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Medlemmer: 
 
Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen 
Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen 
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 
Friluftsrådet, Gert Pedersen 
Handicaprådet, Palle K. Stentoft  
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen  
 Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø 
I/S Hedeland, Erik Juhl  
Danmarks naturfredningsforening, Per Breddam 
 
 
 

Øvrige deltagere:  
 
Peter Zahlekjær, centerchef, Center for Teknik & Miljø 
Lars Kilhof, Byrådsmedlem 
Gert Poul Christensen, Byrådsmedlem 
Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø  
 
                                                                      
 
Ikke til stede: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede 
Greve Museum, Morten Mortensen  
Jægerforbundet, Ole Kahlen 
Naturvejlederforeningen 
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen 
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann 
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik Hansen 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen  
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund  
 
Strandparken I/S, Jørgen Johansen 
Greve Sportsfiskerforening, Steve Whipps 
Køge Bugt Naturstrand 
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1. Budgetdialogmøde mellem Teknik & Miljø og Natur 
& Miljørådet.  
 
Peter Zahlekjær orienterede om budgettet: 
Første behandling af budgettet skete den 27. august og den 8. 
oktober blev budgettet endeligt vedtaget. 

 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

Grenaffald/haveaffald ved Aktiestykket syd for Granhaugen og 
ned til Røde Kors butikken. 
4-5 bunker er lagt som blokade for de gående. Park & Vej 
sættes på opgaven med at rydde bunkerne. 

 
3. Orientering – status på tidligere projekter 

 
Handicaprampen 
1. byggemøde tirsdag den 27. august. Projektet forventes færdig 
i november 2013. 

  
Granhaugen Plejelaug foreslår maskinel pleje af blandt andet  
invasive arter. Der indhentes tilbud, så projektet kan indgå i 
prioriteringen af projekter for Naturpuljen 2013. 
 
Rydning af uønsket opvækst på stranden. 
Projektet om rydning af vedopvækst på stranden i 2012 forløb 
ikke uden problemer. Ansøgning om dispensation til plantning 
af ikke invasiv rose blev afslået af Naturstyrelsen. 
Nogle grundejere ejer grunde helt ned til højeste vandstandslinje 
og skal høres i forbindelse med plejetiltag. Rydning af uønsket 
opvækst på stranden er delt i to lejre – nogle ønsker rydning og 
har bedt om tilskud til dette og andre ønsker ikke rydning. 
Nogle grundejere overholder ikke de regler, der er i relation til 
strandbeskyttelseslinjen. En frivillig ordning, hvor grundejere 
kunne søge om tilskud til rydning, blev diskuteret 
 
Rådet var positive over for en ansøgning om rydning på 
stranden ved Hastings Alle *). 
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Per: Der mangler en kortlægning over de grønne områder langs 
stranden – offentlige som private. 
 
Brian: Der er sat skilte op 12 steder langs strandvejen samt 3-4 i 
Hundige med orientering om strandadgang ud for offentlige 
arealer. Derudover sættes der skraldespande op. 

 
 

4. Arrangementer 
 
Naturens Dag den 8. september. 
Koordinering af arrangementet samt information i pressen og på 
hjemmesiden blev aftalt mellem Naturstyrelsen og Teknik & 
Miljø.  
 

5. Naturpulje 2013 
 
Naturpuljen er disponeret til Brødmosen, Mosede Mose og 
Olsbæk Sø. Derudover er der en restpulje på 145.000 kr., der 
bl.a. kan anvendes til pleje af Granhaugen. 

 
6. Eventuelle fremtidige naturpulje-projekter. 

Følgende blev aftalt. 
 

Nr. 8-9 Rekreativ natur sydøst for Greve Landsby samt 
økologisk nyttehave ved Greve Museum.  
Der arbejdes videre med projektet.  
 
Nr. 11 Rekreativ sti ved Ellesumpen – etablering af trampesti 
med flis. Indhentning af tilbud 
 
Nr. 12 Hundigeparken. Der arbejdes forsat på at købe 
Hundigeparken. Der mangler tilsagn fra 1 ejer. 
 
*) Efterfølgende har rydning af uønsket opvækst på stranden 
været omdiskuteret. Byrådet har besluttet at lade TMU 
disponere over de resterende midler, der er afsat til 
Fyrtårnsprojekter. I forhold til Hastings Alle - orienterede 
formanden om, at ansøgningen indgår i puljen til 
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Fyrtårnsprojekter, der behandles på næste TMU-møde. Rådet 
anbefaler ansøgningen.   
 
Nr. 13 Ansat naturvejleder i samarbejde med evt. Solrød 
Kommune eller Hedeland. Hedeland var interesseret og der 
arbejdes videre med idéen. Tilskud fra Friluftsrådet undersøges.  
 
Nr. 14 Natur på hjemmesiden. Der arbejdes videre med idéen. 
Etablering af link til DN undersøges.  
 
Tina: En naturskole ville være et godt aktiv for kommunen. Så 
vidt vides er der et ledigt hus ved Mosede Havn. Det blev aftalt, 
at tage dette forslag op igen på et senere tidspunkt.  

 
7. Placering af kommunal badebro 

 
Under forudsætning af Byrådets accept bliver der midler fra en 
anlægspulje i Teknik & Miljø til etablering af en kommunal 
badebro. Det blev foreslået, at den eksisterende badebro syd for 
Hundige Havn skulle forlænges for midlerne.  

 
8. Skiltning ved Olsbæk Sø 

 
Der har været klager fra borgere over sejlads med robåde på 
søen af hensyn til fuglelivet. Skal der være et forbud mod 
sejlads? 
 
Natur- & Miljørådet afslog. Der skal ikke være et forbud mod 
sejlads på søen. Den rekreative anvendelse af naturen vægtes 
højt. 

 
9. Eventuelt 

 
Rådet ønskede mere information om Karlslunde-Karlstrup Mose 
projektet. Vandløbsinteresser samt fiskeinteresser. Karen 
Knudsen skal inviteres med næste gang. 

 
Per: Der er et utilgængeligt området ved banen, der grænser op 
til Solrød. Dette areal kunne anvendes til hundeskov. 
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Reglerne for fældning af træer i kommunen blev diskuteret. Det 
blev besluttet, at den nuværende praksis om ikke at fælde træer 
på grund af gener med skygge og bladaffald fortsættes.  
 


