
Beslutningsreferat, Naturgruppen d.9-6-21 

 

Forum: Naturgruppen 
Tid: 3/11-2020, 17.30-20.00 
Sted: Mødested: Mødelokale 2, forhallen 

(X = deltager, X = deltager ikke) 

Deltagere:  X Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe) 
 X Anne Wilms (Friluftsrådet) 
 X Hans Wernberg (Risby grundejerforening) 
 X Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom) 
 X Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Jacob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune) 
 X Lars Clark (Grønne Familier) 
 X Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab) 
 X Marianne Bach (Danmarks Naturfredningsforening) 
 X Casten Høyer (Dansk Ornitologisk Forening) 
 X Jesper Tranberg (Naturstyrelsen) 
 X Anders Keldorff (leder, Trafik & Natur) 

  
Referent:  Regulært referent: Anne Wilms (eller andet medlem fra 

Naturgruppen) 
Beslutningsreferent: Jacob Ruskov-Nielsen 

Dagsordenens beslutninger: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 
 

2. Bemærkninger til referat fra 15. september 2021 
Ingen bemærkninger 

3. Orientering fra formanden 
a. Naturgruppen er ”forsvundet” fra kommunens hjemmeside – dette er sket i forbindelse 

med opdatering af hjemmesiden. Jacob tager fat i kommunikationsafdelingen og får 
Naturgruppen synlig igen. 

b. I forbindelse med mulig nedlæggelse af bassin P (bassin ved Dyregården) skal der etableres 
bassiner i Egelundparken til modtagelse af overfladevand fra bebyggelserne i ’Agrene. 
Arbejdsgruppen (Arne, Katrine & Anne) er inviteret til opstartsmøde med hhv. 
forvaltningen, planlægger og HOFOR d. 4. november 2021. 

c. Arne skal holde møde med HTK’s borgmester Michael Ziegler vedr. St. Vejleå omløbet, som 
skal politisk forankres i en af de fire kommuner, således at processen med at søge fonde 
kan komme i gang. 

 
4. Orientering fra forvaltningen 

a. Jordvoldene i Hyldager Bakker Syd er ”færdige”. Ved mødet var der fokus på etablering af 
bl.a. legepladser og anden brug af arealerne. De indsamlede forslag vil blive indarbejdet i et 



samlet oplæg, som vil blive præsenteret på et senere tidspunkt. Planen var at det færdige 
projekt skulle præsenteres d. 9. november, men dette er tidsmæssigt ikke muligt. Der vil 
blive indkaldt til møde senere. 
Arne gjorde opmærksom på, at NG er høringsberettiget, og at, det efter hans mening, 
betyder, at projektet skal fremsendes til NG inden den sidste godkendelse kan foretages. 
Jacob ville formidle dette budskab videre. 
Arne gjorde opmærksom på, at plantevæksten i åen er tiltaget i 2021, men alle er enige 
om, at dette har været umuligt at undgå grundet anlægsarbejdet. NG ønsker tidsplan for, 
hvornår åen forventes genoprettet. 

b. Jacob har deltaget i møde omkring biodiversitet i Røde Vejrmølle Parken. Katrine kunne 
informere om, at det efter mødet er lykkedes at få etableret områder i bebyggelsen, hvor 
græsset vil blive slået sjældnere. Katrine kunne ligeledes informere om, at der var kommet 
afslag fra kommunen om etablering af kvashegn med begrundelsen, at ”kvashegn 
tiltrækker rotter”. Katrine og Jacob vil holde møde med rottebekæmper for at få flere 
informationer. 

c. De 2 reetablerede folde i Mosen er klar til dyr. Jacob har holdt møde med Amphi Consult og 
der vil blive udsat 2 Galloway-tyrekalve til vinterafgræsning af arealerne. 

d. Jacob har holdt møde med Albertslund Golfklub, som ønsker at etablere et ekstra vandhul 
på deres baner (i nærheden af klubhuset). Forvaltningen er positive overfor ideen. 

e. Arne og Jan har holdt møde med Dyregården vedr. høslæt på arealerne i Egelundsparken 
og Kongsholmparken. Forvaltningens holdning er, at naturen har højere prioritet end 
kødproduktion, og at der derfor skal etableres en plan for høslæt. 

 
5. Borgermøde 8. november 

Anne gennemgik status på borgermødet. 
 

6. Bioblitz 
Afholdes midt maj lørdag d.21/5-22. Katrine er tovholder på bioblitzen i Kongsholmparken. 
 

7. Politisk indstilling af naturpris 
Naturgruppen vil skrive en mail til forvaltningen vedr. pæmiesummens størrelse. Dette har Jacob 
imidlertid efterfølgende undersøgt hos sine to nærmeste ledere, Anders Keldorff og Marie 
Guldborg. Marie har besluttet, at præmiesummen ikke må overstige den seneste præmiesum for 
handicapprisen fra 2020, som er på 5.000 kr. 
 
Derudover bliver naturgruppen involveret i arbejdet med fordelingen af pengene fra den 
kommende biodiversitetspulje, der frigives i 2022. Naturgruppen skal derfor beslutte, om den også 
gerne vil deltage i arbejdet med at udvælge en vinder af en naturpris, eller om den udelukkende vil 
fokusere på arbejdet med fordeling af midlerne fra biodiversitetspuljen i 2022. Hvis Naturgruppen 
ikke mener, at arbejdet med naturprisen skal prioriteres, går forvaltningen selv videre med 
opgaven. 
 

8. Indstilling af plejeplaner for by- og naturparker 
Naturgruppen gennemgår plejeplanerne, der er udarbejdet for Kongsholmparken og 
Egelundsparken tilbage i 2012-2014, til januarmødet i 2022. 
 

9. Nye medlemmer til Naturgruppen 



Arne tager fat i Brugergruppen vedr. mulige, nye medlemmer fra bl.a. kogræsserforeningen, der 
holder til i Vallensbæk Mose. 
 

10. Orientering fra medlemmer og foreninger 
Naturgruppen undrer sig over, hvorfor der stadigvæk eksisterer aktive dræn. Jacob fortalte, at 
nedlægning af gamle, stadigvæk aktive dræn er et projekt, der igangsættes i løbet af 2022 eller 
2023. 
 
Generationslunden: 80 store træer og 700 mindre træer og buske. Lunden indvies d.27/11-21. 
 
Vestskoven udlægges til urørt skov. Det er den største enkeltskov, der udlægges i hele Danmark. 
Naturstyrelsen (NST) må om 5-6 år ikke længere tjene penge på deres drift. Forvaltnngsplaner for 
skoven udarbejdes indenfor det næste års tid. Disse vil komme i offentlig høring. 
 
NST nedriver to bygninger og en del af Gammel Landevej samt Rovej 6-8. 
 
NST har købt en grund på Østbakkevej. 
 
Harrestrup Mose: NST har godkendt de endelige planer. Nord og syd for mosen hæves vejene, så 
vand kan opstuves. 2-3 nye vandhuller på vej. 
 

11. 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). 
 
Forkortelser: 
HOFOR Hovedstadens Forsyning 
NG  Naturgruppen 
HTK  Høje Tåstrup Kommune 
NST                               Naturstyrelsen


