Natur- & Miljørådet
Greve Kommune
Den 1. juni 2012/ARP

Referat af møde 21. maj 2012
Mødet blev holdt i bådklubben, klubhus Hejren nr. 21, Hundige Havn kl. 16-18

Deltagere:
Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen
Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Friluftsrådet, Gert Pedersen
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø,
Greve Sportsfiskerforening, Steve Whipps
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Øvrige deltagere:
Claus Winther, Center for Teknik & Miljø
Michael Løgstrup, Center for Teknik & Miljø
Jens Larsen, Center for Teknik & Miljø
Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø
Ikke til stede:
Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Landboforeningen Gefion, Lars Folmer-Pedersen
Dansk Ornitologisk Forening
Greve Museum, Morten Mortensen
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund
Strandparken I/S, Jørgen Johansen
I/S Hedeland, Erik Juhl
Handicaprådet, Palle K. Stentoft
Vandsamarbejdet Greve I/S, Erik Jurlander
Vandrådet i Greve, Aksel Madsen
Naturvejlederforeningen

Referat af møde 21. maj 2012
1. Paddevandring med Michael Løgstrup, mødested Sælstien kl. 15
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Natur- & Miljørådets bemærkninger:
Ingen bemærkninger til referat fra møde den 9. februar 2012.
Fremtidige referater skal være beslutningsreferater og skal på Greve Kommunes hjemmeside
hurtigst muligt.

3. Indlæg af klimakoordinator Jens Larsen
Jens: Orientering om klimakoordinering og Grøn Messe. Region Sjælland holder klimafestival
og Greve Kommune deltager. Vil Natur- & Miljørådet deltage i arrangørgruppen?
Brian: Natur- & Miljørådet vil ikke deltage, men de enkelte organisationer opfordres til at
deltage efter interesse. Grøn Guide er allerede medlem og deltager i arrangørgruppen.

4. Orientering - status på tidligere projekter
4.1. Claus: Handicaprampe:
- Forventes færdig efteråret 2012
4.2. Annemette: Granhaugen:
- Udkast til plejeplan udarbejdes.
- Der orienteres om udkast til plejeplan og forslag til etablering af plejelaug på
borgermødet den 11. juni kl. 18.30.
Tina: Der er interesse for plejelaug, men de interesserede vil gerne inddrages tidligt i
processen.
4.3. Annemette: Hundigeparken:
- Godkendelse fra Fredningsnævnet er modtaget.
- Nyt forslag til rydning samt udkast til plejeplan udarbejdes i løbet af sommeren.
Forslagene præsenteres for naboer, øvrige borgere og interesseorganisationer.
- Eventuel etablering af plejelaug, såfremt der er interesserede borgere.
Tina: Boserup Skov kan være inspiration. Man kan etablere en bane af stammer, der kan
styrke det rekreative – ”jorden brænder”.
Brian: Forhandlingerne om opkøb af arealet (ejet af Københavns Kommune) er i gang.

4.4. Claus: Hundige Strand:
Rydning af opvækst samt etablering af paddehul er foretaget.
4.5. Claus: Affaldsindsamling:
Affaldsindsamling er indsamling af affald og ikke dødt træ. Kommunen er glad for frivilligt
arbejde, men det skal aftales inden udførelsen.
4.6. Etablering af paddehul ved Brødmosen
Er udført.
Yderligere orientering og spørgsmål
4.7. Mogens: Spørgsmål vedrørende projektet i Karlstrup Mose.
Claus: Spørgsmål videregives til Karen Knudsen i Miljø.
4.8. Brian: Møde om vand den 7. juni afholdes af Greve Forsyning.
4.9. Brian: Borgermøde om Greve Strand afholdes på Greve Gymnasium den 11. juni kl. 18.30
4.10. Steve: Der sættes ikke-hjemmehørende fisk og planter ud i Rørmosen, der kan ødelægge
mosen. Vi skal beholde den naturlige bestand og undgå faunaforurening.

5. Arrangementer 2012
Gert: Naturens dag den 9. september.
Opfordringer til alle medlemmer:
Idéer til aktiviteter er velkomne
Der mangler en med-arrangør, der kan være til stede på selve dagen, da Gert måske ikke kan
deltage. Meld venligst tilbage inden den 15. juni, hvis du vil deltage i projektet.
Personer med viden om natur skal findes.
Kontakt til roklubben, så der er tilbud på dagen om sejlads.
Claus: sørger for nyt ajourført GIS-kort til orienteringsløb.

6. Greve Kyst
Strandadgang stier og skiltning. Gennemgang af kort med offentlig sti adgang.
Natur- & Miljørådets bemærkninger: Det blev vedtaget, at samtlige offentlige adgange skal
skiltes med undtagelse af adgang til havne, i alt 9-10 skilte skal opsættes. Pris indhentes.

7. Naturpulje 2012
Der bevilliges midler til projekter markeret med fed.
7.1. Med ”Naturmobilen” på opdagelse til natur- og kulturperler (300.000kr.) fravalgt.
7.2. Rekreativ biodiversitet i byområderne (75.000) bevilliges.
7.3. Hævning af fiskepladser mv. i Rørmosen (150.000 kr.) blev fravalgt.
Mogens: Teknik & Miljø skal overholde deres forpligtelser med henblik på årlig rensning af
udløb i oktober. Denne besked viderebringes til Ivan Hrubenja.
7.4. Rekreativ natur syd for Greve Landsby (100.000 kr.) blev fravalgt. Dette projekt tages op
igen næste år. Såfremt vi går i gang med dette projekt kontaktes Niels Jørgen,
Kogræsserforeningen.
7.5. Rydning af uønsket opvækst på stranden (150.000 kr.) blev bevilliget på grund af
succes med projektet sidste år – arbejdet fortsættes.
Tina: Ønske om bibeholdelse af lidt havtorn.
7.6. Kampagner (50.000 kr.) bevilliges.
7.7. Brødmosen naturgenopretningsprojekt (33.000 kr.). Beløbet dækker konsulentbistand
til ansøgning om midler hos Natur- & Erhvervsstyrelsen. Midlerne søges gennem
Danmarks Naturfredningsforening. Beløbet bevilliges.
7.8. Natur i landskabet (86.500). Beløbet dækker konsulentbistand til ansøgning om midler
samt besøg hos lodsejere. Beløbet bevilliges.
7.9. Mosede Mose
Naturpleje og formidling især med henblik på inddragelse af Mosede Skole.
Tilbud indhentes.
7.10. Olsbæk Sø
Udskiftning og udvidelse af de 2 eksisterende platforme samt forbedring af sti.
Tilbud indhentes.
Natur- & Miljørådets bemærkninger: Naturpuljen 2012 er på 500.000 kr. Heraf er 394.500,disponeret. Midlerne skal frigives til næste Byrådsmøde. Såfremt det kan lade sig gøre, frigives det
fulde beløb på 500.000 kr. og Natur- og Miljørådet beslutter, hvordan de resterende 105.500 skal
anvendes. Olsbæk Kilen kommer på som punkt i Naturpulje 2013.

8. Dato for afholdelse af budgetmøde med TMU vedrørende naturpulje 2013
Natur- & Miljørådets bemærkninger: Det blev vedtaget at invitere TMU til næste møde i
Natur- og Miljørådet den 23. august.

9. Eventuelt
•
•
•
•

Punkter til næste møde den 23. august kl. 15-17 i klubhuset i Rørmosen.
Idéer til kommende år.
Mosede Mose
Olsbæk Sø
TMU inviteres til at komme med et orienterede oplæg

