Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet
Referat af møde den 4. februar 2013

Medlemmer:
Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen
Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Friluftsrådet, Gert Pedersen
Handicaprådet, Palle K. Stentoft
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Landboforeningen Gefion, Lars Folmer-Pedersen
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund

Ikke til stede:
Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen
Greve Museum, Morten Mortensen
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik Hansen
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Strandparken I/S, Jørgen Johansen
I/S Hedeland, Erik Juhl
Greve Sportsfiskerforening, Steve Whipps

Øvrige deltagere:
Claus Winther, Center for Teknik & Miljø
Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø
Jens Larsen, Center for Teknik & Miljø
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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Der blev gjort opmærksom på et par rettelser til referatet, som er
foretaget.
Referatet har ligget på hjemmesiden under ”Natur”. Fremover vil det
ligge på hjemmesiden under:
www.greve.dk/politik/dagsordnerogreferater/andrerådsmøder,
(hvor det har ligget tidligere).
Svar på spørgsmål fra sidste møde:
Status på Karlslundemose projektet
Det forventes, at projektet kan startes i maj måned.
Signifikansvurdering er den sidste tilladelse, der mangler. Det er
signifikansvurderingen, der har bremset igangsættelsen. Niras mener, at
EU-reglerne på dette område bliver overimplementeret i Danmark.
Status på Hedebostien
Dispensationsansøgning er sat i bero. Roskilde Kommune har sendt
brev til de øvrige lodsejere om status. Den tidligere ejer ville ikke
deltage i projektet. Den nye ejer vil måske.

2. Orientering – status på tidligere projekter
Handicaprampen
Ansøgning er sendt for længe siden, men vi har ikke fået svar.
Forventer svar fra Friluftsrådet i marts måned.
Diskussion om hvorvidt Natur- & Miljørådet vil bidrage med yderligere
midler til projektet. Det forventes at være i en størrelsesorden af ca. kr.
200.000 – Vi ved endnu ikke, hvor meget de sidste meter kommer til at
koste. Der var overvejende stemning for, at man skulle gå langt for at
gennemføre projektet, men beslutningen udskydes til senere møde.
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Workshop om Granhaugen
Den 22. november 2012 afholdt kommunen en workshop om forslag til
plejeplan for Granhaugen samt om oprettelse af et plejelaug. Der var
stemning for etablering af et plejelaug, men deltagerne ønskede sig
mere tid til at kommentere på forslaget. Deadline for kommentarer og
input er sat til den 1. maj.
Nyt revideret forslag til plejeplan samt information om forlænget
deadline er tilgængelig på kommunens hjemmeside:
www.greve.dk/borger/miljøogenergi/natur/grønneområder/granhaugen/
plejeplanforgranhaugen
Kim gjorde opmærksom på, at det skal undersøges, hvorvidt der er
fredskovspligt på Granhaugen. Kim tilbød at hjælpe med afklaringen,
og i givet fald også med at klarlægge, hvilke
konsekvenser fredskovspligten for kommunens drift.
Hundigeparken
Købet forventes gennemført sidst på sommeren. Der er 4 sælgere,
hvilket forhaler projektet – København, Gentofte og Frederiksberg
kommuner samt Region Sjælland.
Hedearealet over for Hundigeparken
Vedrydning og punktfræsning af vedopvækst er udført.
Rydning af uønsket opvækst på stranden
Der er ryddet Rosa Rugosa m.v. på stranden. Vi var ikke
opmærksomme på, at der på hovedparten af stranden er privat
ejendomsret ned til højeste vandstandslinje. Derfor skal der søges om
lov hos grundejere til rydning og af tidsmæssige årsager var det
begrænset, hvor mange grundejere, der kunne kontaktes. I stedet blev
der primært ryddet ud for de arealer, der er ejet af kommunen.
Fondsmidler til naturområder
Det blev vedtaget at afsætte 132.000 til Brødmosen i Naturpulje 2013.
Såfremt der kan skaffes finansiering via fonde vil beløbet blive mindre.
Der skal lægges sag op til TMU møde den 28. februar.
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3. Arrangementer
Det blev vedtaget at anvende 50.000 kr. på arrangementerne: Naturens
Dag 2013 samt Affaldsindsamling 2013.
På næste møde vil Gert orientere om Naturens Dag den 8. september
2013 i Greve Skov. Der afsættes midler til information i Lokalavisen.
Brian orienterede om etablering af et fodgængerfelt Taastrup Køgevej –
Tune Landevej.

4. Naturpulje 2013
Til næste møde udarbejdes et skema over projekter med beløb, som vil
gøre det lettere at overskue projekterne.
Økologisk nyttehave ved Greve Museum
Nyttehave på eksempelvis 1.000 m2 til grøntsagsdyrkning på
gammeldags maner uden maskiner og sprøjemidler. Projektet
indeholder en formidlingsdel – ”Bedre spisevaner”.
Rekreative tiltag
Ingen havde forslag til rekreative faciliteter
Ellesumpen – rekreativ sti
Brian taler med Forsyningen om en rekreativ sti omkring
regnvansbassinet/Ellesumpen ved Greve Rådhus.
Olsbæk Sø og rekreative tiltag i Mosede Mose.
Det blev diskuteret, i hvor høj grad, man skulle afsætte midler til disse
projekter.. Beslutningen blev udskudt til næste møde, hvor der er et
overblik over størrelsen af eventuelle tilskud fra eksterne aktører.

5. Forslag om grønne partnerskaber
Grønt Partnerskab – Strandhule og Strandflanke I – renovering og
naturgenopretning. Informationsmateriale om dette sendes ud
elektronisk. Der var positiv tilslutning til projektet fra rådets side, da
der var bred enighed om, at det var et spændende projekt. Kommunen
må imidlertid tage forbehold for at involvere sig tidsmæssigt i projektet
på grund af manglende ressourcer.
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Grønt Partnerskab – Gudernes Stræde – ringruter
(stiprojekt med deltagelse af flere kommuner).
Natur- & Miljørådet synes, at det er et vigtigt og godt projekt, men vi
må tage forbehold for at involvere os tidsmæssigt i projektet på grund
af manglende ressourcer.
Kim orienterede om ”Lokale Grønne Partnerskaber” med tilskud fra
Naturstyrelsen.
Borgerinvolvering nødvendig for at opnå tilskud. Naturstyrelsen giver
50% af beløbet mod, at der lægges frivillige timer. Puljen er på 5
millioner om året. Det er et krav, at det skal være i det åbne land.
Inddragelse af Mosede Mose til undervisningsbrug – her kunne også
bruges frivillige.

Eventuelt
I forbindelse med placering af skraldespande blev det nævnt, at der
mangler skraldespande på Ny Rendebjergvej, hvor mange
lastbilchauffører parkerer.
Jens orienterede kort om klimaplanen og klimagenter. Klimagenter er
lokale borgere, virksomheder osv., der spreder de gode idéer inden for
klima og energi. Jens opfordrede alle, der havde lyst til at deltage.
Palle orienterede om, at formanden for Danske Handicapråd nu er
Bente Klausen.
Lars meddelte, at Søren Nyman fra Gjeddesdal afløser ham i rådet, som
repræsentant for Landboforeningen Gefion.
Brian foreslog, at Greve Naturstrand inviteres med.
Næste møde er onsdag den 10. april
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