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Referat af møde i Natur- & Miljø-rå-
det den 24. august 2021 kl. 17 - 19. 
Mødet foregik fysisk på Greve Rådhus. 

Medlemmer/deltagere Til stede 

Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann X 

Danmarks Naturfredningsforening, Jon Sommer 
Nagel 

X 

Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen Afbud 

Friluftsrådet, Gitte Larsen  Afbud 

Handicaprådet, Allan Jørgensen X 

Vandsamarbejdet Greve I/S, Mads Ærtebjerg Niel-
sen 

X 

Greve Kogræsserforening, Finn Skalander Afbud 

Jægerforbundet, Ole Kahlen - 

Naturvejlederforeningen Nikolaj Mathiesen X 

Landboforeningen Gefion, Søren Nymann Afbud 

Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe - 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, 
Ernst Seiling Olsen 

Afbud 

Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens Afbud 

Natur- & Miljørådet 
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Strandparken I/S, Rune Byrnak-Storm Afbud 

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, Allan Scheller  X 

 

Øvrige deltagere:  
Heidi Serny Jacobsen, Byrådsmedlem  
Mortan Josvein Martinsson, Byrådsmedlem 
Marc Genning, Byrådsmedlem 
Rikke Hvelplund, Centerchef for Teknik & Miljø 
Michael Darmer, Enhedschef for Byg & Miljø 
Line Sandholm Hermansen, Skov- og Landskabsing. Center for Teknik & Miljø 
Pernille Fabricius Rosfort, Praktikant i Center for Teknik & Miljø 
Karen M. Knudsen, Miljøtekniker, Center for Teknik & Miljø 

Referat 

1. Velkomst ved formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann. 
Torben Hoffmann bød velkommen 
 

2. Kort præsentationsrunde 
 

3. Danmarks vildeste Kommune ideer og prioritering. 
Vilde haver og borgerinddragelse 
Jon Sommer Nagel foreslog borgerinddragelse. Store dele af kommunen er be-
bygget, så vi skal ind i borgernes haver. Vi kunne lave en konkurrence med bor-
gerne om vilde haver f.eks. på facebook med et dommerpanel og præmier. Vi 
kunne også lave informationsmateriale om forskellige tiltag, man kan lave i 
egen have. Man kan have en trailer og en naturvejleder, der kan vise grund-
ejere hvordan man laver de vilde haver. 
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Stengærde på land og i vand 
Allan Scheller forslog at der laves stengærde på land og i vand. Der skal ind-
samles sten. De store sten kan bruges på havet og de små på land. DN har la-
vet et forslag til placering et stengærde på Rævebakken. En biologistuderende 
har undersøgt placering af stengærde, så de placeres korrekt.  
 
DN og Køgebugt Stenrev har allerede igangsat en indsamling. Stenene placeres 
hos en landmand i Tune. Stenene skal efterfølgende flyttes og her mangler der 
”grej/økonomi”. 
 
Borgerne kan hjælpe med at placere sten i stengærdet på Rævebakken og de 
kan lave stengærde i egne haver.  
Torben Hoffmann foreslog en container til marksten på genbrugspladsen Mil-
jøCenter Greve.  
 
Muslingerev 
Torben Hoffmann foreslog muslingerev. Allan Scheller oplyste, at der kan pla-
ceres biohuts (”fiske-børnehaver”) i Greve Marina og Mosede Havn. Køben-
havns Kommune skal til at købe og der kan Køge Bugt Stenrev komme med. 
Biohuts koster ca. 130.000 kr. for 10 styk á 1 M3. Biohuts kræver tilladelse fra 
ejerne af havnene samt Kystdirektoratet.  
 
Vildere Mose Fort 
Anton Pihl (Greve Museum) foreslog oceana-formidling på Mosede Fort. Det 
grønne område omkring museet kan gøres mere vildt. Men der er både natur-
fredning og fortidsmindefredning, der skal tages hensyn til. Der var forslag om 
at slå græsset mindre; men så vil der komme klager over, at vandet ikke kan 
ses fra Strandvejen. Området vil heller ikke kunne bruges, som det gør nu.  
 
Man kunne evt. lade være med at slå noget af græsset på de store arealer. 
Man kunne lade en stribe ligge fra vejen ned mod havet, så ”det vilde” ikke 
dækker det frie udsyn til havet. Kunne være et startprojekt (reklame) til at vise 
borgerne hvordan de selv kan lave en vild have.  
 
Vildere rundkørsler m.v. 
Vi kan ved pleje af egne arealer vise borgerne hvordan ”rod” kan laves i haven 
uden at det er rod. Der skal være både pæne og vilde områder med græs og 
blomster i kommunen. Det vil være en øjenåbner for borgerne at se, hvad der 
kan komme af dyr i haven ved at gøre den vild.  
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Jordbundsforhold i Greve 
Line Sandholm Hermansen henledte opmærksomheden på, at vi ikke har den 
samme jordtype som i Hjørring. Tidsler, bynke og brændenælder vil hurtigt få 
overtaget.  
 
Torben Hoffmann foreslog, at vi startede med at gøre rundkørslerne vildere. Er 
ofte næringsfattige, så det vil være ”nemt” at starte her. 
 
Mads Ærtebjerg Nielsen Ærtebjerg Nielsen foreslog at der iblandes sand og 
kalk de steder, hvor der sås insektvenlige blandinger. Mads oplyste at i Egedal 
Kommune var man af sparehensyn begyndt at vedligeholde mindre. Greve 
Vandværk har i øjeblikket 6 hektar omkring kildepladserne, hvor der er planer 
om at udså vilde planter. Det er ressourcekrævende, så vandværket vil gerne 
have hjælp til arbejdet.  
 
Andre forslag 
Der var også forslag om: 
Bivenlig virksomhed/bivenlig kommune.  
https://www.biavl.dk/bivenlig/kommune/bivenligkommune/ 
Bekæmpelse af invasive arter. 
Oprensning af vandhuller/tudseskrab til vores ansvarsart Den Grønbroget 
Tudse. 
Faunastriber hos jordbrugerne i det åbne land. 
 
Til sidst endte vi med en prioritering: 

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. 
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4. Projektkatalog ideer og prioritering 
Mads foreslog, at vi tager kampagnen hjælp fisken op igen 
https://greve.dk/by-og-bolig/natur-og-landskab/saadan-passer-du-paa-
vandmiljoeet 
 

5. Evt. 
Mads oplyste, at Greve Vandværk lukker sin boring til næste år. Åsager (Nord 
for Brødmosen). Betyder at grundvandet kommer til at stige. Det er muligt at 
grundejerne skal lave dræn. 
- 

6. Næste møde torsdag den 4. november kl. 17 – 19. 
Hvis du har punkter til dagsordenen, så vil jeg gerne have dem senest tors-
dag den 14. oktober 2021. 
 
Foreløbig dagsorden:  
1) Velkomst ved formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann 
2) Kort præsentationsrunde 
3) DK 2020 v/ Julie Thorsbjerg Lynge 
4) Danmarks Vildeste Kommune Ideer og prioritering 
5) Projektkatalog Ideer og prioritering 
6) Status på Brødmoseprojektet 
7) Orientering fra administrationen v/ Michael Darmer Greve Kommune 
 8) Runde hvor medlemmerne af Rådet har mulighed for at orientere hinanden 
      om kommende aktiviteter 
9) evt. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Karen Knudsen 
Natur & Miljø  

Åbnings- og telefontider 
www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 
www.greve.dk/tidsbestilling 

 

Adresse Greve Kommune 
Rådhusholmen 10 
DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 97 97 
Hjemmeside www.greve.dk 
Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 
Sag 20-001888K 

 
EAN  
Konto 4316   3191110226 
CVR 44 02 39 11 


