Natur- & Miljørådet i Greve

Referat af Natur- & Miljørådsmøde 10. februar 2010 kl. 16-18:30
Sted: Mødelokale 1 på Greve Rådhus
Foreninger repræsenteret i rådet:
Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd v/ Ernst Seiling Olsen
Danmarks Naturfredningsforening v/ Jan Kiding
Danmarks Sportsfiskerforening v/ Mogens Hansen
Dansk Ornitologisk Forening v/ Jannik Hansen
Friluftsrådet v/ Jan Laybourn
Greve Kogræsserforening v/ Peter Jansen
Greve Museum v/ Morten Mortensen
Grøn Guide Greve v/ Gert Pedersen og Tina Frederiksen
Handicaprådet v/ Palle K. Stentoft
I/S Hedeland v/ Erik Juhl
Jægerforbundet v/ Ole Kahlen
Landboforeningen Gefion v/ Lars Folmer-Pedersen
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug v/ Jan Olsen
Skov- & Naturstyrelsen Østsjælland v/ Kim Søderlund
Strandparken I/S v/ Jørgen Johansen
Vandrådet i Greve v/ Aksel Madsen
Vandsamarbejdet Greve I/S v/ Erik Jurlander
Greve Kommune v/ Bettina Osmark, Katja Laustsen, Lise Rørbæk
Barsøe og Rosa Kåstrup
Ikke repræsenteret ved mødet:
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd v/ Ernst Seiling Olsen
Dansk Ornitologisk Forening v/ Jannik Hansen
Greve Kogræsserforening v/ Peter Jansen
Greve Museum v/ Morten Mortensen
I/S Hedeland v/ Erik Juhl
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug v/ Jan Olsen
Skov- & Naturstyrelsen Østsjælland v/ Kim Søderlund
Strandparken I/S v/ Jørgen Johansen
Vandsamarbejdet Greve I/S v/ Erik Jurlander
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Dagsorden
1. Præsentation
Præsentation af rådets medlemmer og rådets nye formand Brian Hemmingsen
2. Godkendelse af referat: Fra mødet den 2. december 2009.
Referatet blev godkendt.
3. Tema: Lokalplan for Tune Nordøst v. Rosa Kaastrup
Rosa Kåstrup gennemgik lokalplanen for Tune Nordøst med fokus på miljø og
grønne områder herunder orientering om 2-strenget vandafledning og wadis.
Hertil var der flere bemærkninger og spørgsmål:
Lars Folmer-Pedersen (Gefion) bemærkede den manglende historiske
korrekthed ift. vejnavne. Han anbefaler, at der byttes om på
Tunegårdsvænget og Rendebjergvænget, idet områderne historisk set har
tilhørt Tunegård og Rendebjerggård.
Formulering vedrørende brug af pesticider i haver, bør evt. ændres i
teksten.
§ 7.9. skal evt. omformuleres vedr. sokkelhøjde i forhold til omkransende
terræn.
Jan Laybourn bemærkede, at der f.eks. kunne tænkes nogle rekreative stier
ind i lokalplanen, det kunne være kløverstier eller andre rekreative stier. I
det hele taget kunne i lokalplanerne fremover være et fast punkt om
rekreative muligheder.
4. Orientering om Karlslunde- og Karlstrup mose projektet
Orientering om Hedebostien
Lise orienterede kort om hvor langt man er nået med de 2 projekter.
5. Bordet rundt orientering
Medlemmerne fortæller hinanden om vigtige begivenheder og kan fx invitere
hinanden til deltagelse i projekter.
Aksel Madsen (Vandrådet): Beplantningen af Tune Skov starter i år 2011.
1kr/m3 indvundet vand går til skov. Det går rigtig godt for Skov- og
Naturstyrelsen med at erhverve jord til projektet. Greve Kommune bidrager
med en andel til opkøb af jord til skovrejsningen. Skovområderne bliver
varieret og med store åbne græs- og engarealer. I disse områder må der
ikke anvendes pesticider.
Mogens Hansen(Danmarks Sportsfiskerforbund): Vandplaner 2010-2015 er i
forhøring indtil 11. marts 2010. Greve Kommune er en del af Køge Bugt
oplandsområdet. Mange vandløb i Køge Bugt-oplandet er dårlige. Løsninger
kan være at fjerne vandspærringer, skånsom pleje, rørlagte vandløb skal
fritlægges samt spildevandsproblemer, som skal løses. Forbundet vil gerne
bidrage med løsningsforslag.
Mogens påpegede, at Havørred Fyn projektet medførte bl.a. flere tyske
fisketurister, som igen medførte flere ansatte og bedre vandløb. Nu
igangsættes Havørred Sjælland projektet. Der kan f.eks. som en del af
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projektet udlægges sten og grus – dertil kan søges midler. Den største
trussel imod havørreden er ulovlige garn.
Jan Kiding (DN), har sendt klage til Naturklagenævnet over Greve
Kommunes sagsbehandling af fredskoven.
Jan tog sandkasse problemstillingen op fra sidst omkring inspektion af
legepladser idet kreosot behandlede træ kan give kraftige allergiske udslæt
hos børnene. Brian Hemmingsen svar til dette var, at disse skal fjernes, hvis
de er ulovlige.
Jan Laybourn (Friluftsrådet) havde medbragt ansøgningsskemaer til
tilskudsordninger vedr. naturparker. Han har i mellemtiden sendt dem på
mail.
Ole Kahlen (jægerforbundet) havde ingen bemærkninger.
Palle Stentoft (Handicaprådet) havde ingen bemærkninger.
Lars Folmer-Pedersen (Gefion) har deltaget i den tilfredshedsundersøgelse
der for øjeblikket foregår hos Teknik og Miljø – Han var meget positiv.
Endvidere kommenterede han på Grøn Vækst udspillets kvælstofs
reducering. Der skal reduceres med 19.000 ton og det er bl.a. en stor
opgave for landbruget.
Tina Frederiksen (Grøn Guide): Lyset på parkeringspladsen er forbundet
med stisystemerne. Det vil koste 20.000 kr. at installere en boks, til kontrol
af lyset og kommunen har ingen økonomisk gevinst af det.
I forhold til anvendelsen af tang til energi, afventes der Solrøds projekt. Det
bemærkes at Kara/Noverens fra 2015 har en ny ovnlinie til dette.
Tina rykkede for at det sker noget i sagen om affald i jordvold ved Greve
Centervej. Svar: Det er ikke muligt at komme i jorden pga. frost.
6. Pulje til Natur m.v. i 2010
Anbefalinger til Teknik og Miljøudvalget vedr. naturplejepulje på 1 mio. kr.
Rådet anbefaler at projektforslag 3, 6, 8, 9, og 10 gennemføres indenfor puljen.
Projekterne er:
Projekt
Titel
3
Hedebostien – fra fjord til bugt
6
Handicapadgang til Olsbæk Sø
8
Brødmosen/ Mosede Mose - naturpleje
9
Olsbækkilen – Høslet-laug
10
Affaldsindsamling
Udgifter ialt

Anslået udgift
250.000
175.000
300.000
25.000
30.000
780.000

Lars Folmer bemærker, at fiskeplatformen ved Olsbæk Sø skal udformes på en
specielmåde for, at handicappede kan fiske der (hegn er for højt).
Brian Hemmingsen vil have undersøgt muligheden for, at "Naturmobilen" søges
via kulturområdet evt. Kultursamarbejdet København Syd. Det foreslås at
Greve Museum rådspørges, da det menes, at de er i gang med lignende
projekter.
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De resterende penge ønskes brugt på handicapvenlig strandadgang ved Mosede
Fort. Dette skal dog undersøges nærmere, da prisen på dette projekt pt. er
ukendt.
7. Næste møde: Torsdag d. 20. Maj
Forslag til temaer på dette møde er:
Greve Kommune som klimakommune
Formidling af natur, miljø og friluftsliv – Hvordan kommer vi ud til
borgerne?
8. Evt.
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