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John Wagner 
En aften i  
magtens centrum 

Den 31. oktober var John Wagner på besøg i Albertslund og førte os ind i magtens centrum, i 
Poul Schlüters regeringstid, det var en spændende fortælling og rejse tilbage i tiden. 

John Wagner var inviteret til at komme og fortælle om bogen, ”Schlüters politiske testamente” 
som John skrev i samarbejde med Poul Schlüter selv. En spændende fortælling om en stor 
politiker. Vi kom tæt på de overvejelser som regeringen havde under den kolde krig, om 
Danmarks politik og om alt det som i virkeligheden blev besluttet, da Poul Schlüter sad solidt 
på regeringsmagten. Der er nok ikke mange der tænker på, at Storebælts broen blev besluttet 
i Schlüters tid, at det var hans regering der fik byggeriet vedtaget! Dette blot for at nævne en 
ting som vi alle har glæde af i dag, der var mange store politiske beslutninger som blev taget 
og ført ud i verdenen, men dem vil jeg ikke komme ind på her. 

Aftenen var godt besøgt og John Wagner var i hopla. Faktisk var det John som startede ”Det 
Grønne Blad” det som du sidder og læser lige nu! John er tidligere Albertslund borger og var 
på hjemmebane hvilket også gjorde aftenen speciel.  

Vælgerforeningen havde udloddet et eksemplar af bogen ”Schlüters politiske testamente” som 
var signeret af selveste Poul Schlüter og selvfølgelig også af aftenens hovedperson. Et godt 
arrangement og tak til vælgerforeningen for en god aften. 

Hilsen  

Aktivitet udvalget  
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Nyt fra Formandens hjørne 

——————————————————————————————— 
Af Kira Krause Willmarst  
——————————————————————————————— 

 
Årets Landsråd var i år sidste i september. Tina, Brian, Lars og jeg 
repræsenteret vores vælgerforening.  Landsrådet tog afsæt i, at det havde været et 
travlt forår her i 2019. Da der både havde været afholdt både Folketings- og Europa-
Parlamentsvalg. Vi fik 2 flotte valg hvor det lykkes at fastholde den danske stemme i EU’s 
største politiske gruppe EPP med Pernille, og vi fordoblede antallet af konservative 
medlemmer i folketingssalen. Det er et godt afsæt for mere konservativ indflydelse og 
en sikker borgerlige stemme – for dig og for Danmark. 

Landsrådet er vores partis største politiske begivenhed. Det er her vi skal mødes, høres 
og sammen sætte retningen for den kommende år. De nye folketingsmedlemmer blev 
præsenteret og der var en god plads til politiske dialoger og diskussioner. 
Landsrådsfesten var med en overraskende Søren Gade fra Venstre som gæstetaler. Han 
gjorde det godt, og fik mange grin frem hos de feststemte gæster. 

I november var jeg til formandskonference i Nyborg. Det var startskuddet til næste 
kommunalvalg, som er om 2 år. Der var gode inputs og meget vidensdeling på tværs af 
vælgerforeningerne, om hvad der havde fungeret godt ved sidste valg, og hvad der har 
fungeret mindre godt. Jeg tænkte først vi er da i god tid, men efterfølgende kan jeg godt 
huske, at det er være med til at forberede et kommunalvalg tager tid, og det er godt at 
komme i gang med arbejdet. I vores vælgerforeningen skal vi jo gerne være bedst muligt 
forberedt til kommunalvalget i 2021. Så vi kan fastholde de 2 de pladser vi har i 
kommunalbestyrelse, og meget gerne supplere med flere medlemmer.  

I forbindelse med det kommende kommunalvalg, kommer Søren Vandsø rundt og 
besøger alle formændene i vælgerforeningerne. Jeg har en aftale med Søren sidst i 
januar, som jeg ser meget frem til. 

Vi har lige holdt den årlige julefrokost i vælgerforeningen. Det er dejligt at se at nogle er 
med for første gang og andre kommer fast hvert år. Jeg synes selv at det er en rigtig 
hyggelig tradition, vi har i vores vælgerforening. En dag hvor vi kan nyde en eftermiddag 
i hinandens selskab og nyde noget lækkert mad. Stor tak til Brian som igen i år havde 
tryllet i køkkenet, og sørget for meget lækker mad til os. Der var noget for enhver smag 
og lidt nyt havde også sneget sig ind på julebordet. 

Jeg vil gerne ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår, 
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Julehilsen fra kommunalbestyrelsen 
——————————————————————————————— 
Af Lars Gravgaard Hansen  
——————————————————————————————— 

2019 går på hæld og det sidste kommunalbestyrelsesmøde er afholdt og vi kan så 
småt gå på juleferie. Vi kan se tilbage på et spændende år med massevis af politiske 
debatter og et meget spændende budgetforhandlings forløb. 

Det har været et godt år med stor støtte fra vælgerforeningen og med gode 
Konservative aftryk i den politik der er blevet ført. Borgmesteren og hans parti ved, at 
de skal lytte til os og tage os alvorlig og de ved, at det bliver sammen med os, at e 
store beslutninger skal vedtages, for deres normale støttepartier er ikke meget værd. 

Vi kan se tilbage på et travlt år og vi kan se frem til et år, hvor vi igen skal markere os 
og få så meget Konservativ politik indført i de sager der kommer til behandling i 
kommunalbestyrelsen, Vi glæder os til 2020 og vi ser frem til den anden halvdel af 
valgperioden, hvor vi skal sikre det bedst mulige afsæt for et godt valg. 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
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Skovene omkring os 
——————————————————————————————— 
Af Tina Graugaard 
——————————————————————————————— 

Naturstyrelsens brugerråd mødtes i november, hvorfra der er lidt nyt.  

Brugerrådet er bestående af 18 medlemmer som er bredt repræsenteret i både kommunalt, 
lokalt og i foreningsregi. For at få en fornemmelse af, hvor brugerrådets medlemmer kommer 
fra, vil jeg lave en mindre oplistning, sådan at alle forstår interessefeltet og kompetencerne.  

Vi har medlemmer fra:  

•Danske Handicaporganisationer 

•Samråd Storkøbenhavn og Nordsjælland 

•Danmarks Rideforbund, Jægerforbund og Idrætsforbund 

•Mølleåens Venner 

•Det Danske Spejderkorps 

•Albertslund og Allerød Kommune 

•Naturstyrelsen, Hovedstaden 

•Dansk Ornitologisk forening 

•Friluftsrådet 

Der ganske meget nyt fra Naturstyrelsens brugerråd, som havde møde i november 2019 

Virksomhedsoverdragelser: Miljøministeren har besluttet at stoppe den tidligere regerings 
udlicitering af skovdriften. Konkret betyder det, at udliciteringen af arbejdsopgaver via 
virksomhedsoverdragelse af omkring 30 skovarbejdere er stoppet.  

Livstræer: Projektet er ikke voldsomt kendt, men der er en del ildsjæle, som hjælper til og vi 
har også fået udpeget en del livstræer. Konkret har vi nu godkendt 338 livstræer, hvoraf de 
115 også er markeret med skilt. Der er pt. udpeget og godkendt 35 livstræer i Vestskoven. Der 
er ingen ansøgt eller godkendt i 2019, hvorfor projektet om livstræer i Vestskoven kan anses 
for at være stagneret i 2019.  

Hvis man er blevet nysgerrig på livstræer og vil vide hvordan man kan få ”sit eget”, kan man 
læse mere her:  

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/ 
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Dødt ved: Naturskove har en stor andel af dødt ved, som er en betegnelse for træ der ikke er 
levende.  
Dødt ved kan være grene og stammer i skovbunden, stående døde træer eller det indre af 
levende træer hvor det indre, pga. afknækkede grene, er begyndt en forrådnelsesproces, og 
dermed er dødt. Dødt ved er en vigtig faktor for især svampe og insekter, men også fugle. 
Faktisk bestemmer mængden af dødt ved, hvor mange fugle, der kan overvintre i skoven, da 
de finder hovedparten af deres føde i vinterhalvåret i form af insekter i dødt ved.  

Københavns Universitet har lige offentligt gjort de nyeste tal for den nyeste skovtælling. I 
denne opgøres skovarealet men også mængden af dødt ved. Mængden af dødt ved er faldet 
siden sidst (2014) og det har været drøftet livligt. Grunden til faldet. er dødt nåletræ som var 
på et højere niveau i 2014 pga. stormfald i 2013. I Naturstyrelsens skove er niveauet for dødt 
løvtræ på uændret niveau.   

Status over planerne for biodiversitetsskove: For det gamle Hovedstaden har udkast 
planerne været i  
offentlig høring. Den nye minister har ikke taget beslutning om den videre beslutningsproces. 
For det gamle Østsjællands skove er udkast til planerne næsten færdige; men de er ikke sendt 
i høring. 
Statsministeren og miljøministeren afholdt den 4.11 2019 et stort møde om regeringens 
planer for biodiversiteten. Det vides endnu ikke, hvordan den tidligere regerings beslutning 
om udlæg af urørt skov og anden biodiversitets vil blive håndteret i denne forbindelse. Men 
retningslinjerne for disse skoves drift er fortsat gældende. Naturstyrelsen oplyser at der 
maksimalt kan fældes 25% af stående vedmasse og der fældes ikke træer ældre end 150 år i 
urørt skov. Der ligger ikke retningslinjer for fordeling af hugst i den enkelte udpegede skov. 
Dette vil blive fastlagt i de årlige hugstplaner. Oftest vil der ske hugst af flere runder, men ikke 
nødvendigvis jævnt ligeligt fordelt frem til 2027. Det sidste vil også afhænge af markedet og 
hensyn til brugerne. Der er lavet kvoter pr. enhed således, at der på landsplan ikke hugges for 
mere end 11,7 mio. kr. netto pr. år, som er et krav i Naturpakken.  

Og efter alt den tunge læsning om skov, hektar, enheder, natur og biodiversitet, afslutter jeg 
med et digt af Halfdan Rasmussen, som kan fejre sin 105-års fødselsdag 29. januar 2020 

Jeg ønsker alle en velsignet jul og et lykkebringende nytår  
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Ude i skoven sad 
nisser og kæmper og 
råbte i kor:
Det er jul i december!
 
Nu skal vi tælle de 
kommende dage!
råbte en nisse og så 
sig tilbage.
 
Så må vi hellere ta fat 
på den første!
sagde en kæmpe med 
hår som en børste.
 
Ja, det er hørt! skreg 
en nissemadamme.
Nu vil jeg tælle til een 
med det samme.
 
Af Halfdan  Rasmussen
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Torsdag den 30. januar afholder 
vælgerforeningen den årlige generalforsamling. 
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
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