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Årsberetning – Naturgruppen 2021 
Året går endnu engang på hæld. Covid-19 spøger, til manges frustration og 
overraskelse, stadigvæk og sætter sine begrænsende spor. Naturgruppens 
(NG) aktiviteter er dog kun i meget lille omfang blevet ramt af restriktionerne, så 
der er blevet talt natur – trods pandemi. Her følger årets højdepunkter fra NG’s 
aktiviteter. 
 
Tidligst på året blev der indgivet svar til kommunens ”Klimaplan 2050” for at 
sikre et fokus på natur også på klimaområdet, der jo optager både politikere og 
borgere meget i Albertslund. 
 
NG arrangerede et møde med Toftegården for at tale skånetiltag i forbindelse 
med Toftegårdens drift af kommunens arealer. Toftegårdens ledelse var så 
imødekommende, som det kunne lade sig gøre indenfor de rammer, som de 
skal holde sig indenfor, hvilket var meget positivt. 
 
Senere på året til årets sommermøde drog NG ud i naturen og mødtes med den 
nye leder for Trafik & Natur, Trine Engel. I det gode vejr, akkompagneret af 
diverse forfriskninger, blev Trine blev sat ind i NG’s arbejde og bagefter gik 
turen ind i et stykke nyveteraniseret skov for at se på og tale om effekterne af 
sådan en slags indgreb. 
 
HOFOR annoncerede, at de havde ønsker om at etablere en ny vandindvinding 
i Vestskoven. I NG sidder der flere medlemmer med meget omfattende viden 
om Vestskovens vandhuller og det liv, der er deri. I denne forbindelse er der i 
NG et stort fokus på, at der ikke sker varige ændringer i vandstanden i de 
vandhuller, hvor der lever bilag 4-arter, fx spidssnudet frø og stor 
vandsalamander. I disse vandhuller af høj kvalitet eksisterer der nemlig også 
ofte mere nøjsomme plante- og insektarter, der kun i ringe omfang tåler 
forstyrrelser. NG vil i det kommende år blive hørt separat af HOFOR, inden 
forslaget sendes i offentlig høring. 
 
To af gruppens medlemmer gennemgik henover sommeren flere af de arealer, 
hvor Toftegården pt. tager wrap til deres dyr for at undersøge, hvordan det stod 
til med arealernes forekomst af planter og dyr samt hvilke tiltag, der ville kunne 
skubbe biodiversiteten i den rigtige retning. 
 
Som efterårets regn og blæst begyndte at melde sin ankomst, blev de sidste 
detaljer aftalt vedrørende et borgermøde, som NG havde planlagt, og som 
skulle afholdes i Kongsholmcentret d.8/11-21. Borgermødet skulle handle om 
biodiversitet og flere politikere var inviteret til at deltage i et debatpanel. Aftenen 
forløb med masser af debat om natur både fra borgernes, politikernes og 
medlemmerne fra NG’s side. 
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Henover året var det et par gange blevet vendt, om der skulle arrangeres en 
såkaldt bioblitz, hvor så mage arter som muligt i et givent område registreres 
henover en halv til en hel dag. Det blev besluttet, at der i 2022 gennemføres to 
bioblitzer: en i Kongsholmparken og en ved Herstedvester Kirkegård. 
Arrangementet, der vil være gratis, udføres af NG’s medlemmer og vil blive 
slået op på kommunens Facebook-side samt i Albertslund Posten og vil være 
åbent for alle. Det skal nok blive rigtigt spændende og hyggeligt! 
 
NG var af HOFOR blevet inviteret til et orienterende og indledende møde om et 
kommende regnvandsbassin i den sydlige del af Egelundsparken. Bassinet skal 
udformes på en for HOFOR ny måde, således at det ville komme til at ligne en 
slags mosaik af vandhuller men i øvrigt fungere fuldstændigt som et 
regnvandsbassin skal. Denne udformning udføres for at højne potentialet for høj 
biodiversiteten i og ved bassinet. NG gjorde det til mødet til et fokuspunkt, at 
der i forbindelse med etableringen af det nye anlæg i Birkelundparken, bedre 
kendt som ”Svinepytten”, ikke på noget tidspunkt var blevet gjort opmærksom 
på betonkanter og synlige rør rundtom og ved bassinerne. NG havde i 
projektets tidlige fase været ude sammen med HOFOR og tale om de tiltag, de 
gerne så udført for at højne biodiversitetspotentialet. Flere af disse forslag var 
ikke blevet indarbejdet i projektet af HOFOR og dette vil NG gerne undgå for 
fremtiden. Af denne årsag blev bedre kommunikation efterspurgt, hvilket 
HOFOR udviste stor forståelse for. HOFOR uddybede, at de var meget bevidste 
om, at processen med det kommende bassin i Egelundsparken i højere grad 
skulle være præget af bedre information og åbenhed fra deres side. 
 
I kommunens budgetaftale for 2022 er der blevet afsat 100.000 kr. i en såkaldt 
biodiversitespulje til borgerudførte biodiversitetsprojekter. Detaljerne er ikke på 
plads endnu, men NG vil i samarbejde med forvaltningen være involveret i 
beslutningsprocessen, når eventuelle projekter skal kvalificeres og tildeles 
midler fra puljen. 
 
NG har rådgivet kommunen og bygherre ang. “Fængselsgrunden”, Vridsløselille 
Fængsel, herunder bevarelse af eksisterende, gamle træer og bøgelunden med 
opmærksomhed på bevarelse af fældede træer på matriklen for at øge 
biodiversiteten. NG gjorde bygherre opmærksom på fordelen ved at etablere 
grønne og blå strøg, som skal sikre levesteder for planter. Et andet fokuspunkt 
var muligheden for at etablere et trestrenget regnvandssystem, som bedre kan 
udnytte regnvandet i rekreative løsninger i de nye boligkvartere med renere 
regnvand, som desuden vil kunne benyttes til fx toiletskyl, mindre vandhuller, 
m.v. NG har ved samme lejlighed anbefalet kommunen at omdanne dele af 
Hedemarksvej til en grøn og blå, rekreativ korridor. 
 
Coop har i forbindelse med den planlagte ”Coop Byen” ligeledes modtaget  
input via høringssvar fra NG, som vil kunne bidrage til at sikre de kommende 
beboere mindre vejstøj, blå og grønne spredningskorridorer, rekreative, grønne 
arealer med en højere biodiversitet samt en større, rekreativ værdi. 
 
Naturgruppen arbejder sammen med Verdensmål Centret i en ”10 % mere 
natur”-arbejdsgruppe, blandt andet med udvikling af ”Biotopia” i 
Birkelundparken samt plantning af flere træer i Albertslund med henblik på et 
øget CO2-optag. Derudover har NG sikret, at også den ”blå CO2” er kommet på 
dagsordenen i både Albertslund og Høje-Taastrup kommune, hvor 
lavbundarealer i St. Vejleådal benyttes til at lagre CO2 gennem hævning af 
vandstanden i åen. Vådområder skaber habitat for blandt andet tørvemosser, 
der danner tørv, der meget effektivt binder CO2 over tusinder af år. Dette 
arbejde fortsættes i 2022 og 2023. 
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NG har ved gentagne henvendelser gennem en årrække til Energinet sikret, at 
ønsket om at få nedlagt ledningstracéet i St. Vejleådal, Egelundparken og 
Vestskoven (Snubbekorsvej og Vikingebroen må ikke glemmes). Energinet har i 
2021 svaret i en mail til blandt andet NG, at dette kan være realisérbart inden 
for de kommende 10 år. 
 
NG har aktivt støttet og været initiativtager til at få St. Vejleå ført udenom 
Tueholm og Vallensbæk sø med henblik på at få en større biodiversitet, særligt i 
det akvatiske miljø. Dette vil kunne bidrage til at sikre fri passage for ål, 
havørreder og andre arter opstrøms søerne. Havørreder vil desuden kunne få 
adgang til gydebanker nord for den menneskeskabte spærring ved Vallensbæk 
sø. NG har et tæt samarbejde med Friluftsrådet og har afholdt møder med 
deres arbejdsgruppe, ”St. Vejeådal”, som sikrer en ådal med større biodiversitet 
og rekreativ værdi for borgerne på Vestegnen. I forbindelse med dette 
samarbejde er det lykkedes NG at have møder med embedsmænd og 
borgmestrene i Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Albertslund Kommune.  
Dette NGO-samarbejde har resulteret i, at embedsmænd i Høje-Taastrup og 
Albertslund kommune genoptager arbejdet med St. Vejleå-strategiplan fra 2007. 
Både NG, andre interessenter og de deltagende kommuner arbejder for at søge 
fondsmidler til naturforbedrende initiativer i projektet. 
 
For at begrænse trafikstøj i St. Vejleådal arbejdede NG aktivt i 2021 for at få 
etableret en støjbegrænsende vold/skærm, så støjen kan reduceres mærkbart 
også i Egelundparken. Derfor har NG henvendt sig til Agenda 21-rådet i Høje-
Taastrup, som ligeledes er indstillet på en fremtidig etablering af 
støjreducerende tiltag i Egelundparken, ligesom det er tilfældet i 
Kongsholmparken med Hyldager Bakker-projektet. 
 
Med disse ord runder Naturgruppen af og siger: rigtigt god jul og godt 
nytår! Naturgruppen vender tilbage i 2021.


