
 

 

 

 

 

 

 

Greve Kommune 

Teknik & Miljø 

 
 
 
Natur- & Miljørådet  

 

 

 

 
 
 
Referat af møde den 30. maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  2 

 

 
Medlemmer: 
 
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert 
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam, Preben Jensen 
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 
Friluftsrådet, Gert Pedersen 
Handicaprådet, Palle K. Stentoft  
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen                                                                                           
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø 
Jægerforbundet, Ole Kahlen 
Naturvejlederforeningen 
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen 
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann 
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen  
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund  
Strandparken I/S 
I/S Hedeland, Tina Vesth 
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek 
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen, Karina Schramm-Hansen 
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage 
 

Til stede: 

 
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert 
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam, Preben Jensen 
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann 
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø            
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, 
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage 

 

Øvrige deltagere:  

 

Jens Christian Zøfting-Larsen, centerchef, Center for Teknik & Miljø 

Maria C. Kristensen, Teamleder og Vejingeniør, Center for Teknik & Miljø  
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Referat 
 

 
1. Velkomst 

 

Henrik Stuckert byder velkommen og beretter om, at den planlagte tur udskydes til næste gang. 

Dagsordenen for mødet er Budgetdialog og stier. 

  
2. Budgetdialog budget 2018-2021 

 

Jens Christian, Centerchef i Teknik og Miljø gennemgår budgetoplægget.  

Der gennemgås hvor meget CTM skal levere i besparelsestiltag og hvad der lægges op af 

anlægsforslag som har Natur- og Miljørådets interesse. 

 

Per Breddam spørger til, hvor der laves projekt om opsamling af regnvand på GIC til vanding af 

eliteplænen på atletik station, når vandet hører naturligt hjemme i Olsbækken. 

 

Derefter var der fri snak om stier og ønsker til budget. 

 

Per Breddam bemærkede, at Greve Kommune har solgt jord fra mange millioner, men der er ikke 

afsat penge til byggemodninger. Han spurgte ind til Tværhøjgårdsstien, sikker skolevej fra 

Tværhøjgård området til Kildebrøndestien. På mødet blev der informeret om, at den snart gik i 

anlæg, hvilket rådet var glad for, da den giver adgang til nye områder i kommunen. Siden Natur- og 

Miljørådsmødet har sagen taget en drejning, der byrådet ikke godkendte ekspropriationen som 

administrationen forventede. Det betyder, at stien først bliver anlagt i 2018, da den endelige 

ekspropriationsbeslutning først bliver taget i efteråret 2017. 

Per fortæller ligeledes om Veluxfonden og muligheden for at hente midler til naturtiltag her. 

 

Henrik Stuckert lagde op til, at rådet snart får penge til, at disponere over igen. Han beder derfor 

rådet om, at spille ind til administrationen med forslag. Henrik har brug for input senest juli, så han 

kan bringe dem videre i forhandlingerne om budgettet i august måned. 

 

Maria udfærdiger et bruttoanlægforslag til budgetfasen på 500.000 kr. som er lig den pulje penge 

rådet før har disponeret over. Henrik vil kæmpe for puljen, men han kan ikke love noget. 

 

På mødet i september kan der igen tages temperaturen på budgettet igen. 

 

 

3. Stier 

 

Der er lavet et kort med kommunens stier både transportstier og rekreativestier. Kortet blev vist på 

mødet og der var en lang debat om hvad der skulle prioriteres fra kommunens side. Skal det være 

transportstier der også giver mulighed for adgang til rekreative forbindelser eller skal det være 

rekreative stier. I budgetfasen er der fra administrationens side meldt 3 transportsti forbindelser 

ind, som er nogle ”missing links” i kommunens stinet. 
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På næste Natur- og Miljørådsmøde vil rekreative stier igen blive et emne der kan debatteres.   
 

4. Evt.  

 

DN har sendt høringssvar til kommuneplanen. Kommuneplanen plejer at være i høring i Natur- og 

Miljørådet, men pga. opsigelse fra den tidligere sekretær er det ikke blevet gjort denne gang. DN vil 

gerne i dialog om deres høringssvar. 

 

Per Breddam fortalte om projekt ”Grønt Guld” og idéen om et plejelaug i Brødmosen. 

 

Forslag til næste møde: onsdag den 20. september 2017 kl. 16-18 

 

 


