Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet

Referat af møde 17. november 2016

Medlemmer:
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Nielsen
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Friluftsrådet, Gert Pedersen
Handicaprådet, Palle K. Stentoft
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund
Strandparken I/S
I/S Hedeland
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen, Karina Schramm-Hansen
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage

Til stede:
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Nielsen, Per Breddam
Friluftsrådet, Gert Pedersen
Handicaprådet, Palle K. Stentoft
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage

Øvrige deltagere:
Annemette Ravn Poulsen, Landskabsarkitekt, Center for Teknik & Miljø

2

Referat
1. Rundtur i Hundigeparken
Vi så resultatet af den påbegyndte vedligeholdelse af parken, hvor en del gamle, rådne popler og
birketræer er blevet fældet, stierne er gjort mere fremkommelige og der er kommet mere lys og luft
til parken. Vi var forbi det gamle vandingsanlæg og en eventuel istandsættelse af vandingsanlægget blev diskuteret. I parken ligger også Villa Sitka, som trænger til istandsættelse, samt
Københavns Kommunes børnehave, som fortsat skal ejes af Københavns Kommune. Derudover
så vi nabogrunden syd for Hundigeparken, Hundige Strandvej 45, som Greve Kommune overvejer
at købe, så arealet kan indgå som en del af parken.
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Rettelse: Kasper, Køge Bugt Naturstrand, er blevet fejlciteret:
I referatet side 4 under ”Input fra rådet” står:
Køge Bugt Naturstrand, Kasper:
”Det er et problem, at Rosa Rugosa breder sig på stranden og at bekæmpelsen ikke er konstant.
Hvad kan man plante i stedet for Rosa Rugosa? Beboerne ud til stranden ønsker privatliv, men
man kunne anvende anden beplantning end den invasive art Rosa Rugosa.”
Ovennævnte rettes i referatet til: ”Det er et problem, at Greve Kommune "fører krig" mod Rosa
Rugosa uden at strandgrundsejerne får mulighed for at plante en anden plante, som også gror
godt, hurtigt og som har pigge og egner sig til et naturligt hegn.” Korrigeret referat er vedlagt.

3. Orientering om projekter i Greve Kommune
Brødmosen
Per Breddam, DN, var inviteret med til mødet og orienterede om Brødmosen.
I Brødmosen blev der i 2015 udført et naturgenopretningsprojekt, hvor kvæg efterfølgende skulle
indgå som en del af naturplejen. Der blev i maj måned sat 2 ungtyre på arealet, men dyrene har
ikke kunne holde vegetationen nede og der skal en mere intensiv pleje til næste år. Per Breddam
vil gerne etablere et kogræsningslaug sammen med 16 personer, hvor hver person ejer 1/4 stk.
kvæg, så der i alt kommer til at gå 4 stk. kvæg på arealerne. Derudover er der udarbejdet en
fondsansøgning til Veluxfonden med henblik på finansiering af en oprensning i Brødmosen.
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Rørmosen
Projektet med etablering af jordpladser og fiskeplatforme i træ bliver udført ultimo 2016. Der
arbejdes sideløbende med at forbedre gennemløbet i Rørmosen, så vandstanden kan blive
sænket. Det forventes, at rørskoven i udmundingen fra Rørmosen vil blive renset op ultimo 2016.
Hundigeparken
Greve Kommune købte Hundigeparken af Københavns Kommune i 2014 og der har været en
juridisk problemstilling i relation til udmatrikuleringen af Københavns Kommunes børnehave.
Sagen har været anket til Natur- og Miljøklagenævnet og kommunerne har fået tilladelse til at
opdele arealet matrikulært. Bestemmelsen af den endelige matrikulering er i gang og forventes at
komme på plads inden for en overskuelig fremtid.
Sidste år blev der udarbejdet en udviklingsplan for Hundigeparken og planen var i høring og på
workshops i oktober-november måned 2015. Det er planen, at resultatet af høringen og workshops
lægges op til politisk behandling i første halvår af 2017. Der blev spurgt til processen omkring den
politiske behandling og Henrik meddelte, at den politiske beslutning vil komme i høring.
Lars, DN, gav udtryk for bekymring over den efterfølgende vedligeholdelse af Hundigeparken, fordi
vedligeholdelsesbudgettet er lavt og vedligeholdelsen af områderne i Greve Kommune halter
mange steder - eksempelvis vedligeholdes området ved Rævebakken ikke i tilstrækkelig grad. DN
gav udtryk for, at der skulle lægges væk på biodiversiteten i Hundigeparken og at parken kunne
udformes som en vild engelsk park, så der kunne tages hensyn til såvel brugere som til naturen.
Henrik gav udtryk for, at der kunne være åndehuller til naturen side om side med hensyn til den
rekreative brug for brugerne. Samtidig gav han udtryk for, at parken skulle åbnes op, så den kunne
ses og at der stadig var borgere, der ikke havde kendskab til parkens eksistens.
Mikkel, Greve Museum: Kommunen er blevet udpeget som kulturarvskommune og Villa Sitka og
Hundigeparken er en af de lokaliteter, som der lægges stor vægt på i kulturarvsprojektet. Den
fremtidige brug af Villa Sitka og Hundigeparken vil få indflydelse på de fremtidige budgetter.
Greve Motionsklub har stillet forslag om, at udvide Hjertestien i Strandparken til også at omfatte
Hundigeparken. Motionsklubben vil gerne deltage i arbejdet. Dette Punkt er indsendt af Anne og
Mogens Christiansen,Rytterbakken 60. Det er aftalt, at dette punkt bringes op på et senere
tidspunkt.
Stranden
Henrik orienterede om, at der tilføres 2 mio. kr. årligt til stranden de kommende år mod tidligere 1,3
mio. kr. Der har været udført et projekt hen over sommeren, hvor tang og fedtemøg er blevet
skubbet ud i vandet. Det har været meget effektivt og givet en langt flottere strand med færre
lugtgener og været langt billigere end den traditionelle løsning, fordi omkring halvdelen af budgettet
anvendes til bortkørsel. Ulemperne har været, at den maskine, der har været anvendt, ikke har
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kunne tåle saltvand og entreprenøren ønsker derfor ikke at udføre arbejdet til næste år. Derudover
har badevandskvaliteten været forringet. Administrationen vil fortsætte undersøgelserne med
løsningsmodeller for, hvordan man kommer længst muligt for det afsatte beløb.
Derudover er der et andet tiltag i gang omkring etablering af et strandrensningslaug. Dette skal
foregå i et samarbejde mellem grundejerforeninger og Greve Kommune. Der er opsat forskellige
modeller for, hvordan samarbejdet kan foregå og der afholdes møde på Greve Gymnasium den
14. december om dette.
Blomstrende rabatter
DN og Køge Bugt Naturstrand anbefaler, at kommunens blomstrende rabatter fremover tilgodeser
insektlivet. Den nuværende blanding består af ikke-hjemmehørende arter, der ikke er naturlige i
Danmark og Lars fra DN anbefaler en Naturengfrøblanding fra Nykilde, som er sammensat af
hjemmehørende arter. Det bedste resultat får man ved at udpine jorden og derved gøre jorden
mindre næringsrig. Ønsket bringes videre til administrationen.
Karlslunde Mose
Der er planlagt et regnvandsbassin i Karlslunde Mose, som skal aflaste Brødmosen og skabe
bedre natur i Karlslunde Mose. Der er planlagt trampestier, som ikke er etableret. Dette punkt
bringes videre til administrationen.
Opkøb af skov
Kim, Naturstyrelsen, orienterede om opkøb af Skov i området mellem Greve og Tune Skov.
Skovrejsningsområdet mangler kun en smal strimmel jord mellem de to skovarealer for at nå
sammen. Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside om Greve Skov og Tune Skov på
nedenstående links:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/greve-skov/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tune-skov/

4. Naturens Dag 2017
Sportsfiskerforeningen overvejer at være vært for Naturens Dag også i 2017, men planlægningen
skal tidligere i gang end i år og der er brug for flere frivillige.
Annonceringen af Naturens Dag kan blive bedre. Der var ca. 100, der deltog i Naturens Dag i år,
hvilket var en succes. Med antallet af frivillige havde det ikke været muligt at have flere deltagere.
Information om arrangementet var blevet bragt på Facebook, i Sydkysten, på DN´s og Greve
Kommunes hjemmeside, sendt til skoler og institutioner samt 1 skilt opsat ved Rørmosen. Idéer til
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hvordan vi kan komme ud til flere mennesker efterspørges. Naturens Dag 2017 tages op på næste
møde.
5. Naturstier i Greve Kommune
Kim, Naturstyrelsen:
Der etableres skov over for Greve Main, hvor stisystemet ender ud for Greve Main på den anden
side af Greve Landevej. Det giver en god sammenhæng til et eventuelt kommende stisystem i
Greve Main. Det er aftalt, at der laves en ekskursion til området i maj måned.

6. Fornyelse af idékatalog
Det eksisterende katalog trænger til fornyelse. Det er aftalt, at der skal lægges et nyt idékatalog op
politisk. Der er p.t. følgende nye forslag:
A.

Naturstier i Greve Kommune. Forslag DN.

B. Køb af Bjarne Gribskovs areal, der er vandlidende. Etablering af sø samt kælkebakken ved
Olsbæk Sø. Forslag DN
C. Rævebakken skal gøres mere idrætsorienteret og plejeniveauet højnes. Forslag Børn &
Ungeudvalget
D. Sti-app over cykel- og vandrestier i Greve Kommune.
Henrik: Det er en rigtig god idé med en App, men samtidigt et meget ambitiøst projekt. Det
kunne være en god idé, hvis vi kunne få cykelstier, vandrestier på samme app samt historierne
bag. Dette kunne måske bidrage til en reduktion i mængden af skilte, som hærges og får
påmalet graffiti.
Per. Der er et frit tilgængeligt kortsystem, som man kan hente elektronisk for Tunestillingen og
Hedebostien.

E.

Naturvejleder i Greve Kommune. Forslag Børn og Ungeudvalget.

F.

Forbedring af kvaliteten i kommunens vandløb. Forslag Friluftsrådet.
Michael fra T&M inviteres til næste møde.

G. Vildmose med insekthoteller i Karlslunde Mose. Træ fra fældninger anvendes til formålet.
Forslag Køge Bugt Naturstrand.
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H. Kommunal støtte og deltagelse i GIFTFRI Have-projektet gennem DN - hvor Greve Kommune
gennem kontakt til borgerne (fx på de sociale medier) løbende laver opslag som forklarer om
vigtigheden med naturpleje uden brug af gift. Forslag Køge Bugt Naturstrand.
I.

Medlemskab af Fishing Zealand. Turist og vandløbsprojekt, som kan forbedre fisketurismen og
vandløbene. Dette kunne eventuelt ske i et samarbejde med Erhvervs- og Turistforeningen i
Greve Kommune. Forslag Dansk Sportsfiskerforbund.

Eventuelt
Stor ros fra Per Breddam, DN, til Tommy Lorenzen for hans engagement i Vandrefestivalen i år.
De rosende ord er videregivet til Tommy.
Møder i 2017
Møde primo marts:
Dagsordenspunkter (foreløbig)
-

Besøg til Rørmosen og de nye platforme.
Færdiggørelse af idékatalog.
Færdiggørelse af program for Naturens Dag.

Møde i maj
Dagsordenspunkter (foreløbig)
-

Ekskursion til Greve Main og Greve Skov
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