
Referat

Dato: 21. februar 2020
Sags nr.: 01.05.12-A08-2-19
Sagsbehandler: JR

BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE

Miljø & Teknik
Trafik & Natur

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Forum: Naturgruppen
Tid: D.9/9-2020
Sted: Rådhuset

(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 Jacob 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.10/6-2020
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra forvaltningen: a) Naturplanen har været i høring og 

høringssvarene behandles, så planen kan blive endeligt godkendt, b) der er 
blevet ryddet bjørneklo tre steder i Vallensbæk Mose, c) den meget 
sjældent observerede hveps, europæisk pottemagerhveps (Ancistrocerus 
gazella) er blevet fundet i Hyldemarken, d) i samarbejde med 
Materialegården er forvaltningen begyndt at udarbejde en ny, ekstensiv 
driftsform af rabatter og grøftekanter i hele Albertslund Kommune. Målet er 
at stoppe al slåning bortset fra de steder, hvor der kan være trafikale 
hensyn at tage

5. Arne og Jacob har udarbejdet en idé til en Naturpris
6. Næste møde er rykket til d.21/10-2020 kl.19-20.30 (sandsynligvis i KB-

lokalet) og vil være dedikeret til et borgerarrangement om støjs indvirkning 
på dyr og mennesker. Arne og Jacob finder oplægsholder

7. 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. Invasive arter: Efter Hans’ oplæg på forrige møde har Hans og 

Arne diskuteret mulighederne for at udarbejde information / 
nyheder til f.eks. AP og andre mulige modtagere 
(grundejerforeninger og boligselskaber).
YouTube video kan ses her: 
https://www.youtube.com/watch?v=mrPvcYwKDOo

b. Vandråd for Køge Bugt: 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. Omløbet er blevet 
anført af et enigt vandråd som værende en ”særlig indsats”.

c. Naturplan: På vegne af NG har Arne indsendt 2 høringssvar til 
Naturplanen. En indsigelse vedr. NG’s mulighed for at rådgive 
og deltage i arbejdet med nye lokalplaner, høringer osv. Arne 
har fået oplyst, at denne indsigelse bør ændres til et direkte 
brev til borgmesteren. Den anden indsigelse omhandler den 
manglende stillingtagen i Naturplanen til støjgenerne, som er 
overalt i kommunen.

d. Den tredje indsigelse er ang. St. Vejle Å i Egelundsparken og 
manglende restaurering af åen til et B1-vand (gyde- og 
opvækstvand for laksefisk), samt at brinkerne gøres bredere 
ifm. etablering af Hyldager Bakker, således at åen får et mere 
naturligt genslyng, som kan ses af borgerne. Som det er nu, 
kan åen en dyb grøft i Kongsholmparken ved Hyldager Bakker.

e. Svinepytten (bassin T): Arbejdsgruppen har holdt møde med 
HOFOR vedr. det nyeste ”design”, som vil give et permanent 
vandspejl i søen. Anlægget vil desværre kræve, at en stor del 
af vegetationen ved det nuværende område vil blive fjernet. 
Dette sker for at sikre den membran, som skal lægges for at 
kunne holde et permanent vandspejl. Derudover vil tilkobling til 
det eksisterende rørsystem medføre at der laves et tracé 
gennem skoven mod Hyldemarken – de træer, som bliver 
fældet i forbindelse med arbejdet med tracé, vil blive 
genplantet. Se billede 1 & 2 for skitse over det kommende 
anlæg. Arne har kontaktet HOFOR mhp at sikre at der bliver 
etableret en gravekasse, således at tracét kan bliver 
formindsket fra 15 meter til omkring 11-12 meter, hvorved færre 
træer skal fældes.

4. Orientering fra forvaltningen
a. Naturplan 2020: Har været i høring, der er kommet få 

høringssvar, som forvaltningen arbejder på at få indarbejdet i 
en hvidbog. Jacob fortalte om 3 høringssvar, 1 som omhandler 
kommunens slåning (se punkt 4.d) og 2 som omhandler 
planerne om at fælde træer i Egelundparken.

https://www.youtube.com/watch?v=mrPvcYwKDOo
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b. Bjørneklo: Der har været hyret et rådgivende firma til fjernelse 
af bjørneklo på 3 lokationer i Vallensbæk Mose. Fjernelsen var 
IKKE udført tilfredsstillende og forvaltningen har derfor 
kontaktet det rådgivende firma, som har gentaget fjernelsen. 
Forvaltningen håber, at der ikke er smidt frø fra bjørneklo. Der 
vil blive vintergræsning på minimum 2 folde i Vallensbæk Mose. 
Jacob undersøger fortsat muligheden for græsning med 
ponyer.

c. Sjælden hveps i Hyldemarken: Der er observeret en sjælden 
hveps i en jordbunke på Hyldemarken, det drejer sig om den 
europæiske pottemagerhveps (Ancistrocerus gazella).

d. Rabatter og grøftekanter i kommunen: På baggrund af 
høringssvar fra Klaus Lytthans til Naturplanen har forvaltningen 
taget initiativ til en gennemgang af kommunens driftsform af 
grønne arealer. Målet er at nedbringe slåning til et minimum. 
Der vil selvfølgelig blive slået på områder, hvor der kan være 
trafikale hensyn (vejkryds, skoleveje etc.). NG ønsker at 
deltage i arbejdet med at vurdering af områder samt tidspunkt 
for slåning. Den ændrede driftsform vil bidrage væsentligt til at 
øge biodiversiteten på kommunens grønne arealer.

5. Naturpris
Arne og Jacob har diskuteret mulighederne for at etablere en Naturpris 
for Albertslund kommune. Jacob nævnte ”Grøn forskønnelsespulje”, 
som henvendte sig til boligforeninger med henblik på at øge 
biodiversiteten i boligområder. 
Oplægget udsendes med dette referat. 

6. Næste møde
7. Forvaltningen er p.t. på hjemmearbejde (igen) grundet COVID-19, 

foreløbigt til 22. september 2020. Derfor slettes det planlagte møde d. 
23. september og borgermødet i KB-salen (planlagt til d. 21. oktober 
2020) vil blive lagt på en ny dato, når COVID-19 restriktionerne tillader 
det. Næste møde i NG er 4. november 2020.

8. Eventuelt
Dyregården:
Der er ansat ny leder på Dyregården, Laura Holdt. Jacob har holdt 
møde med Laura om bl.a. Dyregårdens indsats for biodiversitet. NG 
kritiserer igen at græsningstrykket er for lavt i vores naturparker i St. 
Vejle ådalen, især Egelundsparken. NG forholder sig også kritisk til, at 
der tilsyneladende er en manglende evne til at indfri beslutningen i KB 
ang. øgningen af biodiversitet i Albertslund kommune, især i vores 
naturparker.

Roholmparken:
Katrine gjorde opmærksom på, at græsslåning i Roholmparken igen er 
sket MEGET kraftigt, der tages ikke hensyn til beplantningen.
Katrine efterlyser et notat, som kan anvendes til grundejerforeninger, 
boligforeninger o. lign. Hans W tager stafetten og kommer med et 
oplæg. Jacob omtalte initiativfoldere med fokus på biodiversitet, som er 
udarbejdet af forvaltningen i forbindelse med ”Grøn 
forskønnelsespulje”. Initiativfoldere sendes ud med referat.
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Hyldager Bakker:
Anne efterlyste information om status på Hyldager Bakker Nord med 
henblik på at AMC muligvis skal blive liggende. Der var enighed i NG 
om at vi forventer at blive indkaldt til møder, hvis den nuværende plan 
for Hyldager Bakker ændres.

Dræn i Kongsholmparken:
Anne nævnte en video på FB vedr. bobler i et vandhul i 
Kongsholmparken. Anne forsøger at sende video til Jacob.

Skovbrugerrådsmøde:
Poul Evald deltager i mødet d. 16. september 2020. Evt. emner kan 
sendes til Poul Evald direkte.

Radiogrunden:
Planerne om bebyggelse på Radiogrunden er blevet taget af bordet i 
kommunen, da det er blevet vurderet, at der ikke er belæg for ændring 
af lokalplansstatus fra landzone til byzone.

Grønt Guld:
Veluxfonden giver ansøgere mulighed for at søge midler til 
naturprojekter, hvor en del af deltagerne er +65. Der er IKKE krav til 
selvfinansiering.

DN Årsmøde:
Afholdes 21. oktober 2020 i Sundhedshuset – alle medlemmer af NG er 
velkomne – tilmelding påkrævet til Poul Evald. Jacob har takket ja til at 
være oplægsholder inden det egentlige årsmøde.

Stensmosegrunden:
Den afgravede jord er placeret meget uhensigtsmæssigt (i forhold til at 
den skal fjernes senere). Arne opfordrer til at man sender besked til 
kommunen, når uhensigtsmæssige forhold på byggepladser 
observeres.

Byudvikling med fokus på naturen:
Jacob har opnået en milepæl. Der vil fremover altid være en ”pind” med 
input til fokus på natur i forbindelse med lokalplaner, byudvikling osv. 
NG ønsker fortsat at være med i processen og komme med input. Dette 
har tidligere været diskuteret med Pernille Bech. Jacob rykker Pernille 
for svar.

Borgerpanel:
Hvem sidder i kommunens borgerpanel – og hvilke emner skal de 
arbejde med? Det har ikke været muligt at finde informationer på 
kommunens hjemmeside vedr. borgerpanelet, hvorfor Jacob bliver sat 
til at finde informationer. Jacob skal ligeledes undersøge om NG vil 
blive hørt i natursager.

Harrestrup Å projektet:
Katrine sender bilag til NG vedr. planer for Harrestrup Å. Det berørte 
område er §3 område og Albertslund kommune skal give dispensation. 
NG skal være opmærksom på høring.

HOFOR møde:
Der er kommet invitation til informations- og dialogmøde med HOFOR 
d. 28. september 2020 på Rødovregård – invitation indsat sidst i referat.
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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 4. november Albertslund Rådhus

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
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