
Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet

Referat af møde torsdag den 7. november 2019 kl. 17 - 19.

Mødet foregik på Greve Rådhus.

Medlemmer Til stede
Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann X
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam X
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Nielsen X
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen Afbud
Friluftsrådet, Gert Pedersen X
Friluftsrådet, Gitte Larsen Afbud
Handicaprådet, Allan Jørgensen X
Vandsamarbejdet Greve I/S, Hans Griffenfeldt Larsen X
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø Afbud
Jægerforbundet, Ole Kahlen X
Naturvejlederforeningen Nikolaj Mathiesen X
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann X
Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe Afbud
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Sei-
ling Olsen

Afbud

Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens Afbud
Strandparken I/S, Fie Lillelund
I/S Hedeland, Tina Vesth Afbud
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen
Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage X

Øvrige deltagere: 
Rikke Hvelplund, Centerchef, Center for Teknik & Miljø
Peter H. Schaarup, Enhedschef for Byg & Miljø
Louise Valeur, Landskabsarkitekt, Center for Teknik & Miljø
Line Sandholm Hermansen, Center for Teknik & Miljø
Karen M. Knudsen, Miljøtekniker, Center for Teknik & Miljø
Christian Lerche, Projektleder, KLAR Forsyning
Jesper Koziara, Teknisk direktør, KLAR Forsyning
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Referat

1. Velkomst
Torben Hoffmann bød velkommen 

2. Rådets arbejde fremadrettet v. Rikke Hvelplund, Greve Kommune
Rikke Hvelplund beskrev rammen og ”spillereglerne” for rådets arbejde fremadrettet. 

Vi holder to årlige møder og rådets opgaver er at:
 Rådgive byråd og administration
 Styrke samarbejdet og den gensidige orientering 
 Bidrage med konkret viden til projekter, politikudvikling m.v.
 Vigtigt organ for input til politisk niveau
 Vigtigt organ for fælles orientering
 Administration kan ikke beslutte eller hjælpe med at påvirke en beslutning
 Kommunen vil sikre information om det der rør sig

”Spilleregler” for Rådets arbejde:
 Referater bliver lagt til information på de kommende møder i Plan-og Udviklingsudval-

get samt Teknik- og Miljøudvalget
 Administrationen sørger for oplæg om et par aktuelle projekter
 Ønsker til dagsordenen holdes af den der ønsker punktet
 Vi sikre et punkt med gensidig orientering

Per Breddam fra DN ønsker flere møder, og at arbejdet i Rådet kommer til at foregå som tidli-
gere. Rikke oplyste, at der netop er besluttet to årlige møder i Rådet, og at der desværre ikke 
er ressourcer til at forberede sager til Rådet, som man gør til et politisk udvalg. Men forenin-
gerne har stadig mulighed for at fremlægge forslag til forskellige tiltag som inspiration for for-
valtning og politisk niveau.

Nikolaj Mathisen fra Naturvejlederforeningen gjorde opmærksom på vigtigheden af at få tilba-
gemeldinger på rådets arbejde. Det er frivillige mennesker, der bruger deres fritid. Det er vig-
tigt at vide, om det arbejde, der bliver lagt i rådets, bliver brugt til noget. Rikke oplyste, at det 
bestemt virker til, at Rådet har indflydelse, og påvirker det politiske niveau. F.eks. er det poli-
tisk besluttet, at administrationen skal fremlægge sager til det politiske niveau om både Giftfrie 
haver og bekæmpelse af invasive arter -  emner som har været drøftet i Rådet. 

3. Natur & Miljøpulje 2020 v. Rikke Hvelplund, Greve Kommune
I forbindelse med budgetforliget er der afsat en Natur- og Miljøpulje på 0,5 mio. Rikke opfor-
drede Rådet til at komme med input og ideer inden for forligstekstens rammer.
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Naur & Miljøpulje 2020
Plan for, 

o Arbejde med bæredygtigt byggeri, øget biodiversitet og naturpleje, nedbringe CO2-ud-
ledningen i kommunen. 

o Planen skal belyse, hvordan forskellige samarbejdspartnere kan bidrage til at lykkes 
med en klima- og miljøprofil. 

o Understøtte biodiversiteten og den naturlige fauna i Greve. 
 Sikre at frivillige kan bidrage til at pleje kommunens natur på en klimavenlig måde. 
 Udbud af kommunens udearealer skal gøre det muligt, at der udlægges områder til mere 

uplejet natur. 
 Dialog med kommunens landmænd om øget anlæg af faunabælter.
 Parterne ønsker, at arbejdet skal være udgiftsneutralt.

Rådet anbefaler:
 Det kræver mod. Kommunen skal går foran og træffer modige beslutninger med langsigtet 

virkning. Inden for bæredygtigt byggeri kan det fx være at stille krav om grønne tage på alt 
nybyggeri. Det er på alle måder en fordel for både miljø og natur.

 Der skal to til et samarbejde. Frivilligt arbejde kræver også en indsats fra kommunen. Hvis 
alle opgaver i fx naturpleje bliver lagt over til de frivillige, så taber de modet og interessen. 
Der skal være færre betingelser og regler fra kommunen.

 Der skal være ressourcer til at samle flere gode kræfter. Der kan fx søges puljer. Det er 
også vigtigt at kommunen prioriterer ressourcer til at deltage aktivt i projekterne og fx sik-
rer hurtig myndighedsbehandling. 

4. Oplæg om nye rekreative områder v. DN
Per Breddam fortalte, at DN har stort fokus på de rekreative områder i Kommunen og havde 
konkrete forslag til nye rekreative områder i kommunen.

a. Område C i lokalplanen for Greve Main – lokalplan 14.19 udlægges til rekreativt om-
råde med stiforbindelse til Greve Skov.

b. Slambehandlingsanlægget ved Læstedet udlægges til nyt rekreativt område.
c. Der etableres en sø/mikrovådområde på Dønnergården mellem Grevebækken og Kil-

debrøndebækken. Dønnergården har matr. nr. 14 a Greve By, Greve og ligger Døn-
ner
    gårds Allè 221

d. Stier på Langagergård ledes i en underføring under Skelvej.

Rikke foreslog, at DN indsender forslagene i forbindelse med den kommende kommuneplan-
revision.

5. Klima- og spildevandsinitiativer v. Christian Lerche og Jesper Koziara, KLAR Forsyning
Christian og Jesper fortalte om KLAR Forsyning og deres opgaver med at reducere spilde-
vand i vandmiljøet. Der arbejdes bl.a. med at:

a. opspore spildevand i regnvandssystemet i tørre perioder.
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b. finde fejltilslutninger (En fejltilslutning er der hvor en ejendoms spildevand er koblet på 
renvandssystemet og tagvandet m.v. er koblet på spildevandssystemet).

c. opspore indsivning af regnvand og drænvand i spildevandssystemet i våde perioder
d. udbygge regnvandsbassinerne, så aflastninger med spildevand til vandløb mindskes 

eks. har bassinudbygning i Tune Syd reducerer aflastningen til Hederenden samtidig 
med at regnvandet ledes til det naturlige opland – Hulbækken.

e. tænke regnvandshåndteringen ind som et aktiv i lokalplanlægningen
f. at optimere driften på Mosede Renseanlæg
g. at lave kildeopsporing i tilløb til renseanlægget. Slammet fra Mosede Renseanlæg kø-

res på landbrugsjord, så det er vigtigt, at indholdet af f.eks. tungmetaller og andre mil-
jøfremmede stoffer er lavt.

KLAR Forsynings oplæg er vedlagt referatet.

6. Plejeplaner v/ Line Sandholm Hermansen, Greve Kommune
Line fortalte om naturpleje. Formålet er at pleje naturen, så den ikke gror til i træer og buske 
og derved at skabe bedre forhold til de plante- og dyrearter, der er tilknyttet lysåbne naturty-
per. Det er vigtigt, at afslået plantemateriale opsamles og fjernes fra arealerne. Dette gøres for 
at udpine arealerne og på sigt øge biodiversiteten. Vild natur er desværre ikke gratis natur. 
Det er også vigtigt, at der kommer sol til vandhullerne og at invasive arter bekæmpes eller 
kontrolleres. De hyppigste invasive plantearter i Greve Kommune er: Sildig gyldenris, pileur-
terne (japansk, kæmpe og hybrid), kæmpe bjørneklo, rynket rose og vild pastinak. 

Der er ikke midler til fast pleje af alle kommunens naturområder, men nogle gange er det mu-
ligt at prioritere en indsats på udvalgte områder.

Kommunen har ikke pligt til at lave plejeplaner for kommunens rekreative områder. Vi har la-
vet plejeplaner for vores moseområder, så værdierne er blevet fastlagt og plejen kan blive en 
mere målrettet vedligeholdelsen af de særlige naturværdier som f.eks. § 3.  

Vores ressourcer er begrænset, så frivillig pleje er meget velkomment. Private kan efter nær-
mere aftale og vejledning fra Greve Kommune, Vej- & Landskab få tilladelse til at lave natur-
pleje på kommunens grønne områder. Til arbejdet kan der anvendes håndredskaber uden 
motor f.eks. håndsav og sensaks. Der må ikke anvendes motorsav; det er et forsikrings-
spørgsmål. Per oplyste, at han plejer hængesæk i Brødmosen – tak for det. 

7. Runde hvor medlemmerne af rådet har mulighed for at orientere hinanden om kom-
mende aktiviteter
Peter H. Schaarup fortalte om større opgaver på natur- og miljøområdet i 2019/2020

a. Ny affaldsordning pr. 1. maj 2020
EU-krav om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet 202
Ordningen kommer til at gælde for både villa og rækkehuse samt etageboliger
Rikke oplyste, at der kommer en politisk sag om en affaldsdag, måske sammen med 
DN, i 2020. Rådet opfordres til at holde øje med dagsordenen på TMU i november.

b. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på TMU i november 
Der vil blive lavet aftaler/givet påbud om at ophøre med at bruge pesticider i BNBO-
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områder (boringsnære beskyttelsesområder). For Teknik- & Miljøudvalget.
Der vil komme mere skovrejsning med udvidelse af Greve Skov og Tune skov.
Planen udvalgsbehandles i nov. Herefter offentlig høring.

c. Grusgrav vest for Tune
Der er planer om grusgravsudvidelse vest for Tune ved Tune skole. Kommunen indgi-
ver et høringssvar som part (Tune Skole). Torben Hoffmann oplyste, at der politisk 
trykkes på alle knapper for at forhindre udvidelsen. Regionens planer kommer i offent-
lig høring i 2020.

d. Revision af risikostyringsplan – Køge Bugt
Risikostyringsplanen, som er en beredskabsplan ved varsel om stormflod vil blive re-
videret i 2020.

e. Større vandløbsrestaureringsprojekter i Lille Vejle Å – sammen med Ishøj Kommune
Der vil blive fjernet faunaspærring ved Ishøj sø og udlagt gydegrus i Ll. Vejle Å.

f. Nedsættelse af vandråd – frist 15. november 2019
Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til Køge Bugts 
vandråd og vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord. Frist senest den 15. november 
2019. Du kan sende en mail til teknik@greve.dk skriv ”Vandråd i emnefeltet”. 

Lars Bjarne Nielsen fortalte at DN har en fugletur til fugleparadiset ved Arken den 1. december 
kl. 13-15. Alle er velkommen. Du kan læse mere på DN´s hjemmeside.

Klaus Homøe har oplyst, at der i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og DOF er opsat rede-
kasser til tårnfalke og natugler i Greve Skov.

8. Eventuelt og næste mødedato
Fremover holder vi 2 årlige møder. Den 2. torsdag i maj og den 1. torsdag i november. Møde-
rne er fra kl. 17-19.

Næste møde:
Torsdag den 14. maj 2020

mailto:teknik@greve.dk

	Random..docm

