Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet
Referat af møde den 4. februar 2014

Medlemmer:
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert
Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede
Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Friluftsrådet, Gert Pedersen
Handicaprådet, Palle K. Stentoft
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Køge Bugt Naturstrand, Kasper og Karina

Øvrige deltagere:
Karen Knudsen, Center for Teknik & Miljø
Michael Løgstrup, Center for Teknik & Miljø
Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø

Ikke til stede:
Greve Museum, Thomas Nissen
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik Hansen
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund
Strandparken I/S, Jørgen Johansen
I/S Hedeland, Erik Juhl
Greve Sportsfiskerforening, Renè Thygesen
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1. Velkommen til
Henrik Stuckert - ny formand for Natur- & Miljørådet
Karina og Kasper fra Køge Bugt Naturstrand.

2. Orientering om Karlslunde/Karlstrup Mose projektet
Orientering af Karen Knudsen
Der var kritik af bro og spørgsmål til udløb. Hvorfor er der et
voldsomt sving på å-strækningen ud mod Køge Bugt?
Karen har efterfølgende undersøgt, at årsagen til at vandløbet har et
sving mod nord er at det ikke skal gennemskære det stykke af
stranden, hvor der er flest badegæster, nemlig lige udfor grusstien i
Trylleskoven. Det var oprindelig meningen at vandløbet skulle have
haft et mere direkte udløb; men det blev ændret bl.a. på baggrund af
de høringssvar, vi fik da vandløbsprojektet var i høring i marts 2010.

Mogens: Kritik af manglende inddragelse i projektforløbet.
Der var et ønske om at få genetableret stisystemet igennem
krattet mod Mosevænget. Dette areal hører ikke til Greve
Kommune.
Åbningsdagen vil finde sted primo april.

3. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.

4. Orientering – status på tidligere projekter
Handicaprampen
Rampen er færdig primo 2014.
Kritik over ristenes fastgørelse – der mangler 1 skrue i hvert
hjørne.
Der var spørgsmål til rampens længde:
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Palle fra Handicaprådet kunne informere om, at det ikke var
meningen, at kørestolsbrugerne skal kunne køre direkte ud til
vandet, men at de skal kunne komme ned på stranden.
Indvielse af handicaprampen til foråret – Palle inddrages.
Granhaugen
Rydning af Rosa Rugosa er udført ultimo 2013, plejelauget var
til stede.
Olsbæk Sø
Platformene er restaurerede ultimo 2013.

5. Orientering – status på igangværende projekter
Naturpulje 2013
De projekter, der ikke blev gennemført i 2013, har fået overført
økonomi til 2014:
Brødmosen
Det blev besluttet, at projektet skal i høring i sin helhed.
Mosede Mose
Nødvendigheden af en høring blev diskuteret. Som
udgangspunkt skulle det ikke være nødvendigt at foretage en
høring.
Til ovennævnte skal tilføjes, at der eventuelt kan blive foretaget
en høring i forbindelse med fredningsnævnets og § 3 behandling
af sagen.

6. Orientering om rekreative projekter i Teknik & Miljø
Greve Kyst
Der etableres et vinterbadested i Hundige Havn. Arealet er
stadig på tegnebordet. Såfremt vi har et kort over beliggenhed,
vil Tina gerne have et tilsendt.
Hedebostien
Kort over stiens fremtidige tracé blev gennemgået
Indvielsen kunne eventuelt omfatte halv eller hel maraton med
inddragelse af Trim.

4

Hundigeparken
Greve Kommune har købt arealet af Københavns Kommune
Byrådet har bevilliget 500.000 i 2014 til rekreative faciliteter og
naturpleje. Der vil ske borgerinddragelse og der indgås et
samarbejde med DN om projektet.
Der var spørgsmål til anlægsprojekter ved stranden:
Der er et idékatalog over fyrtårnsprojekter, som der vælges ud
fra.
Der var spørgsmål til, hvorvidt man kan følge med i projekter
på kommunens hjemmeside: På et tidspunkt vil der blive lagt en
pipeline ud for igangværende og kommende projekter på
kommunens hjemmeside.

7. Forslag til projekter for Naturpulje 2014
Naturpuljen 2014 er på 500.000 kr. Det blev besluttet at arbejde
inden for følgende projekter i prioriteret rækkefølge, men
således at administrationen kan gå videre på listen, såfremt der
opstår forsinkelser med det enkelte projekt.
Kampagner (4)
Kr. 60.000
Brødmosen naturgenopretning (5)
- 120.000
Økologisk nyttehave ved Greve Museum (9) - 100.000
Rekreativ natur syd for Greve Landsby (8)
- 100.000
Ellesumpen – rekreativ sti (11)
- 40.000
Rekreativ biodiversitet i byområderne (2)
- 75.000
Græssende dyr i landskabet (15)
- 80.000
Rydning af vedopvækst på stranden,ansøgning - 40.000
Plejeplaner (12)
- 90.000
I alt

- 705.000

Tallene i parentes henviser til projekt nr. i idékataloget.
Der var følgende kommentarer og diskussioner:
Der var stor tilslutning til den økologiske nyttehave ved Greve
Museum og såfremt projektet kunne indgå sammen med punkt 8
havde dette høj prioritet. Børn & Unge kunne inddrages i et
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skolehaveprojekt. Punkt 8 omhandler et areal ved Greve
Museum, som er disponeret til erhvervsudvidelse i forslag til
kommuneplan 2013. Det skal afklares, om arealet kan anvendes
til midlertidige aktiviteter, inden man kan gå i gang med
projektet.
Plejeplaner. Det blev anbefalet af rådet, at midlerne fortrinsvis
skal findes uden for Naturpulje regi. Plejeplaner kunne
eventuelt lægges op som et særskilt punkt til Byrådet.
Natur på hjemmesiden blev fravalgt i den foreslåede form.
Såfremt man skulle fremme natur på hjemmesiden, kunne det
være i form af Wikipedia. IT Universitetet ved Islandsbrygge
har studerende, der gerne vil udarbejde projekter gratis.
Der var ønske fra flere medlemmer om natur foldere i de grønne
områder.
Rørmosen (3). Der var spørgsmål til oprensning af udløb og
omlægning af Rørmoseløbet. Er der udarbejdet et regulativ for
Rørmoseløbet ned gennem Langagergård?
Udarbejdelsen af et regulativ står på listen over arbejde, der skal
udføres og løbet blev opmålt i 2013. Der har imidlertid endnu
ikke været afsat ressourcer til udarbejdelsen.

8. Arrangementer
Naturens Dag den 14. september 2014.
Carsten og Tina fra rådet meldte sig til at stå for Naturens Dag i
samarbejde med DN og kommunen.
Affaldsindsamling som tidligere år.
Indvielse af Handicaprampen
Indvielse af Karlslunde/Karlstrup Mose

9. Naturvejleder
Det skal undersøges, om der er basis for, at alle 3 parter deltager
(Hedeland samt Solrød og Greve Kommune), så
omkostningerne kan fordeles på 3 parter.
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10. Eventuelt
Det tidligere diskuterede projekt ”Renovering og
naturgenopretning af Strandhule og Strandflanke” ved Mosede
Fort blev fremlagt. Det blev besluttet, at Natur- & Miljørådet
ikke skal deltage i dette projekt. Eventuelt kan man udarbejde et
projekt, der kun omfatter naturplejedelen, og dette projekt kan
indgå i Naturpuljens idékatalog.
Datoer for årets møder i Natur- & Miljørådet:
Torsdag den 12. juni samt torsdag den 21. august 2014 fra kl.
16-18.
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