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Dagsorden og referat sendes også til Brugergruppen, att. Lissi Petersen. 

 

Dagsorden: 
 

1. Bemærkninger til dagsorden. 
2. Bemærkninger til referat fra 12. marts 2014 (fremsendes inden mødet). 
3. Orientering fra foreningerne. 
4. Orientering fra forvaltningen. 
5. Naturplejeplaner – Egelundsparken, Kongsholmparken m.fl. 
6. Aftalepunkt. 
7. Møderække 2014: 10.9., 12.11. – næste? 
8. Evt. 

 
Povl Markussen var indbudt som medlem af Hofors bestyrelse for at orientere 
om, hvordan han ser bestyrelsesarbejdet i forhold til Albertslund og i det hele 
taget; indbydelsen var kommet i stand kort inden mødet og var bla. foranlediget 
af græsklipning ved flere regnvandsbassiner og skader på orkidéer. 
 
Flere forslag og spørgsmål fra medlemmerne fremsendt kort tid inden mødet 
blev behandlet undervejs, hvor det passede, men er for overblikkets skyld 
samlet i pkt. 8. 
 
Ad 1: Ingen. 
 
Ad 2: Jan Holm forklarede, at referatet er komplet bortset fra orientering fra 
foreningerne, som overvejende omhandlede foreningernes arrangementer og 
møder i foråret. Gruppen godkendte referatet. 
 
Ad 3: Anne Wilms fortalte, at der er dannet en arbejdsgruppe om St. 
Vejleådalen (’vanddelen’); Arne Lie er formand. Gruppen arbejder med ådalen 
som et samlet område uanset kommuneskel og arbejder for gennemførelse af 
St. Vejleås omløb om søerne. DN vil blive inviteret til et møde 
eftersommerferien mhp at drøfte muligheder for gennemførelse af omløbet i 
samarbejde med andre interesseforeninger i de fire ådalskommuner. 
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Kasper Smith fortalte, at DN i lighed med tidligere år arrangerer Skt. Hansbål på 
Herstedhøje. DNs biodiversitetsprojekt præsenteres for offentligheden på 
Foreningernes Dag – KS opfordrede til at læse mere på www.biodiversitet.nu 
 
Bodil Rasmussen og Kate Sandberg fortalte om dyrene, som nu er kommet på 
græs fra Mosen til Egelundsparken. 
 
Ad 4: Jan Holm orienterede kort om 

- Ny jernbane gennem Vallensbæk Sø: Ekspropriation foretaget den 
11.6. Der har været møde mellem sportsfiskerforeningerne langs St. 
Vejleå og Banedanmark, og der er fundet en fornuftig løsning i ft 
fiskene i søen. Banedanmark har gjort det muligt, at der bliver plads til 
St. Vejleå i stiunderføringen, men det medfører en udgift. På Mosens 
Dag den 7.9. er der en informationsstand om anlægsarbejdet gennem 
Mosen. 

- Der foretages fiskeundersøgelse i søerne i perioden 15.8.-15.9. som 
udgangspunkt for en fiskeplejeplan. 

- Den nye fold ved foden af Høeghsbjerget mangler ’kun’ strøm og vand. 
- Arbejdet med Naturplejeplan for Kongsholmparken er igangsat. 
- På kommunens koloni Bøtø Fang ved Gedser er der foretaget 

naturregistrering; bla. der opstået 1(-2) nye søer pga brud på en 
drænledning. Afdeling for Børn, Kultur og Velfærd vil blive spurgt om, 
hvad man ønsker, at der skal ske med ejendommen. 

- Til Vandrådet for Køge Bugt er indmeldt tre indsatser: genslyngning 
mellem Roskildevej og jernbanen og udenom Bassin P (’Svanesøen’), 
udskiftning af bundmateriale og sandfang. Kommunen deltager ikke i 
vandrådet for Roskilde Fjord og Isefjord; varetages af Egedal vedr. 
Risby Å. 

- Miljøministeren har udpeget særligt bevaringsværdige Livstræer i 
statsskovene – kan DNs registrering af gamle, karakteristiske træer i 
Albertslund bruges til at ’kopiere’ idéen? Undersøges; se pkt. 6. 

- Hofors vådområdeprojekt i Kongsholmparken ser noget anderledes ud 
end tidligere præsenteret, bla er der tale om et ganske stort 
udfældningsbassin nedenfor Vandhaverne; den seneste 
projektbeskrivelse sendes til gruppen til kommentering, se pkt. 6. Poul 
Evald Hansen bemærkede, at da fredningen også dækker dele af Høje-
Taastrup Kommune, bør det overvejes at inddrage DN i HTK. 

 
Ad 5: Jan Holm redegjorde kort for idéen med Naturplejeplanerne: at 
udgangspunktet er biologien og naturpotentialet, som skal kobles med anden 
anvendelse i formuleringen af egentlige plejeanvisninger; er endnu ikke afsluttet 
for Egelundsparken. 
 
Kommentarer, spørgsmål og forslag er altid velkomne til den foreliggende 
beskrivelse udsendt inden mødet. 
 
Ad 6: Følgende opfølgningsopgaver er fordelt: 
 
Arne Lie Kontakter spejderne mhp aftale om opsætning af rovfuglekasser. 
Kasper Smith Finder DNs materiale om træer; på DN-mødet i august drøftes, 

hvad der kan gøres; Arne Lie har foreslået nedsættelse af en 
’trægruppe’. 

 
Jan Holm -Undersøger bevaringsstatus for træer i landzone. 

-Undersøger hvem der bestemmer driftsplaner for og ved 
regnvandsbassiner. 
-Der skal også undersøges for tungmetaller (og evt coli) i 
Vallensbæk-søerne. Hvilke undersøgelser er foretaget tidligere af 

http://www.biodiversitet.nu/
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Vallensbæk Kommune, Kloaksammenslutningen, Vallensbæk 
Mose I/S – undersøges. 
-Sender Hofor-projekt for Kongsholmparken i høring henover 
sommeren. 
-Undersøger til gruppens Vandhave-projekt kortmateriale, hvor 
koordinater kan noteres, og fremsender til Arne Lie. 
-To overflødige skilte i Egelundsparken fjernes (ved 
børneinstitutionen og ved *lille Stensø’). 
-Undersøger hvornår højspændingsledningerne i 
Egelundsparken skal lægges i jorden. 
-Planlægger plantning af skyggetræer langs åen i 
Egelundsparken til efteråret. 
-Finder materiale om at undgå fodring ved søer og bassiner mhp 
kampagne. 
-Undersøger muligheder for fiskeundersøgelse i søerne i 
Egelundsparken; er fisk årsag til ingen frøer? 
-Undersøge mulighed for større græstryk i den nordlige fold. 

ALLE: Overveje forslag til naturindsatserne 2015. 
 
Ad 7: Møderække 2014: 10.9., 12.11. – næste? Et næste møde blev ikke 
aftalt. Jeg foreslår derfor onsdag den 14. januar 2015 – med spisning. 
Beslutning eller alternativ kan drøftes på septembermødet. 
 
Ad 8: 
1. Lars Clark har foreslået, at Naturgruppen kan fungere som 
’specialist/rådgiver’ for Hofor i fm vådengsområdet i Kongsholmparken – 
forslaget blev ikke behandlet. 
 
2. Elsebeth Gludsted, Dansk Botanisk Forening, var medlem af Grønt Råd og 
ønsker at fortsætte i Naturgruppen. 
 
Der var enighed i gruppen om, og som udtrykt i det nye kommissorium skal 
gruppens sammensætning være fleksibel, at Dansk Botanisk Forening og 
Bjørnens Sportsfiskerforening kan indgå i Naturgruppen og bidrage med hver 
deres interesse og faglighed. 
 
3. Arne Lie havde fremsendt følgende spørgsmål: 

 Hvilke sager kommer til Naturgruppe inden forelæggelse politisk? 
Spørgsmålet er bla højaktuelt i ft den påtænkte rengøring af Kanalen, som 
også indebærer udsætning af græskarper. Denne sag har ikke været drøftet 
i Naturgruppen men er en aftale mellem Albertslund Forsyning og Hofor. 
Udsætning af græskarper har uheldige konsekvenser for vandmiljøet i 
Kanalen og længere nede i systemet i St. Vejleå – en konsekvens som 
’grønt’ vand er det modsatte af, hvad mange forskellige tiltag gennem årene 
mhp klart vand og plantevækst til binding af fosfor har haft som mål – et mål 
som faktisk er nået. Brugergruppen er blevet orienteret på dens seneste 
møde, men altså ikke Naturgruppen. 

 Er Naturgruppens nye kommissorium blevet vedtaget i KB? Ja – den 10. 
juni 2014; Grønt Råd er nedlagt fra samme dato. 

 Kan en forening med interesse for vand og vandmiljø indgå i gruppen? Der 
tænkes på Bjørnens Sportsfiskerforening repræsenteret af Kjeld Willerslev? 
Blev behandlet under 2. 

 Der ønskes hjælp til stedfæstelse på kortmateriale i fm Naturgruppens 
besigtigelsestur til Vandhaverne med interesserede borgere i april måned. 
Teksten er klar. Jan Holm undersøger; se pkt. 6. 

 Hvornår begynder vi at skulle prioritere natur indsatserne for 2015? Er sat 
på under pkt. 6 som en ’opgave’ til alle; indsatser og prioritering kan drøftes 
på septembermødet. 


