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Deltagere:Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Klaus Lythans (Danmarks Naturfredningsforening)
Hans Wernberg (Risby grundejerforening)
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom)
Jakob Ruskov-Nielsen (Albertslund kommune)

Afbud: Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Lars Clark (Grønne Familier)
Christian Aakjær (Danmarks Naturfredningsforening)
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Karsten Wenneberg (St. Vejleå kogræsser- og naturplejeforening)
Jan Holm (Albertslund kommune)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)

Referent: Anne Wilms

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Bemærkninger til referat fra 4. december 2019
3. Pernille Bech, Byudvikling g Erhverv informerer om 

kommuneplanstrategien
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra forvaltningen

a. Naturplan 2020 til politisk behandling i april
b. Projekter fra Naturplan 2020, som i gang sættes i 2020
c. Forvaltningen er inddraget i proces med FREJA vedr. 

fængselsgrunden
d. Grøn Dag
e. Dansk vandfaunaindeks, fiske- og padderapport

6. Datoer for Naturgruppens borgermøde med KB
7. Hvordan skal Naturgruppen deltage på Grøn Dag.
8. Politik for invasive arter – oplæg fra Hans Wernberg
9. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden 
Ok

2. Bemærkninger til referat fra 6. november 2019
Fejl i dato vedr. høring for Strategiplanen for Hersted Industripark. 
Ellers ingen bemærkninger.

3. Pernille Bech, Byudvikling og Erhverv
Naturgruppen havde bedt Pernille Bech om at komme forbi og fortælle 
om arbejdet med kommuneplanstrategien. Pernille leverede et meget 
informativt oplæg med masser af mulighed for spørgsmål og debatter.

4. Orientering fra formanden
a. Der har været udslip af fjernvarmevand på Kongsager. I 

forbindelse med lokalisering af lækagen har der været anvendt 
grønt sporingsstof, som bl.a. blev observeret i St. Vejleå. Arne 
har forespurgt Albertslund fjernvarme omkring indholdet i 
fjernvarmen, og hvilke mulige påvirkninger der kan være på 
naturen (herunder vandløb)

b. Arne, Katrine, Poul Evald og Anne deltog på Nytårsmødet med 
KB. NG kom tydeligt på dagsordenen, og Arne har fået flere 
tilkendegivelser fra KB politikker om ”samarbejde”. Der var et 
generelt ønske fra deltagerne på mødet om større mulighed for 
samarbejde på tværs af grupper og råd samt mulighed for 
grupper og råd at kunne stille forslag til KB direkte.

c. Jan og Arne har været til møde med lederen af Dyregården 
(Emilie). Dyregården er en del af et avlsprojekt med gamle 
dyreracer, og dyrene har derfor ”særlige behov”. NG ønsker 
fortsat mindre tilskudsfodring og opstaldning. Emilie er inviteret 
til at deltage i et møde med NG for at fortælle om Dyregårdens 
opgaver. Mødet vil muligvis blive afholdt på Dyregården.

d. Arne har holdt møde med Pernille Bech, hvor der bl.a. er fokus 
på gensidig information om emner i kommunen.

e. FR har udarbejdet en Friluftspolitik – kan ses her: 
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/docume
nt/friluftsr_det_strategi_publikation_2013_0.pdf

f. NG har indsendt høringssvar på Hersted Industripark 
Strategiplan. Der har været fokus på etablering af blå korridorer 
og sammenhæng i natur op mod Radiogrunden.

g. NG har sendt høringssvar på kommuneplanstrategi. Der har 
været fokus på større biodiversitet.

h. Arne er med i Vandrådet for Køge Bugt. Vandrådet i Køge Bugt 
har fået til opgave at lokalisere minimum 3 eksisterende 
spærringer på vandløb, som kan fjernes samt at udpege 
strækninger, hvor vandløbene kan restaureres. Arne har i 
forbindelse med vandrådet deltaget på møde i DSF, hvor der 
bl.a. har været fokus på undersøgelser af vandkvaliltet. Arne 
sender yderligere information til NG.

i. Arne har deltaget i Agendarådsmøde i HTK, hvor kommende 
skovrejsning har været debatteret. Arne sender yderligere 
information til NG.

j. HTK har etableret en klimaplan for kommunen og vil i den 
forbindelse oprette en klimagruppe, som bl.a. skal arbejde med 
udpegning af biodiversitet.

k. ACA arbejder pt. hårdt på at få etableret 500.000 træer i 
Albertslund. Der er pt. indgået aftale med Vestskoven om 
plantning af træer på Skovens Dag. NG opfordres til at bidrage 

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/friluftsr_det_strategi_publikation_2013_0.pdf
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/friluftsr_det_strategi_publikation_2013_0.pdf
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med udpegning af mulige arealer for plantning af ét eller flere 
træer.

l. Sundhedspolitik – Arne sender yderligere information.

5. Orientering fra forvaltningen
Jacob orienterede fra forvaltningen.

a. Naturplan 2020 vil blive politisk behandlet af KB i april.
b. Der er pt. planlagt 5 projekter fra Naturplan 2020 til 

igangsættelse i 2020; 
 Istandsættelse af vandhul ved Lindegården (i 

Vestskoven)
 Udtynding i skovparti i Egelundparken (kan muligvis 

ikke nås grundet yngleperiode for fuglene)
 Udtynding i skovparti i Kongsholmparken (kan 

muligvis ikke nås grundet yngleperiode for fuglene)
 Lysåben Egelund plantes i Egelundparken
 Mere naturformidling i Albertslund (dette vil bl.a. blive 

gjort i forbindelse med Grøn Dag)
c. Forvaltningen samarbejder med Statens Ejendomsselskab, 

FREJA om naturen på Fængselsgrunden.
d. Jan og Jakob deltager på Grøn Dag, hvor de vil informere om 

Naturplan 2020 og arbejdet med denne. Der vil blive udarbejdet 
plakater og andet information.

e. Forvaltningen har fået udarbejdet rapport om den økologiske 
tilstand i St. Vejleå og om padder i kommunen. Både for St. 
Vejleå og padderne gælder det, at den økologiske tilstand 
stadigvæk levner plads til markant forbedring.
Arne inviterer til arbejdsgruppe omkring levesteder for padder.

6. Datoer for Naturgruppens Borgermøde
Arne sender mail med opfordring til deltagelse i arbejdsgruppe.
Mulige mødedatoer er: 4. maj, 11.maj, 13. maj eller 27. maj

7. Grøn Dag
NG deltager ikke på Grøn Dag i 2020

8. Politik for invasive arter
Udskudt til senere møde. Hans sender video til NG.

9. Eventuelt
Laura Rømer fra HOFOR var forbi og informerede om et kommende 
projekt med tilbageholdelse af vand i Egelundparken. HOFOR ønsker 
efterfølgende at ”nedlægge” bassin P (Syd for Roskildevej – nedenfor 
Dyregårdens arealer). NG var meget undrende over projektet, eftersom 
NG tidligere har udarbejdet et forslag om tilbageholdelse af ”samme” 
vand i Toftekærsgrøften. Laura blev bedt om at undersøge i HOFOR og 
Jakob blev bedt om at finde informationerne i kommunen. Anne har de 
udarbejdede dokumenter liggende, hvis de ikke kan lokaliseres andre 
steder.

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).
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Onsdag 1. april: Natur- og biodiversitetspris – oplæg til drøftelse; Borgermøde 
2020; Driften af grønne arealer i Albertslund; Fremmelse af biodiversiteten i 
Albertslund; Kommende boligområder – placering af friluftsanlæg

Onsdag 10. juni: faunapassage mod HTK og under jernbanen – gerne lokal 
ekskursion

Onsdag 9. september: skovrejsning i Albertslund

Onsdag 30. september: støj

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


