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Medlemmer: 
 
Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen 
Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede 
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 
Handicaprådet, Palle K. Stentoft  
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen  
 Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø 
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund  
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann 
 
 

Øvrige deltagere:  
 
Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø        
                                                                      
 
Ikke til stede: 
Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen 
Greve Museum, Morten Mortensen  
Friluftsrådet, Gert Pedersen 
 
Jægerforbundet, Ole Kahlen 
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 
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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
 
 
Brian orienterede om etablering af en eventuel rekreativ sti om 
Ellesumpen. 
Forsyningen var åben over for en sti, så det blev aftalt, at Tina 
skulle vende tilbage med et forslag til et stiprojekt. 
 
Carsten orienterede om, at trampestien ved Aktiestykket syd for 
Granhaugen bliver anvendt af beboerne til grenaffald. Det blev 
aftalt, at Tina skulle orientere Annemette nærmere om 
problemerne og at beboerne skal have et brev om fjernelse af 
affald. 
 
Kortmateriale om matrikelgrænserne ned til stranden blev 
diskuteret igen og alle synes, at det er en god idé. Der er ikke 
ressourcer i Teknik og Miljø til at løfte opgaven, dvs. at der skal 
bevilliges midler til at gennemføre projektet. 
 

2. Orientering – status på tidligere projekter 

Handicaprampen. Der er tildelt midler fra Bevica Fonden og 
Friluftsrådet og sammen med de overførte midler fra tidligere år 
kan projektet nu gennemføres. Det blev besluttet, at projektet 
skal gennemføres. 
Granhaugen.  Kim Søderlund har besigtiget arealet og der er 
ikke fredskovspligt, hvilket bevirker, at kommunen har flere 
muligheder i den efterfølgende pleje. 
Det kommende plejelaug er i gang med at kommentere 
plejeplanen og vil komme med rettelserne inden 1. maj. Carsten 
pointerede, at det var vigtigt for plejelauget at få indflydelse på 
plejeplanen for at have interesse i at arbejde som frivillige. 
Hundigeparken. Der var intet nyt i forhandlingerne om køb af 
arealerne. 
Rydning af uønsket opvækst på stranden. Den private 
ejendomsret går mange steder ned til højeste vandstandslinje og 
de rydninger, der er foretaget, er nogle beboere utilfredse med 
og enkelte kræver genplantning af roser. 
 
 
 
 



 

  4 

3. Arrangementer 
 
Naturens Dag. Gert var desværre blevet syg, men Kim 
orienterede om de idéer, der var for Naturens Dag. 
Åbent Hus den 8. september mellem kl. 12 – 15. Den åbne slette 
med bålplads kommer til at fungere som publikumsareal. Der 
vil være ekskursion samt bål. DN stiller med 2-3 undervisere til 
børnene. 
Der skal reklameres for arrangementet: 1/2 –sides annonce samt 
redaktionel omtale i Sydkysten. Kim tager kontakt til 
Annemette vedrørende dette. 
 
Ministeren er blevet inviteret og der vil også komme 
repræsentanter fra kommunen. 
Derudover kunne Kim oplyse, at tilplantning af arealet vil starte 
den 16. april 2013. Der vil komme masser af ny natur til 
kommunen. Der er etableret 2 nye vandhuller og oprenset 3-4 
huller. 
 

4. Naturpulje 2013 
 
Gennemgang af kataloget.  
Nr. 1 Med Naturmobilen på opdagelse til natur- og kulturperler. 
Dette er for dyrt for Natur- og Miljørådet alene, men projektet 
kunne indgå som et samarbejde med Greve Museum, da det i 
høj grad er et kulturprojekt. Eventuelt kunne der søges om 
kulturformidlingsmidler. Projektet kan eventuelt vente 1 års tid 
endnu, da det formentligt bliver billigere med tiden. 
Nr. 2 Rekreativ biodiversitet i byområderne kan anvendes i 
tilknytning til eksisterende projekter. 
Nr. 3 Hævning af fiskepladser mv. i Rørmosen. Oprensningen 
ser ud til at have virket, men der skal følges op på dette, så 
området ikke oversvømmes. 
Nr. 4 Kampagner er bevilliget. 
Nr. 5-7 Der søges om frigivelse af midlerne til disse projekter. 
Nr. 5 Brødmosen Naturgenopretning. Carsten sender mail om 
naturplejedelen. 
Nr. 6 Mosede Mose. Undersøg hvad der mangler i projektet. 
Nr. 7 Olsbæk Sø. Alt er med i projektet. 
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Nr. 8 Rekreativ natur syd for Greve Landsby. Det skraverede 
areal på luftfotoet er uden søen. Det skal afklares, hvorfor søen 
ikke er med, da søen er en vigtig del af naturprojektet. Niels 
Jørgen orienterede om, at en minimering af de grønne arealer i 
dette område er uacceptabelt for Greve Landsby. Dette punkt 
afventer til næste gang. Det undersøges, hvorvidt Top Toy 
stadig er interesseret. 
Nr. 9 Økologisk nyttehave ved Greve Museum. Dette projekt 
afventer stillingtagen til næste gang, men det undersøges, om 
der kan startes op på et mindre areal i første omgang. Kim 
gjorde opmærksom på, at projektet med fordel kunne 
sammentænkes med Greve Skov, så færdslen mellem arealerne 
optimeres. Der er allerede bevilliget et fodgængerfelt, der 
etableres til foråret. 
Nr. 11 Ellesumpen. Projektet afventer stillingtagen til næste 
møde. 
Nr. 12 Hundigeparken. Projektet afventer stillingtagen til næste 
møde. 
Nr. 13 Naturvejleder. Det undersøges, om der kan etableres et 
samarbejde med Solrød eller i relation til Hedeland. Fokus 
behøver ikke kun være på børn, men kan også være på ældre, 
socialt udsatte osv. 
Nr. 14 Natur på kommunens hjemmeside. Annemette tager fat i 
web-folk og hører om etablering af link til foreninger. DN er i 
gang med opbygning af hjemmeside. Måske kan der 
samarbejdes i den sammenhæng. 
 

5. Naturpulje 2014 
 
Naturpulje 2014 afventer. Der var ingen forslag til rekreative 
faciliteter. 
 

6. Ansøgning om badebroer.  
 
Ansøgningerne blev afslået med den begrundelse, at det er 
kommunen, der skal tage initiativet til placering af badebroer. 
 

7. Eventuelt.  
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Beboerne i de nye projekter skal inddrages i forskelligt omfang 
afhængig af projekternes størrelse. Palle nævnte, at man kunne 
udarbejde en skabelon for etablering af plejelaug.  

 
 


