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Referat af møde i Natur- & Miljørå-
det den 6. september 2022 kl. 17 - 
19.40 
Mødet foregik fysisk på Greve Rådhus. 

Medlemmer/deltagere Til stede 

Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann X 

Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Ni-

elsen, Jon Sommer Nagel 

X 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Mogens Hansen X 

Friluftsrådet, Gitte Larsen  X 

Handicaprådet, Allan Jørgensen Afbud 

Vandsamarbejdet Greve I/S, Mads Ærtebjerg Niel-

sen 

X 

Greve Kogræsserforening, Finn Skalander X 

Jægerforbundet, Ole Kahlen X 

Naturvejlederforeningen Nikolaj Mathiesen  

Landboforeningen Gefion, Søren Nymann Afbud 

Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe X 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, 

Ernst Seiling Olsen 

X 

Natur- & Miljørådet 
   
   



 

Side 2 af 5 
23. september 2022 

 

Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens Afbud 

Strandparken I/S, Rune Byrnak-Storm X 

I/S Hedeland, Tina Vesth  

Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning X 

Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen  

Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen  

Mosede Fort, Anton Pihl       Afbud 

Køge Bugt Stenrev, Allan Scheller  X 

 

Øvrige deltagere:  

Julie Torsbjerg Lynge, Klimakoordinator 

Hanne Kjær Jørgensen, KLAR Forsyning 

Michael Darmer, Enhedschef for Byg & Miljø 

Line Sandholm Hermansen, Skov- og Landskabsing. 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. KLAR Forsyning - Rekreativ udvikling af Mosede Rensnings-

anlæg  

v/ Hanne Kjær Jørgensen 

Hanne Kjær Jørgensen præsenterede nogle af ideerne i forbindelse 

med større ombygning af Mosede Renseanlæg. KLAR Forsyningen 

ønsker at gøre Mosede Renseanlæg til et aktiv i lokalsamfundet. 

Renseanlægget inddeles i tre zoner: En teknik- og driftszone, en 

proces- og læringszone samt en klima- og rekreativ zone. Tanken 

er, at der skal være offentlig adgang i klima- og rekreativzonen og 

efter aftale i proces- og læringszonen. Rørmoseløbet kan i den for-

bindelse evt. slynges og ledes ind i klima- og rekreativzonen. Det 

er vigtigt, at eksempelvis foreninger tager et medansvar for brugen 
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af det interaktive læringsmiljø, og dermed er med til sikre, at om-

rådet bliver brugt. Blandt rådets medlemmer var der stor interesse 

for og opbakning til KLAR Forsyningens idéer. 

 

Derudover holdt Hanne Kjær Jørgensen et kort indlæg om, hvordan 

regnvandsbassiner kan gøres mere attraktive. Der er fire forskellige 

bassiner omkring Rådhuset. I de 3 nordlige bassiner er der meget 

af tiden ikke noget vand, og det sydlige bassin er groet til. Der er 

brug for en plejeplan, hvis regnvandsbassinernes funktion og rekre-

ative værdi skal bevares. 

 

Hanne Kjær Jørgensens to oplæg vedlægges som bilag.  

 

4. Klimahandlingsplan (DK 2020) og forenings-, fritids- og Kul-

turlivet 

V/ Julie Torsbjerg Lynge 

Julie Torsbjerg Lynge holdt et oplæg om klimahandlingsplanen og 

om, hvordan forenings-, fritids- og kulturlivet inddrages. Julie Tors-

bjerg Lynge fortalte om, at administrationen dagen før havde holdt 

en temaaften for foreningslivet om, hvordan de selv kunne itale-

sætte og bidrage til klimahandlinger i deres foreninger og via deres 

medlemmer. Det blev i den forbindelse drøftet, hvordan Natur- og 

Miljørådets medlemmer kunne bidrage via deres foreninger.  

 

Til sidst redegjorde Julie Torsbjerg Lynge for det videre arbejde 

med Klimahandlingsplanen. Julies oplæg var udsendt på forhånd 

sammen med dagsordenen.  

 

5. Kort spisepause 

 

6. Status på naturpuljen 2022 + spørgsmål og kommentarer 

Der blev givet en status på de fem forslag, som administrationen 

har arbejdet med for naturpuljen i 2022. Fire af de fem forslag er i 

god fremdrift, og det forventes på nuværende tidspunkt, at hele 

puljen bliver brugt i år.  

 

Projektet vedrørende forundersøgelse ved Langagergård/Rørmosen 

om områdets naturværdi og muligheder er ikke i god fremdrift. Det 

skyldes, at den rådgiver, som administrationen har brugt, umiddel-

bart ikke mener, at der er nævneværdige naturværdier i området, 

og at mulighederne er begrænset, da kommunens arealerne i dag 

er forpagtet ud, hvilket giver kommunen en forpagtningsindtægt. 

En opsigelse af forpagtningsaftalerne vil derfor give kommunen et 
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løbende driftstab, som ikke er finansieret og ikke kan finansieres af 

naturpuljen. 

 

Natur- og Miljørådet gav udtryk for, at man ikke var enig i områdets 

begrænsede naturværdi, og henviste til DN’s oprindelige forslag for 

området. Derfor ønskede man fortsat en forundersøgelse uagtet, at 

en del af områderne i øjeblikket er bortforpagtet. Rådet foreslog i 

den forbindelse, at man eventuelt kunne tage kontakt til konsulent 

Thomas Møller, som flere medlemmer af rådet havde gode erfarin-

ger med.  

 

7. Diskussion af naturpuljen 2023 

I forbindelse med Kommunalbestyrelsen førstebehandling af bud-

gettet for 2023 er der afsat 500.000 kr. til en fortsættelse af Natur-

puljen i 2023. Torben Hoffmann understregede, at der var tale om 

en førstebehandling, og at det kunne blive lavet om inden budget-

tets endelige behandling på byrådsmødet den 3. oktober 2022. 

 

Torben Hoffmann foreslå, at medlemmerne af rådet allerede nu ind-

sendte forslag til puljen for 2023, så rådet kunne komme hurtigere 

i gang med projekterne, såfremt Naturpuljen også indgik i det en-

delige budget.  

 

Det blev aftalt at holde et nyt møde om puljen for 2023 den 3. no-

vember 2022, og at forslag til Naturpuljen 2023 skulle sendes til 

administrationen senest den 13. oktober 2022.  

 

8. Orientering fra administrationen v/Michael Darmer Greve 

Kommune 

Michael Darmer orienterede om, at byrådet havde besluttet, at 

Greve Marina samt Natur- og Miljørådet skal inddrages i det videre 

arbejde om anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Michael Darmer 

foreslå, at det måske kunne være et emne for det møde, som Na-

tur- og Miljørådet var ved at planlægge for behandling af Naturpul-

jen for 2023. 

 

Derudover orienterede Michael Darmer om den igangværende rets-

sag vedrørende Brødmosen, hvor nogle grundejere ønsker, at KLAR 

Forsyningen skal sikre, at den nedre del af deres grunde ikke over-

svømmes i tilfælde af kraftig regn. Der forventes dom i sagen den 

16. september 2022.  

 

9. Runde hvor medlemmer af Rådet har mulighed for at orien-

tere hinanden om kommende aktiviteter 
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Rune Byrnak-Storm orienterede om, at Strandparken har haft suc-

ces med høslæt, hvilket blandt andet havde resulteret i, at de 

havde fået otte forskellige orkidearter. Derudover orienterede han 

om, at fugletårn snart vil være færdigt, og at det måske kunne 

være interessant for rådet at besigtige Strandparken og de nye fa-

ciliteter og naturprojekter, hvilket der var stor opbakning til i rådet.    

 

Lars Bjarne Nielsen orienterede om, at DN havde oprenset et pad-

dehul i Olsbæk Eng. 

  

Mads Ærtebjerg Nielsen orienterede om, at man havde besluttet, at 

vandboringen ved Åsager først sløjfes, når det nye vandværk er 

klar.  

 

Allan Scheller orienterede om, at Køge Bugt Stenrev havde et rigtig 

godt samarbejde med alle Strandparkskommunerne omkring etab-

leringen af stenrev, og at man var fortrøstningsfuld om, at det nok 

skulle lykke at få etableret revene.  

 

Finn Skalander orienterede om, at med førstebehandlingen af 

Greve Kommunes budget stor Greve Kogræsserforening til at miste 

20.000 kr. i tilskud til hegning af dyrefold, og at det ville være kri-

tisk, hvis det endelige budget også indeholdt den besparelse. 

 

Ernst Seiling Olsen orienterede om, at spejderne lejr i Hedeland 

med ca. 35.000 deltagere havde været en kæmpe succes, og at 

man var glade for at kunne vise Mose Fort og Strandparken frem, 

for de spejdere, der boede der. Det var mange af rådets medlem-

mer enig i, herunder var flere imponeret over, at 14 dage efter var 

der ryddet fuldstændig op, så man ikke kunne se, at de havde væ-

ret der.  

 

10. Evt. 

Næste møde er torsdag d. 3. november 2022 kl. 17-19 

Forslag senest 13. oktober 2022. 

 

Med venlig hilsen 

Karen Knudsen 

Miljø  
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