God dag for træerne
Den 11.2. var en god dag, ja en RIGTIG god dag for træerne i Albertslund, for da
besluttede kommunalbestyrelsen, at bakker op og går ind i projektet med at få etableret
500.000 nye træer i Albertslund. Og det var ikke bare et snævert flertal, der besluttede
det. Faktisk var der ingen, der stemte imod. Kun Venstre og Dansk Folkeparti undlod – så
ud af 21 var der kun 4 der undlod og ingen imod. Kan man så ikke godt tillade sig at
konkludere, at træerne samler byen!?

På skrift ser det, der blev besluttet således ud:
* At kommunalbestyrelsen bakker op om Agenda Centrets og Naturgruppens initiativ om
en halv million flere træer i og omkring Albertslund kommune - som et vigtigt bidrag til
at binde CO2 og et vigtigt element og signal ift klimakrisen.
* At kommunen ønsker at Vestskoven bidrager til at sikre større lagring af CO2 samt øget
biodiversitet (urørt skov og natur). Derfor retter Kommunen henvendelse til Miljø- og
fødevareministeren samt til Naturstyrelsen, Hovedstaden som Vestskoven hører under, for
at fremme at der plantes flere træer på udvalgte åbne områder i Vestskoven samt at der
udlægges et område til uberørt skov og tages andre tiltag for at fremme biodiversiteten.
* At kommunens repræsentant i brugerrådet for Vestskoven opfordres til at rapportere

løbende til Miljø- og Byudvalget samt kommunalbestyrelsen om udviklingen i sagen.
* At forvaltningen undersøger muligheden for Albertslund kommunes deltagelse i projektet
ved beplantning af egnede kommunale og andre arealer i kommunen samt de økonomiske
rammer med henblik på vedtagelse af en plan for indsatsen.
* At forvaltningen undersøger om Agenda Centret kan stå for det praktiske arbejde som
selvstændig enhed og dermed plante træer uden for kommunens grænse, men indenfor de
rekreative områder der grænser op til Albertslund kommune, såsom Vallensbækmose
området.
* At Agenda Centret opfordres til at udarbejde en plan for initiativer ift. boligafdelinger,
grundejerforeninger og private. Herunder mulighed for etablering af en indsamling til
finansiering og udbredelse af indsatsen.
* At det skal undersøges om Agenda Centret kan stå for et initiativ hvor borgere kan
betale for at få plantet et træ, i lighed med det projekt der hedder ”familie træet” hvor
man kan adoptere et eksisterende træ. Tanken her er, at man kan betale for et træ som
plantes på dertil udvalgte steder hvor området er udlagt til borger skov/areal.
* At fremdriften på dette område skal følges separat i det grønne regnskab, hvor der
registreres hvor mange træer
der er plantet og udarbejdes et skøn over lagring af CO2 samt indsatsen for øget
biodiversitet.

