Der var livlig debat om emnet, og der var enighed om at NG skal prøve 
at hjælpe med at få informationen ud til borgerne i Albertslund. Det 
blev aftalt, at Arne kontakter AP for at tilbyde en artikelserie (4 
artikler) med beskrivelse og information om bekæmpelse af de fire 
mest forekommende invasive arter (bjørneklo, japansk pileurt, kæmpe 
balsami og gyldenris). Youtube video kan ses her: 
https://www.youtube.com/watch?v=mrPvcYwKDOo

6. Hvordan fremmer vi biodiversiteten i Albertslund
Biodiversiteten i Albertslund kommune skal fremmes – forhåbentlig vil 
den kommende naturplan påvirke biodiversiteten positivt.
NG vil fastholde trykket på forvaltningen og KB for at opretholde 
arbejdet med biodiversitet.
Jacob informerede om, at han pt. modtager mange opkald fra borgere 
med spørgsmål vedr. biodiversitet – både forespørgsler og forslag.

7. Møde ang. Naturdrift af kommunens arealer
Jacob har forsøgt at etablere kontakt til Dyregården, som varetager 
størstedelen af kommunens naturdrift. Mødet skulle bl.a. omhandle en 
fælles målsætning om bl.a. græsningstryk og slåning af arealer.
Anne gjorde opmærksom på at der var slået græs i området ved 
Egelundparken – og at ALT for meget  er slået. NG undrer sig over 
dette, da der netop for Egelundparken er udarbejdet plejeplan, hvor 
slåning med maskiner ikke er planlagt til dette tidspunkt på året.
Arne ønsker en arbejdsgruppe, som kan udarbejde forslag til NG vedr. 
naturdriften på kommunens arealer.

https://www.youtube.com/watch?v=mrPvcYwKDOo
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NG ønsker at der stilles krav til brugere af kommunens arealer, således 
at pasningen er i overensstemmelse med bl.a. de udarbejdede 
plejeplaner.

8. Eventuelt
Det er rygter om at ca. 15 % af Vestskovens areal skal udlægges til 
urørt skov. Jacob undersøger.
Arne ønsker at få klarlagt, hvem der er kommunens repræsentant i 
Skovbrugerrådet. Jacob undeersøger. Poul Evald er repræsentant for 
DN. 

Kommende mødedatoer med emner:
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).

Onsdag 9. september    Skovrejsning i Albertslund

Onsdag 30. september    Støj

Onsdag 4. november

Onsdag 2. december kl. 17:00 (mødested planlægges senere)

Forkortelser:

NG Naturgruppen
HOFOR                         Hovedstadens Forsyning
DN Danmarks Naturfredningsforening
FR Friluftsrådet
HTK Høje Tåstrup Kommune
DSF Dansk Sportsfisker Forening
ACA Agenda Center Albertslund
ØU                                              Økonomi Udvalg


