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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

 
Der var ingen bemærkninger. 
 

2. Orientering - status på igangværende naturpulje projekter  

 

Rørmosen 

Efter det nye vandløbsprojekt gennem Langagergård er blevet gennemført er 
vandstanden blevet hævet. Derudover er der ikke tilstrækkelig vedligeholdelse og 
beplantningen omkring vandløbet plejes ikke. Fra Rørmosen til Gængebrostien er der 
ikke tilstrækkeligt gennemløb. Platformene skal hæves med mellem 0,5 – 1,0 meter. 

 
Ivan Hrubenja orienterede om projekt til forbedring af forholdene samt tidsplan for 
udførelse: Status er, at afstrømningen fra Rørmosen ikke har været optimal og 
naturtilstanden er blevet forværret, fordi vandstanden i Rørmosen er for høj. 
 
Undersøgelsen af de hydraluliske forhold i Rørmosen og på Langagergård er nu i gang. 
Strækningen fra Rørmosen til søen på Langagergård er blevet opmålt og 
opmålingsdata bearbejdes. Årsager til den forhøjede vandstand i Rørmosen vil blive 
fastlagt. Der vil blive kigget på vandspejlskoten i Rørmosen i forhold til bygningen, 
bådbroen og naturen. Der vil blive foretaget en analyse af, hvor vandstandskoten skal 
ligge, opmåling er gennemført og rapport skal udarbejdes. Det er vigtigt at få fastlagt 
koten inden fiskeplatform og bro etableres. Såfremt der skal foretages en opgravning, 
vil denne blive udført i august.  
 
Inddragelse af interessenterne vil ske efter ovenstående arbejde er udført.  
Udførelse af projektet med fiskeplatform og bro forventes at kunne gennemføres fra 
efteråret og frem. 
 
 

Brødmosen 

Projekt om naturpleje og rekreative tiltag, som indeholder faciliteter til 
undervisningsbrug, bordbænke-sæt samt naturpleje, der omfatter rydning af udvalgte 
arealer og efterfølgende afgræsning. 
 
Beplantningen i de kommende folde i mosen er ryddet og hegnet er opsat. Platform og 
bordbænke-sæt er ligeledes sat op. På grund af vejret er den sidste oprydning samt 
udbedring af stien endnu ikke udført. Så snart arealet bliver tilstrækkeligt tørt, bliver 
det sidste udført. Det vurderes, at foldene ikke vil have tilstrækkelig græs til kvæg i 
år, så det forventes, at der først kommer kvæg i 2016. 
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TMU besluttede, at bålhytten udgik af projektet. I stedet kan brugere af Brødmosen 
anvende Strandskolens bålhytte uden for skolens og SFOens åbningstider. 
 
Strandskolen har givet udtryk for, at bålhytten ikke kun er et positivt element på 
skolen, idet den også tiltrækker unge, som efterlader knuste flasker og andet affald.  
 
Mosede Mose  

Vi havde en god udflugt til Mosede Mose. Vi så de nyetablerede vandhuller, de 
ryddede skrænter og gik på de nye stier, der dels består af flisstien mellem de nye 
vandhuller og dels spanget, der går på tværs mellem den sydlige og den nordlige del 
af mosen. Der har været mange positive tilkendegivelser over for projektet og Carsten 
O. læste et brev op fra en glad skoleelev. Carsten vil sende tilkendegivelserne til 
administrationen, så vi eventuelt kan sætte et uddrag af dem på hjemmesiden.  
 
Den økologiske nyttehave for skoleelever ved Greve Museum  
Karlslunde Skole og Mosede Skole er interesserede i undervisningsdage i nyttehaven. 
DN kan ikke deltage i alle undervisningsdagene, da det kræver 3-4 frivillige hver gang 
og det er planen for i år, at DN står for en opstartsdag med undervisning og at 
skolerne selv står for at høste ærterne. På længere sigt arbejdes der på, at DN får en 
mere vejledende rolle og at undervisningen kører gennem skolerne. 
 
DN har været i kontakt med en landmand, der er interesseret i jorden omkring Greve 
Museum til pløjefri og sprøjtefri dyrkning. Han vil gerne stå for bearbejdning af jorden 
til nyttehaverne. Derudover har der været interesse for at dyrke hør på arealet. 
 
Henrik: Projektet passer godt ind i skolereformen, men det kræver frivillige kræfter. 
Jeg ser frem til, hvordan projektet forløber i år. 
 
  

3. Orientering om nuværende og fremtidige projekter i  

Teknik & Miljø  

 

Vinterbadestedet 

Vinterbadestedet blev åbnet den 7. december og det var en vellykket dag med mange 
i vandet. 
 
Hedebostien 

Forventet åbning Påsken 2016 
Der er borgermøde i Tune Forsamlingshus den 16. april, hvor alle er velkomne. 
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Granhaugen 

Den flydende platform fra vinterbadestedet bliver til sommer sat op ud for 
Granhaugen. 
Plejelauget har kommenteret forslaget om udsigtskilerne i Granhaugen og giver sin 
opbakning til den sydligste udsigtskile, fordi beplantningen har overdrevskarakter i 
denne del. Administrationen har haft møde om bredden på udsigtskilen og om den 
generelle pleje af arealet. Plejelauget foreslår, at udkastet til plejeplanen, som ligger 
på kommunens hjemmeside færdiggøres og godkendes politisk. 

 
Hundigeparken 

Der er bevilliget midler til en renovering af Hundigeparken. Planlægningsfasen er i 
gang.  
Henrik foreslog, at input fra Natur- & Miljørådet skulle ske på næste møde i maj.  
Det er administrationens vurdering, at det med baggrund i budgetbemærkningerne 
omkring Hundigeparken først vil være relevant at indhente input fra Natur- & 
Miljørådet i høringsfasen efter Byrådets godkendelse af projektet. Dette forventes at 
blive i efteråret. 

 
4. Find vej projekt i Olsbækkilen (Gert) 

Friluftsrådets ”De grå Pantere” har foreslået et projekt om orienteringsløb og 
naturformidling i Olsbækkilen. Projektet indebærer orienteringsposter i form af pæle 
med scanningskoder. Disse kan anvendes til undervisnings brug – Læs mere på 
www.findveji.dk. Projektet, der er uden anlægsomkostninger for GK, forventes at blive 
sat op i løbet af april. 
Gert orienterede om, hvordan kendskabet til orienteringsposterne vil blive formidlet. 
Der vil bl.a. blive lavet et større arrangement inden sommerferien på Hedelyskolen, 
hvor mange af posterne er placeret. 

 

5. Eventuelt 

 

Handicaprampen – der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt trappen ved 
handicaprampen skulle fjernes. Det er blevet oplyst, at der har været diskussioner 
om, hvorvidt trappen skulle fjernes, men at der ikke er planer om det på nuværende 
tidspunkt.  
 
Der blev orienteret om græsning, idet kommunen er i færd med lave aftaler om 
afgræsning med kvæg. Flere gav udtryk for, at borgerne skulle have adgang til arealer 
med henblik på at få kvæg på græs. Til orientering er alle velkomne til at henvende 
sig til Vej & Landskab om dette. 
 
Diskussion af en eventuel stiforbindelse mellem Tune og Greve Skov blev udskudt til 
næste møde. 


