
Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet

Referat af ekstraordinært møde torsdag den 5. marts 2020 kl. 17 - 19.

Mødet foregik på Greve Rådhus.

Medlemmer Til stede
Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann X
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam X
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Niel-
sen

X

Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen Afbud
Friluftsrådet, Gitte Larsen Afbud
Handicaprådet, Allan Jørgensen X
Vandsamarbejdet Greve I/S, Hans Griffenfeldt Larsen X
Greve Kogræsserforening, Preben Jensen X
Jægerforbundet, Ole Kahlen X
Naturvejlederforeningen Nikolaj Mathiesen ?
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen Afbud
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann Afbud
Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe X
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst 
Seiling Olsen

X

Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens Afbud
Strandparken I/S, Rune Byrnak-Storm X
I/S Hedeland, Tina Vesth Afbud
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning X
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen Afbud
Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen Afbud
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage X

Øvrige deltagere: 
Heidi Serny Jacobsen, Byrådsmedlem
Peter H. Schaarup, Enhedschef for Byg & Miljø
Line Sandholm Hermansen, Center for Teknik & Miljø
Karen M. Knudsen, Miljøtekniker, Center for Teknik & Miljø
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Referat

1. Velkomst
Torben Hoffmann bød velkommen 

Natur & Miljøpulje 2020 
I budget 2020 er der afsat 500.000 kr. til natur- og miljørettede planer og aktiviteter i 
kommunen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. januar 20, at Na-
tur- & Miljørådet skal indkaldes til et ekstraordinært hastemøde, hvor rådet skal 
komme med èn samlet anbefaling til udvalget, der understøtter biodiversiteten og den 
naturlige fauna i Greve.

Rådets medlemmer har fremsendt to forslag til udmøntning af natur- og miljøpuljen.

DN Greve foreslår et naturprojekt i ”Olsbækeng” mellem Lillevangsvej og S-banen. 
Forslaget blev præsenteret af Lars Bjarne Nielsen. DN Greve anførte, at det angivne 
budget muligvis kunne aflastes ved en delvis finansiering gennem støtte til de frilufts-
prægede dele af projektet (broer, gymnastikredskaber o.l.). Man vil ansøge puljen, 
når den bliver frigivet. Der vil ligge svar til september. Ved en delvis støtte vil der blive 
frigivet midler, som man senere kan tage stilling til. DNs forslag ligger fint i tråd med 
Projektet for Olsbækkilen, som blev besluttet af Byrådet i 2018. 

Strandparken foreslår oprensning af ynglevandhuller til Grønbroget tudse og Spids-
snuet frø. Forslaget blev præsenteret af Rune Byrnak-Storm.

Peter Schaarup præsenterede administrationens idekatalog, som var blevet behand-
let af Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2020.

Natur- og Miljørådet drøftede ikke de nærmere detaljer i administrationens idekatalog, 
idet medlemmerne gav udtryk for, at det ikke fremgik af indkaldelsen og mødets 
dagsorden, at idekataloget skulle behandles som projektforslag på mødet. I forhold til 
Strandparkens forslag gav flere rådsmedlemmer udtryk for, at forslaget havde for stor 
driftsmæssig karakter og burde holdes inden for Strandparkens eget driftsbudget. 
Rune Byrnak-Storm oplyste, at oprensning af vandhuller i Strandparkens budget ikke 
er en del af den løbende drift.
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Formand Torben Hoffmann spurgte herefter rådet om der var opbakning til følgende 
beslutning ”Natur- og Miljørådet anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at puljen anven-
des til naturprojektet i ”Olsbækeng* mellem Lillevangsvej og S-banen”. Dette var der i 
rådet et stort flertal for og ingen imod.

Greve Kogræsserforening havde inden mødet ønsket at få ført til protokol, at forenin-
gen støtter DN´s forslag.

De to forslag er vedlagt referatet som bilag. Idekataloget findes som bilag til referatet 
fra TMU-mødet den 16. januar. 

2. Eventuelt og næste mødedato
Natur- og Miljørådet var enige i, at der er en lang række mulige projekter, der venter i 
fremtiden. F.eks. er der forståelse for, at man skal have oprenset vandhuller til Den 
grønbroget tudse og lavet indsatser, der forbedrer naturindholdet i strandområderne. 
Lars Bjarne Nielsen foreslog, at rådet genoptager arbejdet med at have et idekatalog 
med forslag til naturprojekter, så rådet har et ”udvalg”, som vi løbende kan prioritere i.

Hans Griffenfeldt Larsen spurgte til grænsen mellem driftsmidler og anlægsmidler. 
Line S. Hermansen svarede, at i Greve Kommune er alt uden for driftskontrakten med 
PV Greve som hovedregel anlægsmidler. En række medlemmer ønskede herefter, at 
forholdet mellem drifts- og anlægsmidler blev drøftet videre på et kommende møde.

Supplerende i f t. udmøntningen af naturprojektet i ”Olsbækeng* oplyste Peter 
Schaarup, at administrationen umiddelbart havde følgende bemærkninger:

 der er nogle afledte driftsudgifter forbundet med projektet som vi ikke har bud-
get til.

 projektet skal i udbud, da anlægssummen er over 300.000
 der bør udpeges en professionel konsulent, som kan stå for udbud, den prak-

tiske udførsel og tilsyn med bygge- og anlægsarbejder koster typisk 15-20 % 
af anlægssum.

 der bør være en styregruppe fra Greve Kommune og DN, som står for borger-
møder og for at indhente information. Tilbud godkendes af styregruppen.

 der bør indgås en partnerskabsaftale mellem kommune og DN Greve om ef-
terfølgende drift.

Det var ikke muligt på mødet at afklare disse problemstillinger. 

Næste møde torsdag den 14. maj 2020 kl. 17. Forslag til dagsordenen senest torsdag den 
23. april 2020. 
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DN Greve har efterfølgende bemærket følgende i en mailkommentarer til mødereferatet:

DN har i tidligere korrespondancer med administrationen, forud for fremsendelsen af det en-
delige forslag, i mails fra februar fremhævet, at den detaljerede udførelse af projektet skal 
ske i samarbejde med administrationen. Men der er følgende kommentarer, som det vil være 
på sin plads at notere:

Driftsbudget
Der vil være tale om visse besparelser på driftsbudgettet, da et mindre område skal holdes. I 
år vil disse være store, da anlægsarbejdet vil hindre slåning på store strækninger. Fremover 
skal et mindre området permanent slås. Der skal fortsat være slåede stier som tidligere, og 
der skal holdes opvækst af vegetation væk fra hegnet. Dette vil tidligst være aktuelt fra 2021. 

Udbud
Projektet består af flere adskilte entrepriser. Den del af budgettet, der kunne falde under til-
budsloven er under 300.000 kr. Se senere fremsendt notat!

Konsulent
DN Greve har til dette projekt benyttet Vanes Natur&Vand ved Thomas Møller, som Greve 
Kommune har samarbejdet med ved tidligere naturprojekter, og som har bevist at kunne 
styre denne type opgaver.

DN Greve er enig med Peter Schaarup i, at der skal holdes informationsmøde(r) og at der af-
tales rammer og fordeling af opgaver mellem kommune og de frivillige, der går ind i kogræs-
serlaug med mere.
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