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Forum: Naturgruppen 
Tid: Onsdag d 15. september 2021 kl. 17:30 – 20:00 
Sted: Albertslund Rådhus 

Deltagere: Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
Anne Wilms (Friluftsrådet) 
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) (PE) 
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
Lars Clark (Grønne Familier) 
Carsten Høyer (Dansk Ornitologisk Forening) 
Jakob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune) 

Afbud: Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening) 
Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening) 
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven) 
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
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 referat fra 9. juni 2021 
3) Orientering fra formanden 

a) Svinepytten (bassin T) 
b) Toftegården 
c) Bio-blitz 
d) St. Vejleå omløb 

4) Orientering fra forvaltningen 
a) Egelundparken 
b) NST Skovbrugerråd 
c) Naturplan 2020 – projekt 5 
d) Naturplan 2020 – projekt 3 
e) Borgerarrangement 

5) Grøn Dag 
6) Store træer på Fængselsgrunden 
7) NG’s oprindelige forslag til Hyldager Bakker 
8) Forvaltningens planer ift. opdaterede planer for kommunens arealer 
9) Nye medlemmer til NG 
10) Orientering fra foreninger og medlemmer 
11) Eventuelt 
12) Næste møde 9. juni 2021 
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1. Godkendelse af dagsorden  
Punkter tages i vilkårlig rækkefølge, men referat udarbejdes efter dagsorden. 
 

2. Bemærkninger til referat fra 9. juni 2021 
Ingen bemærkninger 
Ønske fra formanden om at der kommer lidt ekstra på referatet. Anne tager almindeligt referat, 
som offentliggøres på gruppens hjemmeside. Jacobs beslutningsreferat anvendes internt i 
kommunen. 

3. Orientering fra formanden 
a. Svinepytten (bassin T): Arne har, over sommeren, på vegne af NG gjort indsigelser mod 

udformning af bassinet. Bassinet er udformet med meget brede betonkanter, hvor der ikke 
kan planteres de aftalte planter. Der er enighed mellem NG og forvaltningen om at dette 
ikke er acceptabelt. Arne har skrevet til HOFOR vedr. mulighed for at dække minimum 
halvdelen af betonkanten med ler eller råjord. Der skal afholdes møde med HOFOR, NG og 
forvaltningen i nærmeste fremtid for at finde løsning på den manglende kommunikation 
mellem HOFOR og NG/forvaltningen. 

b. Der er afholdt møde med Toftegården, forvaltningen og NG. Toftegården skal drives som 
landbrug og vil derfor foretage høslæt på det tidspunkt, som giver størst gevinst for 
Toftegården. Forvaltningen arbejder på at få Toftegårdens arealer tilbage til kommunen, 
således at disse arealer vil blive udlagt til natur i stedet for landbrug. NG støtter 
forvaltningen i arbejdet med at få arealerne tilbage til natur-status.  

c. Bio-blitz. Som en udløber af ovennævnte er der afholdt møde med borgmester Steen 
Christiansen, Leif Pedersen, forvaltningen og NG repræsenteret ved Hans, Carsten & Arne. 
Anne og Katrine er tovholdere på en arbejdsgruppe om bioblitz. 

d. St. Vejleå omløb: VMC har fået til opgave at undersøge mulighederne for fondsmidler til 
etablering af omløbet på St. Vejleå. Der sker meget hele tiden – og Arne forsøger at 
informere om tiltag osv. Arne skal d. 15. oktober afholde guidet tur med SF. 

 
4. Orientering fra forvaltningen 

a. Egelundsparken er afsluttet efter en god start. Der er bl.a. kommet butsnudet frø, orkidéen 
skovhullæbe og en sjælden hvepseart. Jacob har en mængde stammer, som ligger i depot 
indtil der kommer ønske om brug rundt om i kommunen. 

b. NST Skovbrugerråd: Skovbrugerråd nedlægges generelt og erstattes af nye råd, hvor bl.a. 
kommunerne ikke skal deltage. Kommunerne vil blive inviteret til at deltage ad andre 
kanaler. 

c. Naturplan 2020 – projekt 5 (skovstykke ved vandhaverne): Jacob og Carsten skal på tur og 
registrere særlig interessante træer. Vil formodentlig blive påbegyndt i september 2021. 

d. Naturplan 2020 – projekt 3 (oprensning af sø i Vestskoven): NST har forrige år fjernet høje 
træer omkring søen, hvilket har medført en ren sø, som behøver oprensning. Vil 
formodentlig blive udført i november-december 2021. 

e. Borgerarrangement: Forvaltningen booket den store sal i Gate 21 til borgerarrangement 
inden kommunalvalget d. 10. november 2021 (18:00 – 20:00). Arbejdsgruppe bestående af 
Arne, Carsten og Poul Evald. Emnerne vil være støj og biodiversitet (der kan evt. reklameres 
for bioblitz’en). 
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5. Grøn Dag 
Carsten deltager med Jacob på Grøn Dag med en stand om fugle og havens misforståede insekter. 

6. Store træer på fængselsgrunden 
Fængslets venner har rettet henvendelse til NG vedr. bevaring af gamle træer på fængselsgrunden. 
Arne efterlyser masterplanen for bebyggelsen. Jan Holm & Jacob har registreret træer (både 
levende og døde) på fængselsgrunden. Der er mange forskellige træ-arter på grunden. Jacob gør 
ved alle møder opmærksom på, at disse træer skal bevares og bruges i fortællinger. 
 

7. NG’s oprindelige forslag til Hyldager Bakker 
Udskydes til næste møde. NG ønsker at blive hørt som selvstændig høringspart. Borgernes forslag 
er ikke blevet fremvist til NG. Arne tager fat i Hans Henrik Høg for at få indsigt i sagen. 
 

8. Forvaltningens planer ift. opdaterede planer for kommunens arealer 
Der er pt. ikke de store planer for kommunens arealer. Der udarbejdes pt. paragraf 3 registreringer 
i hele kommunen, som vil danne grundlaget for forvaltningens planer. 
Carsten spurgte til beplantning på Kongsholmbjerget/Høghsbjerget. Forvaltningen har sat krav om 
at ny beplantning vil blive hjemmehørende arter. Jan Holm har indkaldt til møder vedr. 
træplantning – Arne sender datoer. 
 

9. Nye medlemmer til NG 
Kasper Smith (DN) ønsker at forlade NG. NG siger tak for tiden i NG til Kasper. 
DN foreslår Sten Erik Hansen som nyt medlem. 
Arne har talt med Steen Christiansen om at få kontakt til borgere i boligområder, som har deltaget i 
borgersamlingerne og udvist interesse for natur. 
 

10. Orientering fra medlemmer og foreninger 
 Katrine – på vegne af Biodiversitetsgruppen i Røde Vejrmølleparken ønsker etablering af 

kvashegn på grænsen mellem kommunens areal og boligforeningens areal. Gruppen skal skrive 
til forvaltningen for at få kvalificering af projektet på kommunens areal. NG vil gerne se 
projektet og evt. kommentere på det. 

 Carsten fortalte om ekstremt mange humlebi-arter i Kongsholmparken i 2021. 
 Arne spurgte til Naturprisen, som pt. ligger i forvaltningen. Der har, i forvaltningen, været debat 

om ”prisen”, som ikke vil blive en pengepræmie. Det vil være muligt at ansøge om Naturprisen 
for borgere og boligselskaber. Der er tale om også at lave en Naturpris for firmaer. Arne ønsker 
at NG får indsigelsesret på den endelige udkast fra forvaltningen. 

 Anne informerede om, at hun nu er blevet formand for det lokale friluftsråd i Albertslund. 
 Katrine informerede om Harrestrup Mose, hvor projektet (HOFOR) afventer svar fra Albertslund 

kommune. NG opfordrer kommunen til at få svaret til projektet hurtigst muligt. Katrine sender 
til Arne, som videresender til Jan Holm. 

 
11. Eventuelt 

Der har tidligere været et let måltid (sandwich) – det vil blive genoptaget. 
Nyt HOFOR bassin i Egelundparken tages med næste møde (orientering). 
 

12. Næste møde 
Næste møde er 3. november 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). 
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Forkortelser: 
DN  Danmarks Naturfredningsforening 
FR  Friluftsrådet 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 
FB  Facebook 
NG  Naturgruppen 
NST  Naturstyrelsen 
VMC  Verdensmål Centeret 
N&U  Natur & Ungdom


