
Referat, Naturgruppen d.27-01-21 

 

Forum: Naturgruppen 
Tid: 27/01-2020, 17.30-20.00 
Sted: Mødested: Microsoft Teams 

(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 Kasper Smith (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 Karsten Wenneberg (St. Vejle Å Kogræsserforening) 
 X Jesper Tranberg (Naturstyrelsen) 

  
Referent: Jacob Ruskov-Nielsen 

 

1. Ingen bemærkninger 
2. Ingen bemærkninger 
3. a) ros til forvaltningen. Fokus på vådområder i Klimaplanen. Utilfredshed med at forvaltningen 

udelukkende samarbejder med Verdensmålscentret ifm. skovrejsning. Større inklusion ønskes af 
Naturgruppen (NG), b) Møde med bl.a. afdelingsleder, Marie Guldborg, om, at NG ikke inddrages 
nok i forhold til kommunens naturrelaterede arbejde. Forvaltningen arbejder videre med det. På 
mødet havde Arne desuden også en god snak med leder af Toftegården, Laura Holdt, om bl.a. 
plastikproblematikken i bl.a. Egelundsparken. Det blev understreget, at NG gerne vil have mere ud 
af det naturforbedrende arbejde fra Toftegården, c) Arne mødtes med borgmester, Steen 
Christiansen, vedr. manglende høring af NG ifm. forvaltningens natur- og klimaarbejde, og også om 
hvordan kommunen får et 3-strenget system ind i kommunens byggeprojekter. Steen går til Marie 
Guldborg og forhører sig om mulighederne, herunder også om det er muligt at få lavet vandprøver 
fra regnvandsbassinerne d/e) mere og bedre samarbejde med VMC. VMC kan opfordres til at bruge 
NG mere i deres virke. De markerede træer v. Svinepytten skal blive stående, oplyser HOFOR f) 
Energinet oplyser, at de bevæger sig mod nye el-løsninger, hvilket er lovende ifm. at få fjernet 
højspændingsmasterne i fremtiden, g) borgersamling havde fokus på natur i boligområderne. Der 
var enighed blandt Naturgruppens medlemmer ifm. at involvere en boligforening i arbejdet med 
natur, h) en af Vandhaverne skal tørlægges i tre måneder. Jsekretær for Naturgruppen, Jacob 
Ruskov-Nielsen, går til enhedsleder, Hans-Henrik Høg, og forhører sig, om NG kan involveres i 
forskønnelse af skottet ved Vandhaverne (evt. kan der hentes inspiration til forskønnelse fra et 



offentligt møde som bl.a. borgeren, Jørgen, deltog i for nogle år siden (måske Jan ved noget – han 
spørges)) 

4. a/b) NG understregede, at det kunne være nyttigt at bruge nogle af træerne fra projektet i 
institutioner og parker aht. biodiversitet og leg. Det er vigtigt, hvilke træer der bruges til at blive 
liggende og hvilke der bruges til flis – målet må ikke være profit, c) er Herstedlund med 3-strenget 
system og hvordan har det kunne lade sig gøre? Hvordan går vi videre til et 3-strenget system 
fremover? d) Snak med Naturstyrelsen om ændret drift af rabatter og grøfter hos dem for at 
inddrage dem i projektet 

5. NG skal være skarpe på formuleringen af konkurrencens vilkår, så ingen borgere føler sig 
ekskluderet. Naturformidling kan også være en del af de deltagenes indslag, så det ikke kun er 
fysiske projekter, der tæller 

6. Ingen bemærkninger (udover lidt ros!) 
7. Se 3) 
8. Arne og Jacob arbejder videre med listen 
9. Politisk møde vedr. støj i naturen m. foredragsholder – Arne og Jacob arbejder videre med det ang. 

dato. Arbejdsdag vedr. istandsættelse af installationer i Egelundsparken. Medlemmer, der gerne vil 
deltage, kommer med oplæg – forvaltningen kan formidle det ud via kommunikationsafdelingen, 
når NG melder ud, at NG er klar til at gå i gang med projektet 

10. Ingen nye medlemmer 
11. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har modtaget ca. 140.000 kr fra Veluxfonden til bl.a. 

Naturens Dag og affaldsindsamling. DN vil gerne et samarbejde med NG ift. brugen af pengene 
12. Punkt ikke nået.


