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Dato: 13. november 2020
Tal med: Karen M. Knudsen
Direkte: 43 97 94 05
E-mail: kmk@greve.dk
Digital post: www.borger.dk/post

Mødet foregik virtuelt via Teams og Skype.
Medlemmer
Til stede
Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann
X
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Nielsen +
X
Jon Sommer Nagel
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Afbud
Friluftsrådet, Gitte Larsen
Handicaprådet, Allan Jørgensen
Vandsamarbejdet Greve I/S, Richard Hanlov
X
Greve Kogræsserforening, Preben Jensen
Jægerforbundet, Ole Kahlen
X
Naturvejlederforeningen Nikolaj Mathiesen
Afbud
Sjællandske Familiebrug,
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann
Afbud
Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst SeiX
ling Olsen
Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens
X
Strandparken I/S, Rune Byrnak-Storm
X
I/S Hedeland, Tina Vesth
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen
Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage
Afbud
Køge Bugt Stenrev, Allan Scheller + Ida Isabella Grahn
X
Jagd

Sagsnr.: 253-2020-186152
EAN-nr.: 5798007855758
CVR: 44 02 39 11
Telefontider:
Mandag – tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09.00-11.00
Lukket
09.00-11.00 og
15.00 – 16.00
09.00-11.00

Øvrige deltagere:
Peter H. Schaarup, Enhedschef for Byg & Miljø
Line Sandholm Hermansen, Skov- og Landskabsingeniør, 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
Torben Hoffmann præsenterede deltagerne. Vi har fået 3 nye medlemmer i rådet.
Køge Bugt Stenrev: Allan Scheller og Ida Isabella Grahn Jagd
Vandsamarbejdet Greve I/S: Richard Hanlov
3. Præsentation af rådets nye medlem Køge Bugt Stenrev V/Allan Scheller og Ida Isabella
Grahn Jagd
Foreningen har p.t. 170 medlemmer. Foreningens formål er at forbedre havmiljøet og vandkvaliteten i Køge Bugt ved at genetablere tidligere stenrev og etablere nye. Et stenrev er en bunke sten
under vand. Der er planer om at etablere et formidlingsrev/undervisningsrev ud for Mosede Fort.
Du kan læse mere om foreningen her: https://www.koegebugtstenrev.dk/
4. Risikostyringsplanen for stormflod v. Peter H. Scaarup Greve kommune
Peter fortalte om status for risikostyringsplanen 2021 - 2027. Risikostyringsplanen omhandler
havvand der skyller ind over land og løber ind i å-løb m.v.
Vi har brugt stormfloden i 1872, tillagt en vandstandsstigning de næste 100 år, til at afgrænse risikoområdet i Greve Kommune. Beskyttelsesniveauet er fastsat til 2,86 meter. Strandvejen er lagt
på en højderyk i kote 2,80 og vil dermed danne en naturlig barriere. Tre steder er koten ikke opfyldt. Her vil der blive anvendt sandsække. Digesikring er ikke økonomisk rentabelt. De huse der
skal sikres ligger i kote 180 og opefter. Borgerne øst for Strandvejen skal selv sikre deres ejendom. Der er planer om dige ved Greve Marina og skod i Olsbækken, som lukker ned, når der er
pres ude fra havet. Vand fra baglandet vil blive pumpet op over skoddet.
Risikostyringsplanen kommer i offentlig høring i 6 måneder. Januar – juni 2021. Natur- og Miljørådet inddrages i høringsprocessen på maj-mødet.
Der var borgermøde og proces i 1. planperiode, hvor strategi og beskyttelsesniveauet blev fastlagt. Fremskudt dige blev afvist i 1. planperiode. Den reviderede plan har fokuseret interessent
inddragelse, og vil få mere borgernær inddragelse senere ved beslutning om udførelse af de konkrete projekter.
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5. Præsentation af Greve Kommunes borgerrådgiver og funktionen v/ Tina H. Jepsen Greve
Kommune
Udsat til næste møde.
6. Status på Olsbækengprojektet v/Peter H. Schaarup Greve Kommune og projektets styregruppe Schaarup Greve
Der er skabt et flot naturområde med en sø, en bakke, paddevandhuller + boardwalk og der kommer rekreative tiltag i form af borde bænke + fitnessredskaber. 7. klasse har fulgt projektet og vil
lave formidling. Der kommer en kvægfold med to kvier og en ko i en Indhegning. Det er en nyskabelse med dyrehold i et parcelhusområde. Formålet med dyreholdet er at få jorden udpint og få
mere slid og tuedannelser, så der kommer en større biodiversitet. Der kommer også en blomstereng og 100 forskellige frugttræer i området.
7. Orientering fra administrationen v/Peter H. Schaarup Greve Kommune
Coronamidler: Vi har fået 200.000 kr. til at fjerne invasive arter og uønsket trævækst på stranden.
Der er planlagt en indsats i år ved Aktivhuset, Bakkevej og Aktiestykket i Karlslunde.
DN foreslog et informationsskilt ved Granhaugen om invasive arter. DN kommer med forslag til
tekst og skiltet tages op i vores idekatalog.
Hundige Parken: Der er kommet nye stier, bedre skiltning, frugttræer og en løgplæne samt en balancebane bestående af egestammer, som har fået navnet Midgårdsormen. Derudover er parken
åbnet op ud mod vandet, så der nu er forbindelse mellem Hundigeparken og Greve Marina. Midgårdsormen blev indviet af Borgmesteren sidste lørdag. På grund af coronaen var der kun plads til
10 deltagere.
Andre opgaver:
Ny affaldsordning i 2021.
Risikostyringsplanen. Arbejdet fortsætter i 2021
Sandfodring syd for Mosede Fort. (Beskyttelse af kystsikringen)
Strandrensning – ny kørevej ved Greve Badehotel, sveller i den kommende sæson ingen kørepladder.
8. Natur- og Miljøprojekter – idekatalog v/Peter H. Schaarup Greve Kommune
På mødet var der forslag om naturvejleder. Ernst er tidligere kommet med et forslag. Ida arbejder
videre med et forslag til idekataloget.
Der blev også talt om stenrev. Allan oplyste, at det er lettere at søge fonde, når der også er et
kommunalt tilskud.
Der var forslag om, at projekterne fra idekataloget i 2017 optages i kataloget. Jon fra DN gennemgår projekterne og genfremsender de forslag, som skal med i det nye katalog. Jeg har vedlagt idekataloget fra 2017+ idekatalog fra 2020 med foreløbige projekter. Rådets medlemmer opfordres til
løbende at komme med forslag til kataloget.
9. Runde hvor medlemmerne af Rådet har mulighed for at orientere hinanden om kommende
aktiviteter.
Richard fortalte, at Greve Vandværk arbejder med en mere grøn dagsorden. Der arbejdets med
projekt blødt vand i Greve. (Undgår kemikalier). Greve Vandværks fremtidige strategi sætter på
dagsordenen til næste møde.
Rune fortalte, at Strandparken havde lavet en målrettet pleje af orkide-engen, hvor der var blevet
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fjernet 25 tons biomasse fjernet. Der arbejdes på, at få beskåret tagrør i vandhuller med Grønbroget Tudse. I år var det lykkedes at få 10 grundejerforeninger til at holde Sankt Hans på stranden.
Der blev spurgt ind til den tang, som ligger syd for havnen. Tangen ligger der for at beskytte diget
mod erosion og forsvinder ved første efterårsstorm.
Jens Peter fortalte, at Greve Skov vil blive udvidet mod (sydvest), hvor jorden er købt og mod
Tune (nordvest), på lidt længere sigt. Her er jorden ikke erhvervet; men køb er i gang. De hvide
dådyr er udslip fra privat ejendom.
10. Evt.
Næste møde torsdag den 20. maj 2021 kl. 17-19
Foreløbige punkter:
Præsentation af Greve Vandværks fremtidige strategi – en grønne dagsorden V/ Richard Hanlov
Præsentation af Greve Kommunes borgerrådgiver og funktionen v/ Tina H. Jepsen Greve Kommune
Risikostyringsplanen for stormflod v. Peter H. Scaarup Greve kommune
Natur- og Miljøprojekter idekatalog:
- Naturvejleder: Ida fra Køge Bugt Stenrev kommer med forslag
- Forslag fra idekatalog fra 2017: Hvilke forslag/reviderede forslag skal med i det nye katalog (Jon
fra DN)
- andre forslag til idekataloget.
Husk punkter til dagsordenen senest 3 uger før mødet dvs. senest torsdag den 29. april 2021
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