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Medlemmer: 
 

Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede 

Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen 

Greve Museum, Morten Mortensen  

Friluftsrådet, Gert Pedersen 

Handicaprådet, Palle K. Stentoft  

Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen  

Vandsamarbejdet Greve I/S, Erik Jurlander                              

Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø 

Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund  

Greve Sportsfiskerforening, Ivan Krabek 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen 

 

Øvrige deltagere:  
 

Claus Winther, Center for Teknik & Miljø 

Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø        

                                                                      

 

Ikke til stede: 
 

Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 

Jægerforbundet, Ole Kahlen 

Naturvejlederforeningen 

Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen 

Dansk Ornitologisk Forening, Jannik Hansen  

Strandparken I/S, Jørgen Johansen 

I/S Hedeland, Erik Juhl  

Landboforeningen Gefion, Lars Folmer-Pedersen  
Greve Sportsfiskerforening, Steve Whipps 
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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

 
   Thomas Møller laver ansøgninger for kr. 7.800 til et samlet projekt  

    Der ses positivt på projektet i rådet. 

 

    Svar på spørgsmål fra sidste møde 

 

 Kortlægning af arealer ned til stranden. Der var generel tilslutning 

til at have et kort på kommunens hjemmeside med matrikler og 

strand-beskyttelseslinjen, men det blev besluttet at vente til DN´s 

strandgruppe er kommet i gang, så der kan komme input fra DN.   

 

 Hedebostien. En lodsejer ønsker ikke at deltage og derfor står 

projektet stille, da der er en klausul fra Nordea Fonden om, at der 

kun kan opnås støtte ved frivillig deltagelse. Ekspropriation er 

derfor ikke en mulighed.  

 

 En uddybet status på Karlslunde projektet ønskes til næste møde. 

 

Generel orientering 

 

 Naturstyrelsen arbejder på etablering af Kildebrønde skov. Første 

træ plantes april 2014. Skovens udstrækning går fra Ishøj til 

Kildebrønde Kirke. 

 

 Greve skov. Skovstier etableres snart. Grus lægges ud nu og færdig 

gøres næste år. Råvildt holdes ude.  

 

 Der er tilskud til læbeplantninger nu (60%).   

 

 Strandrensningen er færdig for i år. Der er ålegræs i store 

mængder. Nogle gange driver det ud af sig selv eller kan forsvinde 

ved næste højvande. Vi afprøver sammen med Hededanmark en 

strandrensemaskine med pumpe. Der udveksles information med 

Solrød, men Solrød er ikke så hårdt ramt. Der er tilstandskrav, som 

der renses efter. Første prioritet har i godt vejr været ved 

badestederne, men der er ikke fra Teknik & Miljøudvalgets side en 

1. prioritet.  
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2. Orientering – status på tidligere projekter 
 

 Handicaprampe  

Lægges op politisk, arbejdet udføres inden badesæsonen (maj). 

Rampen bliver kun i træ.  

 

 Workshop om Granhaugen.  
Workshop er aftalt til den 22. november. DN vil annoncere dette på 

deres hjemmeside. Derudover bliver invitationen sendt til hele 

rådet samt bliver bragt i Sydkysten og på kommunens hjemmeside.  

Der var medbragte historiske fotos fra Cowi Consult. Det opfordres 

til alle, at der indsamles historisk materiale om Granhaugen.  

 

 Hundigeparken.  
Arbejdet skal fortsættes trods forhandlinger om køb. Plejeplan skal 

udarbejdes. 

 

3. Arrangementer 
 

 Naturens dag 

Det blev foreløbigt besluttet, at Naturens Dag i 2013 skal foregå på 

Langagergård og i Greve Skov i 2014. Biolog fra DN vil gerne 

deltage i Naturens Dag 2013.  

 

4. Naturpulje 2012 
 

 Rydning af uønsket opvækst på stranden  
Projektet er sat i udbud. Det drejer sig om området syd for søen ved 

Spurvestien og så langt sydpå, som vi kan nå for det afsatte beløb. 

Rosa Rugosa fjernes og graves ned i 2 m dybe huller med 1 m sand 

henover. Ukrudtsbekæmpelse finder sted første gang i foråret og 

igen i august. Orientering finder sted i Sydkysten.  

 

 Kampagner.  
Godt 30.000 kr. brugt til Forsyningen til afhentning af affald. 

Oprydning af grenaffald i Rørmosen kommer udover dette beløb.  

 

 Fondsmidler til naturområder 

Samlet ansøgning udarbejdet af Thomas Møller. Det er en fordel i 

forhold til bevillingen af eventuelle fondsmidler at lave en samlet 

ansøgning for flere indsatsområder til forbedring af naturen i en 

større del af kommunen. Forslaget går på at udføre såvel projektet i 

Mosede Mose, Olsbæk Sø samt Rekreativ Biodiversitet inden for  
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tre år. Vi anvender ikke alle naturpuljens midler for 2013 og 2014, 

så der vil være mulighed for at lave andre projekter. 

 

Natur- & Miljørådet besluttede: 

 

Det blev besluttet, at ansøgningerne udarbejdes af Thomas Møller. Det 

blev vedtaget, at de resterende knap 100.000 for i år anvendes til 

naturpleje på Stranden og på hedearealet over for Hundigeparken. Der 

anvendes 100.000 kr. mindre på stranden i 2013. 

  

Det blev i forbindelse med tildeling af midler nævnt, at Rørmosen 

trænger til vedligeholdelse og at der fortsat er en 

oversvømmelsesproblematik i området.  

 

5. Idéer til kommende års naturpulje 

 
     Budget for 2013 på 500.000 kr. er vedtaget af Byrådet. 

 

 Økologisk nyttehave ved Greve Museum 

Carsten fra DN fremlagde projekt om økologisk nyttehave samt 

naturprojekt ved Greve Museum. 

Projektet skal give skoleelever og alle interesserede viden om og 

inspiration til, hvordan man selv kan dyrke frugt og grøntsager, 

som giver fødevarer med en langt bedre smag. Projektet kan give et 

fire gange så stort udbytte af jorden som en traditionelt dyrket jord 

og udbyttet kan indeholde op til 90 grundstoffer over for 

traditionelt 30 i en jord, hvor der anvendes sprøjtegifte og jorden 

bearbejdes maskinelt. Projektet skal drives af frivillige med 

Tommy Falkeøje som drivkraft i projektets første år og et plejelaug 

gennem DN.  

 

Jorden ved Greve Museum ejes af kommunen. Toptoy har tidligere 

været interesseret i at købe jord, men har ikke vist interesse længe 

og forhandlingerne er gået i stå. Der ønskes en afklaring på, om 

projektet støttes fuldt ud af kommunen. Det er aftalt, at 

forpagtningsaftalens økonomi og løbetid undersøges. 

   

 Rekreative faciliteter 

Der opfordres til at medbringe forslag til konkrete tiltag til næste 

møde. 

 

 Ellesumpen. Forslag til sti omkring regnvandsbassinet, så man har 

bedre mulighed for at gå ture. Da det er Forsyningen, der har 

regnvandsbassinet, vil Brian gå videre med sagen til Forsyningen. 
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Eventuelt  
 

Jens opfordrer alle til at komme med input til klimaområdet. 

 
Næste møde mandag den 4. februar 2013. 


