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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
 

Der var ingen bemærkninger. 
 

2. Natur- & Miljørådets rolle i 2016 

 
Diskussion af rådets rolle i 2016. Konklusionen blev, at rådet stadig har en væsentlig 
rolle i fortsat at diskutere problemstillinger i relation til kommunens natur og de 
projekter, der allerede er igangsat. Det blev aftalt, at rådet skal arbejde med følgende 
i 2016: 
 
- Rådet ønsker fortsat at komme med anbefalinger på naturområdet 
- Rådet ønsker at kommentere det reviderede forslag til udviklingsplan for 

Hundigeparken, inden dette lægges op til politisk godkendelse og rådet ønsker at 
fungere som følgegruppe i relation til udvikling af parken. 
Til orientering forelægges sagen for TMU, der så ka n sende det reviderede forslag i 
høring i Natur- og Miljørådet.  

- Rådet ønsker at kommentere parkpolitikken inden denne lægges op til politisk 
godkendelse. 
Det samme gælder for parkpolitikken: sagen forelægg es for TMU, der så kan sende 
parkpolitikken i høring i Natur- og Miljørådet.  

- Rådet udarbejder nyt idékatalog til forårsmødet 
- Rådet samarbejder fortsat om frilufts- og natur-arrangementer 
 
Det nuværende antal møder med 3 om året fastholdes. Møderne skal ligge primo 
2016, i foråret og efteråret. Det er aftalt, at et af årets møder skal afholdes i 
Rørmosen. 
 

3. Rørmosen  

 

Ændringen af bundkoten i Rørmoseløbet er forelagt til politisk godkendelse og efter 
godkendelsen skal ændringen offentliggøres med en 4 ugers klagefrist. Det forventes 
at selve arbejde i Rørmoseløbet kan påbegyndes i januar afhængig af vejrforholdene. 
Etablering af bro og platform kan påbegyndes efterfølgende og forventes at være klar 
til foråret. Den efterfølgende vedligeholdelse af Rørmoseløbet er fastlagt i regulativet.  
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Misfarvning af vandet blev diskuteret. Der har tidligere været kemikalie forurening af 
vandet fra Karlslunde industri, men misfarvningen skyldes formentlig lerpartikler. Der 
er ingen døde fisk i vandet og der tages derfor ingen vandprøve. Fiskeklubben har 
konstateret, at frø og tusser er forsvundet fra området – dette skyldes formentlig den 
forhøjede vandstand igennem en længere periode. 
 
Det er aftalt, at PV Greve udbedrer stien i Rørmosen efter fældningen samt de værste 
huller i rundkørslen. 
 
Det er aftalt, at der indkaldes til et møde mellem Fiskeklubben og Greve Kommune i 
januar vedr. etablering af bro og platforme. 
 
 

4. Status på projekter 

 
 

Fugletårnet i Karlslunde Mose 

 

Fugletårnet er færdigt og blev indviet i forsommeren med et fint arrangement, hvor 
der blandt andet var en rundtur i mosen med fortælling om fuglelivet. Dansk 
Ornitologisk Forening har givet udtryk for stor interesse for tårnet. 
 
Naturpleje m.v. i moserne 

 

Midlerne er anvendt til opfølgende pleje i relation til projekterne i løbet af 
vækstsæsonen, skilte i Brødmosen og til foråret kommer der net, som alle kan 
anvende fra platformen. 

 
Der er indgået en forpagtningsaftale med Rent-a-Cow om kvæggræsning i 
Brødmosen. Dyrene vil blive sat på arealet, når der er tilstrækkelig græs til kvæget. 
Det forventes at ske i foråret 2016. 

 

Engblomster i rabatterne 

 
Fortsat stor opbakning til engblomsterne og rådet opfordre til, at der fortsat vil blive 
sat midler af til dette. 
Der blev stillet forslag om bi-venlige engblomster og Kasper fra Køge Bugt 
Naturstrand vil undersøge, hvor der kan indhentes oplysninger samt kontakt til 
eventuel ekspertbistand. 
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Som kuriosum blev det nævnt, at der er et bed inde i rundkørslen ved Greve 
Centervej, som kun kan ses fra søjlehusene. 
 
 

 

Parkpolitikken 

 

Der har været afholdt 3 workshops for borgere og interesseorganisationer med mange 
konstruktive diskussioner og forslag. I øjeblikket arbejdes der i administrationen med 
udformning af parkpolitikken, hvor forslagene indarbejdes i det omfang, at det kan 
lade sig gøre. Ifølge planen skal parkpolitikken forelægges til politisk godkendelse i 
foråret 2016. 
 
Det begrænsede antal deltagere på ca. 10 til workshops om parkpolitik blev 
diskuteret. Der blev opfordret til, at GK reklamerede så mange steder som muligt for 
at nå ud til flere mennesker. Kasper (Køge Bugt Naturstrand) havde den holdning, at 
det var problematisk, hvis administrationen ikke havde et bredt nok grundlag til at 
anvende udbyttet af workshops.  
 
Henrik gav udtryk for, at workshops var et tilbud til borgerne om indflydelse og at GK 
generelt var tilfreds med antallet af fremmødte borgere. Henrik syntes, at der skulle 
gøres et større stykke arbejde for at vise borgerne de projekter, som blev gennemført, 
da mange ikke var opmærksomme på de nye projekter som eksempelvis etablering af 
nye platforme ved Olsbæk Sø. 
 
Rådet gav udtryk for et ønske om at deltage i den løbende proces omkring 
parkpolitikken. 
 

 
 

 

Hundigeparken 

 
Der har været afholdt 3 workshops for borgere og interesseorganisationer og der har 
været et fint fremmøde samt konstruktive diskussioner og mange forslag. 
Høringsfasen afsluttes den 8. november og herefter skal hele materialet samles og 
forelægges Byrådet, som vil beslutte hvilken plan, der arbejdes videre med. 
 
Workshops om Hundigeparken var annonceret i Sydkysten, på Facebook og Oplev 
Greve App, på GK hjemmeside samt mails til grundejerforeninger, 
interesseorganisationer samt andre interessenter. Der var ikke andre forslag til, hvor 
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der kunne annonceres. Der var i alt ca. 80 deltagere på workshops og derudover ca. 
20 høringssvar, men det vurderes, at Hundigeparken er langt mere konkret at 
forholde sig til end parkpolitikken og derfor tiltrække flere mennesker. 
Der er afsat 500.000 kr. til Hundigeparken i år, som går til vedligeholdelse af parken – 
græsslåning, renhold, fremkommelighed på stier, nyt bord-bænke sæt, oprydning, 
udtynding samt fældning af træer, der udgør en risiko for de besøgende i parken. 
 
Rådet gav udtryk for et ønske om at deltage i den løbende proces omkring udvikling af 
Hundigeparken. 
 

 
 

5. Naturens Dag 

 
Naturens Dag er et årligt landsdækkende DN arrangement, hvor alle kommuner kan 
lave deres eget arrangement en aftalt søndag i september. I år stod DN for en 
hyggelig dag i Olsbæk-kilen, hvor der var en vandring og fortælling om området af 
kommunens biolog. Derudover var der bål med snobrødsbagning og insektjagt. Det 
var vellykket, men vejret var ikke så godt, så der ville formentligt have været flere 
deltagere, hvis vejret havde været bedre. 
 
Det blev forslået, at Naturens Dag 2016 skulle være et arrangement på Hedebostien i 
Tune Skov i foråret 2016. Naturstyrelsen vil gerne bidrage, men kan ikke stå for 
arrangementet. Det blev aftalt, at medlemmerne skulle overveje frem til næste møde, 
om de kunne bidrage til arrangementet.  

 
Eventuelt 

  
 

Hedebostien.  
Henrik foreslog, at der ved indvielsen af Hedebostien skulle lave happenings hver dag 
i løbet af en uge, hvor de forskellige kommuner kan bidrage. Forventet åbning Påsken 
2016. 
 
Stranden  
Henrik orienterede:  
Stranden er et aktiv og Byrådet anerkender, at der er problemer med tang og 
fedtemøg og vil gøre noget for at ændre på problemerne. Budgettet øges med 33% 
for 2016. 
Byrådet har besluttet, at man skal se på forskellige muligheder for forbedring af 
strandrensning og økonomi, eksempelvis: 
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1. Solrødmodellen – her har man et strandlaug, som laver aktiviteter, hvor 
overskuddet går til strandrensning og lauget deltager i styring af rensningen. 

2. Mere effektiv teknologi 
3. Stordrift modellen – tang og fedtemøg er et problem i flere kommuner og 

kommunerne kunne eventuelt slå sig sammen og opnå stordriftsfordele. 
 
Pleje af træer 
Henrik orienterede: 
Der skal afsættes midler til træer der udgør en risiko. Derudover er der private, som 
under tiden er generet af træer. Kommunen er presset økonomisk og har ikke midler 
til at udføre træpleje i stort omfang. Der er nu mulighed for at private borgere for 
egen regning i nogle tilfælde kan få tilladelse til at fælde eller beskære træer. 
Reglerne for dette ligger på kommunens hjemmeside. 
 
Stormflodssikring 
Henrik orienterede: Plan om stormflodssikring for Greve Kommune. GK ønsker at sikre 
sig mod stormflodshændelser. Ved 1.000 års hændelse vil vandstanden være 2,80 
meter over normal vandstand. Planen har været i høring og der var ikke stemning for 
at lave diger ved stranden. Strandvejen ligger i dag som en barriere. For relativt få 
midler kan der skabes en spærring på udløbene, som vil bidrage til en sikring på den 
anden side af Strandvejen. Derudover er Strandparken sikret til vandstand 2,60 
meter. 
 
Strandparken I/S 
Henrik orienterede: GK betaler over 2 mill. Kr. årligt til Strandparken I/S og det skal 
undersøges, hvad GK får for midlerne ud over strandrensning. Det vil være et 
fokusområde i de kommende år. Pernille Beckmann deltager fremover i møderne i 
Strandparken. Et punkt kunne være udarbejdelse af en plejeplan for hele GK-delen af 
Strandparken.  
 
Næste møde finder sted i begyndelsen af 2016 - flere oplysninger senere. 
 
 
 
 


