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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag d 8. juni 2022 kl. 17:30 – 19:30 
Sted: Biotopia, Birkelundparken, Albertslund 

Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Carsten Høyer (Dansk Ornitologisk Forening) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Sten-Erik Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) (PE) 
Jakob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune) 

Gæst: Pernille Vesterløkke (Albertslund Verdensmål Center) 

Afbud: Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
Karsten Wenneberg (St. Vejle Å kogræsserforening) 
Jan Holm (Albertslund kommune) 
 

Referent:  Anne Wilms 

Beslutningsreferat:  Jacob Ruskov-Nielsen 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden  
2) Bemærkninger til forrige referat 
3) Orientering fra formanden 

a) Høringssvar 
b) Kommissorium 

4) Orientering fra forvaltningen 
a) Naturplan projekt 5 (veteranisering) 
b) Naturprisen – det videre forløb 
c) Vandhul i veteraniseringen i Egelundparken 
d) Kommunens nye plantekatalog 

5) Kommentarer til Kommunens visionsplan for 2022-2030 
6) PFAS i vandmiljøet 
7) Arbejdsgruppe til udbredelse af kendskab til NG 
8) 10 % arbejdsgruppe – hvem vil være med 
9) Emner til NG i efterår 2022 & forår 2023 
10) Nye medlemmer til NG 
11) Orientering fra medlemmer og foreninger 
12) Eventuelt 
13) Næste møde 
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1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 

2. Bemærkninger forrige referat 
Ingen bemærkninger 
 

3. Orientering fra formanden 
a. Cykeltur fra Vikingebroen til Vallensbæk Mose 

Arne var guide på en cykeltur fra Vikingebroen til Vallensbæk Mose arrangeret af SF 
Vestegnen. En god tur med fokus på muligheder i ådalen. 

b. Egelund Bakker 
VMC har søgt klimaskovfonden og har fået en donation på 1,1 M kr til træer. Træerne 
ønskes plantet i Egelundparken på HTK’s arealer. Der har været møde mellem VMC og HTK. 

c. Elmaster i Egelundparken 
Der arbejdes fortsat på at få tracé i Egelundparken nedgravet. Forvaltningen i Albertslund 
og HTK skal samarbejde. 

d. Gydebanker i St. Vejleå 
Gydebankerne i St. Vejleå er blevet ”forurenede” grundet anlæggelsen af Hyldager Bakker. 
Arne har skrevet til forvaltningen, som har svaret positivt, at der vil blive foretaget 
”spuling” af gydebankerne. Tidsplanen er ikke fastsat. Det skal undersøges om der kan 
hentes midler fra HB projektet. 

e. NG kommisorium 
Kommisorium har været ”frem og tilbage”. Jf. referat fra KB møde er NG blevet tildelt 5 
møder/år á 2 timers varighed, 20 timer til referat og 37 timer til NG arbejde. Jacob vil 
fremadrettet medbringe ”regnskab” over forbrugte timer. 

 
4. Orientering fra forvaltningen 

a. Naturplanens projekt 5 (veteranisering) 
Projektet er tæt på afslutning, der vil blive etableret vandhul i den nordlige del. I 
forbindelse med forsøg på etablering i den sydlige del blev et gammelt dræn blotlagt, 
hvorfor denne plan blev stoppet. 

b. Naturprisen 
Naturprisen skal uddeles. NG skal finde en værdig modtager. Modtageren skal have gjort 
en indsats for naturen. Der skal udarbejdes et skriv, som sendes til Jacob, som sender 
videre til kommunens kommunikationsafdeling. 

c. Vandhul i Egelundparken 
Der vil blive etableret ny membran i søen i Egelundparken (i skoven). 

d. Kommunens plantekatalog 
Jacob har udarbejdet et plantekatalog med arter, som ønskes i kommunen. Plantekataloget 
anvendes af mange afdelinger i kommunen. 

 
5. Kommunens Visionsplan 2022-2030 

KB og embedsmændene har sammen udarbejdet oplæg til en forenklet visionsplan for 2022-2030. 
Poul Evald har deltaget ved borgermøde omkring visionsplanen. Arne sender høringssvar på vegne 
af NG. 
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6. PFAS i vandmiljøet 
Arne har forespurgt forvaltningen vedr. registreringer af PFAS i vandmiljøet. Der er fundet få høje 
målinger i bl.a. i St. Vejleå. Arne vil kontakte kommunens brandberedskab for at forhøre sig om 
træningspladser, hvor der kan være anvendt skum med PFAS. 
Arbejdsgruppe med Poul Evald, Carsten, Klaus og Arne oprettet. 

7. Arbejdsgruppe for kendskab til NG 
Carsten, Steen Erik og Arne (Lars fra forrige møde) 

8. 10 % arbejdsgruppe 
Arbejdsgruppen ønsker flere (nye) medlemmer. Anne trækker sig for arbejdsgruppen. 

9. Emner til NG for efterår 2022 og forår 2023 
Arne tager fat i Marie Guldborg vedr. udarbejdelse af årshjul. 
Anbefalinger af natur-apps til borgerne 
Bioblitz (Katrine og Lars) 
Redekasser 

10. Nye medlemmer til NG 
Poul Evald har 2 mulige medlemmer – formidler kontakt til Arne. 

11. Orientering af gruppens medlemmer 
DN:  Udfordringer med foreningens lokaler på Langagergård. 
Fiskerne:  Svært med de nye restriktioner på fangst fra båd. 
DOF:  Fuglene i Kongsholmparken har det fint på trods af veteraniserings 

projektet, hvor der har været anvendt meget store maskiner. Den eneste fugl, 
som er forsvundet, er dompap. 

Arne: Forslag fra Venstre (Claus Rasmussen) om et grønnere kanalstrøg. Efter 
renovering af kanalen er området blevet meget mere beton end grønt. 

12. Eventuelt 
Næste møde 21. september 2022. 
Hvor intet andet er nævnt afholdes mødet på Albertslund Rådhus med start kl. 17:30 til 19:30. 
 
Efterfølgende møder i 2022: 
2. oktober & 30. november. 

 
Forkortelser: 
HB  Hyldager Bakker 
SF  Socialistisk Folkeparti 
HTK  Høje Tåstrup Kommune 
PLAS  En forkortelse for perfluorerede alkylsyrer 
VMC  Verdensmålscenteret 
KB  Kommunal bestyrelsen 
NG  Naturgruppen 
DOF  Dansk Ornitologisk Forening


