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Årsberetning – Naturgruppen 2020 
Det forgangne år har været et på mange måder mærkeligt og hårdt år. Covid-19 
har lukket landet ned flere gange og mange familier har været ramt af virussen. 
Mange af os har måttet arbejde hjemmefra under nye rammer. Vi er dog 
fleksible og omstillingsparate og fik det alligevel til at hænge sammen. I stedet 
mødtes vi digitalt og talte sammen om det, der - foruden vores familier - står 
vore hjerter allernærmest, nemlig naturen. 
 
Selvom naturen verden over mildest talt er enormt presset, er der håb. Det 
gælder også for os i vores lille kommune, hvor biodiversitet for alvor er ved at få 
tag på politikernes hverdag. Biodiversitet er blevet et af de hotteste ”buzz 
words” i 2020 i de politiske forsamlinger og er velsagtens en af de ting, der 
hurtigst og nemmest samler politikere fra alle partier. Vi kan nemlig alle blive 
enige om, at mere og bedre natur er godt. Det bringer os stor, mental velvære, 
masser af oplevelser og fysisk aktivering. Folk bliver simpelthen gladere af 
natur, hvilket efterhånden også er bakket op af hundrevis af videnskabelige 
studier. 
 
I Naturgruppen (NG) fik vi som altid talt om og gjort mange, forskellige ting trods 
færre møder. Tidligere på året blev der bl.a. udarbejdet høringssvar til Hersted 
Industripark Strategien, masterplanen for Coop-byen, sundhedsplanen, 
Naturplan 2020 samt Kommuneplanstrategien og senest til den kommende 
klimaplan. Høringssvar er i det hele taget en central del af Naturgruppens 
arbejde. Det bidrager med at sætte stærk fokus på biodiversitet både på land og 
i vand. Det resulterede bl.a. i tilføjelser til Naturplan 2020. 
 
Tidligere på året gjorde borgerne store øjne, da vandet pludselig blev skriggrønt 
i bl.a. St. Vejleå. NG var hurtig til at gøre opmærksom på dette. Det viste sig at 
være forårsaget et ufarligt sporingsstof ifm. et lokalt udslip af fjernvarmevand. 
 
HOFOR var forbi og fortælle om planerne for de nye bassiner i den sydlige del 
af Egelundsparken. I samarbejde med forvaltningen er HOFOR blevet inspireret 
til at gøre bassinerne mere naturlige i udseende, således at padder og 
vandinsekter vil have bedre vilkår. 
 
Træer og skovrejsning har været stærkt debatteret i Albertslund i 2020. NG og 
forvaltningen satte stærk fokus på vigtigheden af biodiversitet ifm. skovrejsning, 
således at projektet ikke udelukkende blev et klimaprojekt. Træer vil blive 
plantet i en større mængde over hele Albertslund, men størstedelen vil blive 
plantet på Naturstyrelsens arealer, bl.a. i Vestskoven. 
 
I sommers mødtes NG i sommervarmen ude i Hyldemarken. Der blev talt om 
vigtigheden af bynatur og det insektliv, det kan tiltrække, herunder noget af det 



Notat: Årsberetning – Naturgruppen 2020 

 

 
Side 2 af 3

sjældent, og også om hvorledes invasive arter, såsom kæmpebjørneklo og 
pileurter, bedst bekæmpes. 
 
NG ønsker fortsat et øget fokus på Toftegårdens forvaltning af de arealer, de 
forpagter, og har derfor været i dialog med dem flere gange. Der er opnået god 
kontakt med den nye leder af Toftegården og det er NGs forhåbning, at der med 
tiden kan komme et lavere græsningstryk på arealerne gennem færre dyr, 
mindre affald i naturen og at der i mindre grad tages wrap. Dette er for at sikre 
højere biodiversitet gennem mange flere vilde blomster og insekter. 
 
HOFORs arbejde med det nye projekt i Svinepytten i Birkelundsparken er sket i 
tæt samarbejde med NG og forvaltningen. HOFOR har været meget 
imødekommende ift. indarbejdning af meget mere natur i projektet. Det vil 
komme til at ske gennem udformningen af bassinet, et permanent vandspejl, 
dødt ved i og omkring bassinet og blotlægning af råjord. Alt dette vil forhåbentlig 
resultere i et regnvandsbassin med meget mere liv, end hvad Svinepytten i dag 
byder på. 
 
Året 2020 blev også året, hvor der blev udarbejdet et udkast til en decideret 
naturpris. Prisen skal kunne gives til borgere, der har gjort et ekstraordinært 
arbejde for biodiversiteten i deres have eller på grønne arealer ved deres 
boligforening. Der vil blive uddelt en endnu ubesluttet præmie og et bevis til 
vinderen. Dette vil forhåbentlig kunne anspore borgere til at gøre noget for 
naturen, men det er også en rigtigt god mulighed for mere generelt at fortælle 
borgerne om naturen. I 2021 vil der af forvaltningen blive udarbejdet en 
mødesag om prisen, så politikerne kan beslutte, om det er en sag, de mener, 
der skal sættes midler af til. 
 
Radiogrunden i Vestskoven står NG meget nær, da den bl.a. huser en vigtig 
population af spidssnudet frø. Planer om byudvikling på grunden blev dog i 
2020 udsat på ubestemt tid pga. pres fra borgere og foreninger, herunder NG. 
 
Der har fra NGs side været stor fokus på AMC i Hyldager Bakker, da støj i 
naturen generelt er et fokuspunkt for NG. Ingen beslutning er endnu blevet 
taget og det vides derfor ikke, hvordan Hyldager Bakker endeligt kommer til at 
se ud. Hvis AMC ender med at blive, skal Hyldager Bakker ændres, og i det 
tilfælde vil NG fortsat arbejde sammen med forvaltningen om det endelige 
naturudtryk af projektet. 
 
Apropos Hyldager Bakker-projektet og Naturplan 2020 vil NG fortsat arbejde for 
at gøre St. Vejleå mere tilgængelig ved den nyetablerede bakke ved at gøre 
åens brinker mindre stejle. 

Gennem 10 % mere natur-gruppen, vil NG, foruden ”Biotopia” i 
Birkelundparken, arbejde på at få mere biodiversitet i byen gennem omlægning 
af driften på kommunale arealer, således at græsarealer omdannes til oaser af 
mere vild natur, f.eks. ligesom forvaltningens projekt i Hyldemarken og dens 
omlægning af driften af græsrabatter langs veje og stier samt i parkerne. 

NG vil i 2021 arbejde videre på at få etabeleret et støjreducerende 
projekt, uofficielt kaldet ”Egelund Bakker”, i Egelundsparken. Derudover skal 
der sikres mulighed for, at laksefisk kan gyde i Egelundparken i St. Vejleå og at 
få flere paddehuller etableret. 

Desuden er NG kommet med naturfaglige input til Freja Ejendomme A/S ifm. 
kortlægning af naturen og udvikling af denne på fængselsgrunden, hvor det 
gamle Vridsløselille fængsel stadigvæk ligger. 
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Det tætte samarbejde mellem NG og forvaltningen resulterede i nye 
retningslinjer for naturforvaltningen med Naturplan 2020, der blev endeligt 
politisk vedtaget i december. Der blev sat stærkt fokus på biodiversitet og 
udnyttelse og genopretning af eksisterende natur. Projekterne står til udførelse i 
2021-2024, men da planen ikke udgør den samlede sum af al naturforvaltning i 
denne periode, vil der også blive udført andre projekter ved siden af. 
 
 
2021 bliver forhåbentligt et år med meget mindre Covid-19 og endnu mere 
arbejde med natur. Trods vigtige resultater er det vigtigt at holde fast i den 
stærke indsats for biodiversiteten i Albertslund Kommune, og dette vil NG 
fortsat gøre. Arbejdet med mere biodiversitet viser nemlig gang på gang 
resultater og vi kan hurtigt observere, hvordan pressede arter får bedre vilkår og 
at sjældne arter vender tilbage ved selv små tiltag. 
 
Rigtigt god jul og godt nytår. Naturgruppen vender tilbage i 2021.


