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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 4. december 2019 kl. 1700-1830
Sted: Vallensbæk Mose, Rendsagervej 5

Deltagere:Arne Lie, formand (Friluftsrådets St. Vejleådal gruppe)
Anne Wilms (Friluftsrådet)
Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Klaus Lytthans (Danmarks Naturfredningsforening)
Kasper Smith (Danmarks Naturfredningsforening)
Hans Wernberg (Risby Grundejerforening)
Katrine Søbye, næstformand (Natur & Ungdom)
Kate Sandberg (Albertslund Kogræsser- og Naturplejeselskab)
Karsten Wenneberg (St. Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening)
Jan Holm (Albertslund kommune)
Jakob Ruskov-Nielsen (Albertslund Kommune)
Carsten Højer (Dansk Ornitologisk Forening)

Afbud: Lars Clark (Grønne Familier)
Christian Aakjær (Danmarks Naturfredningsforening)
Jesper Tranberg (Naturstyrelsen – Vestskoven)
Kjeld Willerslev (Bjørnens Sportsfiskerforening)

Referent: Anne Wilms

Dagsorden:
1. Godkendelse/prioritering af dagsorden 
2. Bemærkninger til referat fra 6. november 2019
3. Orientering fra formanden

a. Visionsforum
b. Møder med forvaltningen
c. Fokusgruppe ang. Fængselsgrunden

4. Orientering fra forvaltningen
a. Overvejelser om lay-out på Naturplan
b. Spørgsmål og svar til forvaltningen

5. Mødedatoer 2020
6. Årets gang 2019
7. Prioritering af emner til 2020
8. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden 
Ok

2. Bemærkninger til referat fra 6. november 2019
Ingen bemærkninger.
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3. Orientering fra formanden
a. Arne har sammen med Jan og Jakob deltaget i Visionsforum 

vedr. biodiversitet. Det var borgmesteren, som havde indkaldt 
til mødet.

b. Arne har holdt møde med Pernille Bech (Leder af Byudvikling 
og Erhverv, Albertslund kommune). Et godt møde, hvor bl.a. 
”måling af natur” var med i debatten. Hans-Henrik Høg deltog 
ligeledes og har indvilget i at komme med et oplæg til 3-
strenget kloaksystem. Det er ikke muligt at stille 3-strenget 
system som et krav i en lokalplan.

c. Naturgruppen var inviteret til at deltage i en fokusgruppe vedr. 
fremtiden for fængselsgrunden. Oprindeligt havde NG fået 3 
pladser, men Arne fik forhandlet os til 5 pladser. Katrine, Poul 
Evald, Hans, Anne og Arne deltog. På mødet blev diskuteret 
både fortid og fremtid for grunden. NG ønsker at 
fængselsgrunden bliver en del af det grønne netværk i 
kommunen og at der kan etableres en grøn og en blå 
spredningskorridor gennem området. Der er desuden en del 
arealer, hvor beplantningen er unik, og disse områder ønskes 
bevaret.

4. Orientering fra forvaltningen
Jan og Jakob orienterede fra forvaltningen. Jakob startede med at 
informere om at han har fået yderligere 6 måneder i Albertslund.

a. Jakob overvejer layout på den kommende Naturplan – der 
kom flere input til nye tanker omkring layout, som Jakob vil gå 
videre med.

b. Hersted Industripark er i høring frem til og med 14. januar 
2020.
HOFOR udarbejder pt. udbudsmateriale for Svinepytten 
(bassin T). NG udtrykte ønske om at se udbudsmateriale.
Bassin M (Skallerne) er blevet oprenset for sediment.

5. Mødedatoer 2020
Følgende datoer er afsat til NG. 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).
Onsdag 5. februar
Onsdag 1. april
Onsdag 10. juni
Onsdag 9. september
Onsdag 30. september
Onsdag 4. november
Onsdag 2. december kl. 17:00 (mødested planlægges senere)

6. Årets gang 2019 – en slags årsberetning
Jan og Arne har sammensat en liste med emner, som Naturgruppen 
har arbejdet med i 2019. Listen er blevet revideret og emnerne er blevet 
yderligere forklaret for at give udenforstående en ide om NG’s arbejde. 
Listen er sat ind i dette referat, som side 4 & 5. 
Det blev foreslået, at oversigten over Naturgruppens arbejde i årets løb 
kan være en præsentation f.eks. på Grøn Dag. Poul Evald foreslog, at 
der kan linkes fra DN Albertslunds hjemmeside til Naturgruppen på 
kommunens hjemmeside.
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7. Prioritering af emner til 2020
Jan og Arne har udarbejdet en liste over emner, som NG formodentligt 
skal forholde sig til i 2020. Det blev aftalt, at NG løbende vil nedsætte 
arbejdsgrupper, hvor interesserede kan melde sig og deltage i mindre 
(eller større) projekter. Listen er tilføjet dette referat, som side 6.
Kasper gjorde opmærksom på DRs programserie om Natur i Danmark, 
som sikkert vil fange manges opmærksomhed – og på, at der i 
Albertslunds udviklingsplan er en masse om natur og biodiversitet.

Jan gjorde opmærksom på, at alle emner ikke er lige ”store” – at nogle 
kan drøftes på et enkelt møde, mens andre har karakter af et egentligt 
tema, som må forventes at tage en del tid på et møde; flere emner har 
en logisk sammenhæng, og nogle emner bør lægges på oplagte 
tidspunkter af året i forhold til andre ting som f.x. et Borgermøde om 
biodiversitet og naturindhold, Grøn Dag. I oversigten side 6 er der 
således besluttet mødedatoer for nogle af emnerne.

Arne gjorde opmærksom på, at en arbejdsform, hvor mindre 
arbejdsgrupper laver et oplæg til resten, får mere fart på behandlingen 
af de mange emner.

8. Eventuelt
Arrangement til Tystrup-Bavelse udsattes til foråret 2020. Klaus 
kommer med forslag til dato til næste møde; indtil videre har 16. eller 
17. maj været nævnt – skal det være en lørdag eller en søndagstur?

Forkortelser:
NG Naturgruppen
HOFOR Hovedstadens Forsyning
DN Danmarks Naturfredningsforening
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Bilag 1 til mødet den 4. december 2019
Årets gang 2019 – en oversigt.
 Naturplan 2020

Forvaltningen har arbejdet med udarbejdelse af en ny Naturplan 2020-
2025. Naturgruppen har været involveret i projektet ved deltagelse i flere 
møde omkring indholdet i Naturplanen. Både forvaltningen og 
Naturgruppen vurderer, at det har været et givende samarbejde.

 Ny fold i Egelundsparken – indsigelse.
Naturgruppen har gjort indsigelse mod den nye dyrefold i Egelundparken. 
Naturgruppen var ikke blevet hørt om placering, der er ikke adgang for 
publikum, og der var anvendt trykimprægnerede stolper.

 Naturgruppen har haft forskellige gæster til møderne:
 Landskabsarkitekt Malene Prytz Larsen, som fortalte om sit 

afgangsprojekt, hvor hun havde arbejdet med Store Vejleådalens 
nordlige del.

 Niras og HOFOR har informeret om status på klimasikring ved 
Harrestrup Mose

 Pernille Bech, Byudvikling og Erhverv har deltaget på et møde, hvor 
hun forklarede omkring arbejdet med lokalplaner. Pernille tilbød at 
holde flere møder, således at Naturgruppen kan blive en større del af 
arbejdet med lokalplaner.

 Hans-Henrik Høg, Miljø og Teknik fortalte om afløbssystemer i 
kommunen. Det er ikke muligt at ”kræve” etablering af 3-strenget 
system i forbindelse med nye lokalplaner, men kommunen er åbne 
overfor forhandling med fremtidige bygherrer.

 Naturgruppens medlemmer er individuelt tilmeldt kommunens høringsliste.
 Biofaktor er drøftet flere gange i forskellige fora og skrevet ind i flere 

høringssvar.
 Fængselsgrunden – fokusgruppe.

Naturgruppen blev i november inviteret til at deltage i fokusgruppe vedr. 
Fængselsgrunden. Albertslund kommune ønsker at få information fra 
forskellige grupper i Albertslund, som har meninger/holdninger til hvad, der 
skal bevares/indtænkes i forbindelse med Fængselsgrunden. 5 af 
Naturgruppens medlemmer deltog i december i et møde.

 Grøn Dag.
Naturgruppen var repræsenteret på Grøn Dag på Materialegården. 
Naturgruppen er ikke meget synlige, men det bliver til en del gode samtaler 
med borgere, som er interesserede i både natur og miljø.

 Borgermøde og høringssvar om Fremtidens Albertslund: ”Fælles om 
Albertslund”.

 Visionsforum 11.11.2019 – oplæg om biodiversitet.
Naturgruppen var repræsenteret ved formand Arne Lie til kommunens 
Visionsforum vedr. Biodiversitet d. 11. november 2019. Der er ikke tvivl om, 
at biodiversitet vil blive et fokusemne i kommunen i 2020.

 Gaven til Vestskoven er realiseret.
Naturgruppen gav et bidrag til etablering af 2 søer i Vestskoven i 
forbindelse med skovens 50 års jubilæum. De 2 søer er etableret, og 
Naturgruppen afventer skovens officielle indvielse af søerne.

 Hyldager Bakker – deltaget i workshops i interessentforløb.
Flere af Naturgruppens medlemmer har deltaget i workshops omhandlende 
landskabsprojektet Hyldager Bakker. Der har været en god stemning på 
møderne – selvom alle ikke har været enige.
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 Naturgruppen har indgivet høringssvar på lokalplaner på bl.a. 
Hjørnegrunden, Stensmosegrunden, Roholmparken, Hyldager Bakker samt 
på Kommuneplantillæg.

 Der har været afholdt dialogmøder med Byudvikling & Erhverv – emnerne 
har bl.a. været høringer, biofaktor, flerstrengede afløbssystemer i nye 
bebyggelser. Naturgruppen sætter stor pris på at Byudvikling & Erhverv vil 
fortsætte samarbejdet.

 Flere af Naturgruppens medlemmer deltog i gåtur og efterfølgende 
borgermøde omkring nybyggeri i Roholmparken.

 Naturgruppen har holdt møde med HOFOR vedr. renovering af Svinepytten 
(Bassin T). HOFOR var meget imødekommende og interesserede i 
Naturgruppens forslag både med hensyn til bevaring af træer, skråning på 
brinker og etablering af padde-overvintringsmuligheder.

Bemærk: Emnerne er ikke listet i kronologisk orden.
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Bilag 2 til mødet den 4. december 2019, pkt. 7
Emneoversigt til Naturgruppens arbejde i 2020. Oversigten er 
uprioriteret og kan selvfølgelig ændres.
 Udarbejdelse af ”Politik for invasive arter”, som bilag til Naturplanen – Hans 

Wernberg tovholder på arbejdsgruppe.
 Fremmelse af biodiversitet i Albertslund, byparker, naturparker, Vestskoven, 

boligområder og kommunale arealer, f.eks. ’insektfolde’, retablering af 
gydebanker i St. Vejleå opstrøms jernbanen til Snubbekorsvej, bevarelse af 
døende og døde træer etc.

 Natur- og biodiversitetspris – oplæg til drøftelse. Dette medtages på møde 1 
(5. februar) og 2 (1. april) i 2020.

 Borgermøde 2020 – foreslået emne: Biodiversitet i Albertslund – dato skal 
fastlægges af hensyn til invitationer. Det blev vedtaget, at mødet 
forsøges afholdt i ugen op til den internationale ”biodiversitetsdag” d. 22. 
maj. Jan blev bedt om at finde egnet dato, som ikke kolliderer med 
kommunalbestyrelsesmøde etc. (Forslag om 19. maj). I 2020 er der fokus 
på verdensmålet ”biodiversitet”, så et borgermøde med dette emne er 
oplagt. Hans vil gerne lave et oplæg om de 25 bedste biodiversitetsområder 
i Albertslund. Der skal udsendes invitationer i januar 2020.

 Driften af vores grønne arealer i Albertslund, herunder udfasning af 
materialer i driften, som er fremstillet af eller benytter fossile brændstoffer. 
Møde med Toftegården/Dyregården med henblik på samarbejde angående 
naturforvaltningen.

 Støj som problem i forhold til natur og friluftsliv, gerne med en 
oplægsholder, som kan fortælle noget om støj og støjmåling. Aftalt som 
tema møde f.eks. d. 30. september. Jan tager kontakt til kommunens 
samarbejdspartnere og etablerer et møde.

 Hyldager Bakker.
 Løbende fokus på kommende boligområder, placering af friluftsanlæg som 

f.eks. AMC.
 Skovrejsning 500.000 træer i Albertslund – binding af CO2 – også i form af 

vådområder. Dette er et emne som 10 % mere natur (samarbejde mellem 
Naturgruppen og Agendacenteret) har stor fokus på.

 Diskussion af muligheder for faunapassager til blandt andet Høje-Taastrup 
og Hyldagerparken samt generelt. Dette blev aftalt som muligt emne for 
udflugt d. 10. juni.

 HOFOR’s bassiner- status og planer.


