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Referat af møde i Natur- & Miljørådet den 15-03-2022 kl. 17:00-

19:30 
 

Mødet foregik fysisk på Greve Rådhus.  

Medlemmer/deltagere  Til stede  

Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann  X 

Danmarks Naturfredningsforening, Lars og Jon  X, X  

Danmarks Sportsfiskerforbund, Mogens Hansen  -  

Friluftsrådet, Gitte Larsen  Afbud 

Handicaprådet, Allan Jørgensen  X 

Vandsamarbejdet Greve I/S, Mads Ærtebjerg Nielsen  X 

Greve Kogræsserforening, Finn Skalander  Afbud 

Jægerforbundet, Ole Kahlen  -  

Naturvejlederforeningen, Nikolaj Mathiesen  -  

Landboforeningen Gefion, Søren Nymann  -  

Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe  -  

Natur- & Miljørådet 
   
   

Åbnings- og telefontider 

www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 

www.greve.dk/tidsbestilling 

E-mail byg@greve.dk  

Adresse Greve Kommune 

Rådhusholmen 10 

DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 91 96 

Hjemmeside www.greve.dk 

Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 

Sag 20-001888K 

 

EAN 579 800 785 5758 

Konto 4316   3191110226 

CVR 44 02 39 11 

mailto:byg@greve.dk
http://www.greve.dk/
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Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernest Seiling 

Olsen 

-  

Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens  Afbud 

Strandparken I/S, Rune Byrnak-Storm X 

I/S Hedeland, Tina Vesth  Afbud 

Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning  -  

Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen  -  

Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen  -  

Greve Museum, Anton Pihl  X 

Køge Bugt Stenrev, Alan Scheller  X 

Greve Kommune, Michael Darmer, Enhedschef, Byg og Miljø X 

Line Sandholm Hermansen, Skov- og Landskabsingeniør, 

Center for Teknik & Miljø  

X 

 

Øvrige deltagere: 

Julie Torsbjerg Lynge, Klimakoordinator  

Pernille Fabricius Rosfort, Miljømedarbejder, Center for Teknik & Miljø. 

Sekretær for rådet.  

 

Referat  

1. Velkomst ved formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann. 

Fortalte kort om sidste gang nogle af os mødte – til sommerfugleforedrag i 

Portalen den 22. november 2021. 
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Der er kommet flere penge til de grønne områder, som der også er kommet 

mere fokus på. Byrådet har i år afsat 400.000 kr. og 500.000 kr. til næste år 

til en Naturpulje. Hvad den skal bruges til i år, er på dagsordenen i dag. 

2. Kort præsentationsrunde. 

De fremmødte medlemmer præsenterede sig.  

3. Klimahandlingsplan (DK2020) og CO2-regskabet v/ Julie Torsbjerg 

Lynge. 

Julie Torsbjerg Lynge præsenterede idéen bag klimahandlingsplanen, 

DK2020, der bygger på et fast rammeværktøj, som de deltagende 

kommuner skal følge. 21 kommuner har udarbejdet en klimahandlingsplan 

efter DK2020 metoden og yderligere 75 kommuner er i gang.  

Der er to målsætninger i DK2020 arbejdet. Den ene er, at kommunerne skal 

arbejde på at blive geografisk CO2-neutrale i 2050, og den anden er, at 

kommunerne skal tilpasse sig til de klimaændringer, som vil ske.  

Til brug for planen er der udarbejdet en baseline for Greve Kommunes 

CO2-udledning i 2019, heraf fremgår det, hvor stor en del af udledningen 

som fx stammer fra transport og energi. 

I forbindelse med udarbejdelse af planen skal der ske en inddragelse af 

borgerne, virksomhederne, de frivillige foreninger og forsyningsselskaber. 

Kommunen er allerede langt mht. at inddrage borgerne, hvilket er sket med 

en klimaborgersamling. Samlingen er netop overstået, og forslagene er ved 

at blive sammenskrevet, så de kan præsenteres for byrådet den 4. april 2022. 

Hele præsentation er vedhæftet.  

4. Danmarks Vildeste Kommune ideer og prioritering.  

Formanden foreslog at behandle punkterne 4, 5 og 6 som et punkt.  

På det seneste møde i Natur- og Miljørådet den 24. august 2021 var der 

fremsendt et projektkataloget (se også denne dagsorden punkt 5), som blev 

drøftet på mødet.  

På mødet den 24. august 2021 blev man enig om følgende prioritering: 



 

 

Side 4 af 6 
Klik her for at angive en dato. 

 

 

1. DN: Vilde haver med borgerne + (naturvejleder), (vildere områder 

hos Greve vandværk) + Faunastriber på marker i Greve 

2. DN og Køge Bugt stenrev: Stengærder på land og i vand 

3. Køge Bugt stenrev: Biohuts 

4. Lave vildere rundkørsler  

5. Bekæmpelse af invasive arter ved stranden 

6. pleje af tudsehuller/padehuller + evt. nye huller  

7. Certifikat til bier (bivenlig kommune / virksomhed) 

8. Greve museum: Videreudvikling af Mosede Fort og Greve museum 

– gør det vildere 

9. Greve museum: Lave projektbeskrivelse af hvordan en vild have ser 

ud  

5. Projektkatalog ideer og prioritering.  

Projektkataloget, som blev fremsendt til mødet den 24. august 2021 

vedlægges igen.  

6. Forslag til udmøntning af naturpuljen – budget for 2022 er 400.000 

kr. og rådet skal indstille ideer til udmøntning  

Med udgangspunkt i projektkataloget, prioriteringslisten og de nye forslag, 

der fremkom på dette møde, blev rådet enige om at indstille til Klima-, 

Teknik- og Miljøudvalget at Naturpuljen i 2022 udmøntes på følgende 

måde: 

 

1. Der afsættes op til 100.000. kr. til arbejdet med vilde haver i 

kommunen. 

2. Der afsættes op til 100.000 kr. til stengærde på land. 

3. Der afsættes op til 50.000 kr. til en forundersøgelse ved 

Langagergård/Rørmosen om området naturværdi og muligheder.  

4. Der afsættes op til 50.000 kr. til opfølgning på fjernelse af rynket 

rose og havtorn ved stranden. 

5. Der afsættes op til 100.000 kr. til oprensning af 6-7 vandhuller i og 

omkring Strandparken i Greve kommune.  

7. Affaldsindsamling  

Affaldsindsamling foregår i år i uge 13. Greve kommunen vil gerne 

inddrage borgerne i dette års indsamling, og samarbejder derfor med DN 
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herom. De øvrige organisationer i Natur- og Miljørådet opfordres til at være 

en del af dette.  

Greve kommunens står for at fjerne affaldet, når det er samlet i de 3 

sektioner: brandbart, ikke brandbart og glas.  

Der er lavet 6 opsamlingssteder:  

1. Tune Centeret,  

Tune Center 4 

2. Greve Midtby- og stationsparkering,  

Greve Midtby Center 16 

3. Karlslunde Station,  

Stationsager 10 

4. Eriksmindecenteret,  

Eriksmindevej 26 

5. Greve Badehotel,  

Greve Strandvej 9 

 

6. Granhaugen 

Greve strandvej  

 

8. Status på Brødmoseprojektet. 

Administrationen er blevet anmodet om at udarbejde en helhedsplan for 

Brødmosen. Administrationen har fået udarbejdet en naturregistrering i 

mosen, men har udskudt udarbejdelsen af helhedsplanen, da det er kommet 

frem, at KLAR-forsyningen som led i klimasikring overvejer at føre mere 

vand til mosen. Da det potentielt kan have betydning for mosens 

naturmæssige og rekreative værdier, har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 

taget til efterretning, at helhedsplanen bliver forsinket.  

9. Orientering fra administrationen v/Michael Darmer Greve 

Kommune. 

Michael Darmer kunne fortælle, at Natur- og Miljørådets tidligere sekretær, 

Karen Knudsen, som blev syg i forbindelse med foredraget i Portalen om 

sommerfuglehaver, efter omstændighederne har det godt og er startet op 

med at arbejde igen.  
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10. Runde hvor medlemmer har mulighed for at orientere hinanden om 

kommende aktiviteter.  

Lars Bjarne orienterede om, at der meget snart ville være et borgermøde om 

Villa Sitka, som han opfordrede rådets medlemmer til at deltage i.  

11. Evt. næste møde er den 19. maj 2022.   

Næste møde bliver den 6. september 2022.  


