
Referat

Dato: 18. september 2019
Sags nr.: 01.05.12-A08-1-19
Sagsbehandler: JHM

BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE

Miljø & Teknik
Byg, Miljø & Trafik

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Forum: Naturgruppen
Tid: Onsdag den 11. september 2019 kl. 17.30-20.00
Sted: Rådhuset, Mødelokale 2

Deltagere
:

Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Jan Holm (Albertslund kommune)
Jacob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune)

Afbud: Lars Clark (Grønne Familier)
Hans Wernberg (Risby grundejerforening)
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)

Referent: Anne Wilms

Gæster:   Malene Prytz Larsen (Landskabsarkitekt)
                 Pernille Bech (Leder af Byudvikling og Erhverv)

Dagsorden:

Dagsorden:

1. Godkendelse/prioritering af dagsorden 

2. Bemærkninger til referat fra 6. juni 2019

3. Landskabsarkitekt Malene Prytz Larsen præsenterer sin hovedopgave 
”Where the light comes in” om Vestskoven og øvre St. Vejleådal.

4. Pernille Bech, leder af Byudvikling & Erhverv, vil gerne mødes med 
Naturgruppen

5. Hans-Henrik Høg, leder af Byg, Miljø & Trafik fortæller om flerstrengede 
afløbssystemer

6. Egelundparken – Naturplejeplan – præsentation og diskussion af koncept.

7. Orientering fra formanden

8. Orientering fra forvaltningen

9. Næste møde onsdag d. 6. november 2019
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10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 5 udgår, da Hans-Henrik Høg er på ferie.

2. Bemærkninger til referat fra 11. juni 2019
Ingen bemærkninger.

3. Landskabsarkitekt Malene Prytz Larsen præsenterer sin hovedopgave 
”Where the light comes in” om Vestskoven og øvre St. Vejleådal

Malene lavede en kort præsentation af sit afgangsprojekt og fik efterfølgende 
spørgsmål og feed-back. Malene udstiller sit afgangsprojekt i Brøndsalen, Pile 
Allé 14 fra 6. til 11. oktober. Se opslag sidst i referat (side 4).

4. Pernille Bech, leder af Byudvikling & Erhverv, vil gerne mødes med 
Naturgruppen 

Pernille informerede om arbejdet med at gennemgå Albertslund kommunes 
lokalplaner. Pernille har specielt fokus på at bringe sammenhæng mellem 
natur og byggeri samt at bringe biodiversitet ind i lokalplanerne.
Pernille arbejder også med planstrategi, som også skal indeholde noget om 
biodiversitet.
Pernille, Jan og Arne har p.t. aftalt at der skal afholdes faste møder for at NG 
kan blive involveret i projekter fra starten af processen.
Pernille tilbød at præsentere arbejdsgangen ved en lokalplan-ændring. NG 
bifaldt dette – vil blive koordineret af Pernille og Jan.
Pernille oplyste, at der er et Visionsforum, som mødes med borgmesteren en 
gang i kvartalet, og lagde op til, at en repræsentant for Naturgruppen deltager 
næste gang sammen med forvaltningen – mere herom senere.

5. Hans-Henrik Høg, leder af Byg, Miljø & Trafik fortæller om flerstrengede 
afløbssystemer 

Punktet udgik.

6. Egelundparken – Naturplejeplan – præsentation og diskussion af koncept

Jacob fortalte om arbejdet med Naturplan 2020. Planen forventes at være 
effektiv fra 2020-2024. Jakob har udarbejdet flere punkter til Naturplanen og 
inviterer NG til at deltage i udarbejdelsen af en liste med 20 indsatsområder/-
projekter, som skal indgå i Naturplanen. Ideen er, at det vil være enklere at få 
gennemført små opgave/projekter i løbet af 4 år. Projekterne kan være 
mindre dele af en større indsats.
Jacob inviterede til møde om de 20 indsatsområder/-projekter d. 2. oktober 
2019 på rådhuset. Jacob sender en officiel invitation h.m.

7. Orientering fra formanden

 Arne har fået kontakt til Carsten Høyer, som gerne vil deltage i NG. 
Dette blev accepteret af de fremmødte.
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 Arne arrangerer cykeltur d. 13. september 2019 kl. 16 langs St. Vejleå 
som optakt til workshop i Hyldager Bakker (sydlig del i Kongsholm 
parken). Der afholdes møder d. 19. september i Hyldager Bakker 
projektet. Der vil blive etableret 3 arbejdsgrupper; grøn naturgruppe 
(DN anbefales at indgå i denne gruppe), blå gruppe med fokus på 
vand (Arne deltager i denne) og en aktivitetsgruppe med fokus på 
faciliteter (Anne deltager i denne).


8. Orientering fra forvaltningen

Jan orienterede fra forvaltningen:
 Der er påbegyndt undersøgelser i Svinepytten (bassin T) med henblik 

på renovering. NG (Katrine, Arne og Anne) deltog med forvaltningen 
(Jan og Jacob) i møde med HOFOR.

 HOFOR er fortsat i gang i vandhaverne – arbejdet forventes afsluttet 
indenfor 14 dage.

 Klimasikringsprojektet i Harrestrup Mose er på vej mod det areal, 
hvor Albertslund har ”interesse” og har derfor anmodet om et møde 
med forvaltningen.

 HTK, Ishøj & Albertslund har alle givet tilsagn om garanti i forbindelse 
med etablering af omløb på St. Vejle Å. Vallensbæk har udbedt sig 
flere informationer, som Jan vil fremskaffe og sende, herefter vil 
projektet på KB møde.

 Der afholdes science-uge i uge 39. Forvaltningen har 2 
arrangementer; etablering af gydebanker med 6. klasse og regnvand i 
Albertslund med 8. klasse.

 Jacob har deltaget i ”Albertslund for verdensmålene” på torvet i 
Albertslund Centrum.

 Inge (Naturvejleder på Herstedhøje) etablerer ”verdensmålslund” i 
Birkelundparken. Der vil blive plantet træer d. 24. oktober.

9. Næste møde

6. november 2019 på rådhuset

10. Eventuelt

 Arrangement til Tystrup-Bavelse udsattes til foråret 2020. Klaus 
kommer med 2 forslag til datoer til næste møde.

 Arne har rykket Jette Runchel vedr. svar på indhegning i 
Egelundparken (efterladt plastaffald).

Forkortelser:
NG Naturgruppen
HOFOR Hovedstadens Forsyning
DN Danmarks Naturfredningsforening


