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Dagsorden  
 
 
 

 

1. Budgetdialogmøde mellem Teknik- & 

Miljøudvalget og Natur- & Miljørådet 

 

Peter Zahlekjær, ny centerchef i Center for Teknik & Miljø, 

orienterede om udfordringerne for den kommunale organisation. 

Arbejdsstyrken er faldende, gruppen af de ældre og plejekrævende 

stigende. Der skal ske en stram styring af budgetlægningen på 

grund af de faldende skatteindtægter, men budgettet ser sundt ud.  

 

Carsten: Søger kommunen fonde? 

 

Peter: Der søges på alle puljer – også for at få flere penge til 

Teknik & Miljø området. 

 

Brian: Der skal spares 30 millioner kr. i alle udvalg for 2013. 

 

Peter: I perioden 13-29. august høringssvar fra interessegrupper 

om hele budgetoplægget – både politiske og administrative forslag. 

 

 

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

 

I referatet mangler orientering om en registrering/kortlægning af 

samtlige arealer ned til stranden – og ikke kun skilte og offentlige 

adgange.  
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Der er mange eksempler på overtrædelser af 

strandbeskyttelseslinjen. Den enkelte grundejer skal rapportere 

direkte til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har ikke ressourcer til at 

føre tilsyn, men behandler direkte henvendelser om overtrædelser. 

Naturstyrelsen kan findes på www.naturstyrelsen.dk. 

 

Natur- & Miljørådets bemærkninger: 

Ingen bemærkninger i øvrigt til referat af møde 21. maj. 

 

 

3. Orientering 

 

Generel orientering  

 

Strandvandring 

Brian: Strandvandring med borgere den 21. august ved Mosede-

Karlslunde Strand. Mange input fra borgerne. Vindmølleprojektet 

blev diskuteret. Greve Kommune er modstander af 

vindmølleprojektet. Solrød Kommune delvis tilhænger/delvis 

modstander. Ishøj Kommune er tilhænger og Vallensbæk er imod 

vindmølleprojektet. 

 

Strandrensning 

Flere mente, at der ikke var udført tilstrækkelig strandrensning og 

at strandrensningen er udført færre gange i år end sidste år. 

 

Brian: Der er startet et samarbejde op med Solrød om 

strandrensningen og de økonomiske midler, der er afsat, er af 

samme størrelsesorden som sidste år. 

 

Claus: Der bliver kørt langs hele stranden og indsatsen fordeles ud 

over hele strækningen, mens indsatsen sidste år mest lå omkring 

Mosede Havn. Park & Vej registrerer hver gang de kører og tager 

http://www.naturstyrelsen.dk/
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før-efter billeder. TMU har bestilt en rapport om evaluering af 

strandrensningen.  

 

Tina: Der er meget opvækst af ukrudt på stranden.  

 

Brian: Ukrudt på stranden er ikke med i strandrensningen. 

Kvalitetskrav er defineret.  

 

Manglende vedligeholdelse af det grønne på kommunal grund 

ved Rådhuset 

 

Claus: Byggegrunde indgår ikke som en del af driften og 

vedligeholdes derfor ikke. 

Hvis der generelt er ønske om, at midler skal anvendes til 

vedligeholdelse af    

byggegrunde, må vi tage dette emne op. 

 

Manglende vedligeholdelse af de grønne bræmmer ved 

vandløb 

 

Mogens: Manglende vedligeholdelse af de grønne bræmmer 

ved vandløb. Der skal være  

    adgangsforhold – befolkningen skal kunne færdes 

langs vandløb. 

 

Gert: Ved Olsbækken er der nogle steder problemer med at komme 

igennem. 

 

Preben: Platformene bør hæves. 

 

Brian: Det er Forsyningens opgave at rense op. Steve er i løbende 

dialog med Ivan 
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Status på tidligere projekter 

Handicaprampen 

 

Brian: handicaprampen fra 2011 puljen blev væsentligt dyrere end 

budgetteret.  

Claus: Det forventes, at rampen kan være klar til næste sæson. Det 

foreslås at ansøge om fondsmidler til projektet. Ansøgningsfristen 

er 1. november og sagsbehandlingen anslås til 2-3 måneder. 

Lægges op politisk. 

 

Mogens: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det skal være 

driftsmål i stedet for indsatsmål. Genforhandling af ordlyden, så 

det er spiseligt for Forsyningen. 

 

Granhaugen - plejeplan og plejelaug 

 

Annemette: Gennemgang af formål med udkast til plejeplan. 

Hensigten er at anvende udkastet som udgangspunkt for diskussion 

i en workshop om Granhaugen. Workshoppen skal munde ud i et 

forslag til en plejeplan og etablering af et plejelaug. Der var 

opbakning til anvendelse af plejeplanen i en workshop. Resultatet 

af workshoppen godkendes politisk.  

 

Tina: har talt med flere der var interesserede i at deltage i et 

plejelaug. Biolog Poul Ewald kunne måske assistere med viden og 

kvantitative målinger ved opstart og ved særlige lejligheder. 

Eventuelt kunne DNs biolog Poul Ewald hjælpe. 

Der må gerne være mere information i plejeplanen om 

Granhaugens historie eksempelvis  

Granhaugens navn.  

Det blev aftalt, at Morten skulle se på, hvad Greve Museum har 

om Granhaugen (navn og historie). 

 

Palle: Ønske om handicapvenlig adgang ved Granhaugen – en 

grussti og ikke strandsand. 

Ønsket tages med i workshop. 
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Brian: Plejeplanen bringes op politisk til næste møde i TMU. 

 

4. Arrangementer  

Naturens dag  

Gert: vil ikke stå for Naturens Dag.  

 

Det blev aftalt, at Naturens Dag eventuelt deles op i mindre dele 

eller udelukkende foregår i et enkelt område eksempelvis 

Brødmosen. Der er afsat 25.000 kr. til Naturens Dag. Forslag til 

næste års arrangement ønskes. 

 

 

5. Greve Kyst 

Orientering om strandadgang - stier og skiltning  

Problematikken omkring adgang: Skal der stå offentlig 

strandadgang – det er tilladt at gå til stranden af samtlige veje - 

offentlige såvel som private. Der skal stå stednavne på skiltene - 

eksempelvis ”Granhaugen”. Eventuelt kan der være QR-koder, så 

man gennem scanning kan få oplysninger om stedet. Museet er i 

færd med at lave apps på strandvejen. 

 

6. Naturpulje 2012 

 

Status på kommende og igangværende projekter, som blev 

vedtaget på sidste møde.  

Rekreativ biodiversitet i byområderne  75.000 kr. 

Rydning af uønsket opvækst på stranden            150.000 kr. 

Kampagner    50.000 kr. 

Brødmosen naturgenopretningsprojekt 33.000 kr. 

Natur i landskabet    86.500 kr.  

I alt         

    394.500 kr. 

 

Det resterende beløb er på 105.500 kr.  
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Tilbud er indhentet på: 

Naturpleje og naturformidling i Mosede Mose og 

Udskiftning og udvidelse af de 2 eksisterende platforme samt 

forbedring af sti ved Olsbæk Sø 

 

Thomas Møller, vores konsulent, foreslår, at Mosede Mose, 

Olsbæk sø og Brødmosen slås sammen med projektet Rekreativ 

biodiversitet. Rekreativ biodiversitet kan eksempelvis være 

frugtlunde samt stendiger på Langagergård, ugle- og falkekasser, 

der kan bidrage til at højne biodiversiteten i byområderne. Det er 

en fordel, at slå flere projekter sammen, da der så er større 

sandsynlighed for at få tildelt midler. Der skal søges inden 1. 

november. 

 

Erik: Olsbæk sø. Vandniveauet må ikke stige, så bliver vandværket 

oversvømmet. 

Claus: forslaget medfører ikke forhøjet vandstand. 

 

Carsten: skolen vil gerne have adgang til mosen til natur- og teknik 

undervisning. 

Det foreslås, at heden over for Hundigeparken plejes for 

restbeløbet 100.000 kr.  

 

Natur- og Miljørådets bemærkninger: Der var enighed i rådet 

om, at der skaffes flest mulige midler til projekterne. Eventuelt kan 

man strække det over flere år. Hvis projekterne samles, er der 

større sandsynlighed for støttemidler. Det blev besluttet, at der 

skulle søges midler gennem Thomas Møller, men at man ventede 

med den endelige beslutning til budgettet var vedtaget, dvs. til 

næste møde. 
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Rekreativ biodiversitet. Der skal sendes forslag ud pr. mail til de 

enkelte medlemmer inden mødet i oktober. Rådet kigger på 

forslagene til næste møde. 

 

7. Idéer til kommende års naturpulje 

 

Det rekreative område ved den lille sø ved museet skal på listen 

til næste år. 

Carsten: Det foreslås, at der etableres en nyttehave på 1.000 m2 til 

grøntsagsdyrkning på gammeldags maner, dvs. ingen maskiner og 

ingen sprøjtemidler. Projektet passer fint sammen med Greve 

Museum. Derudover er der en formidlingsdel i projektet omkring 

”bedre spisevaner”. 

 

8. Eventuelt 

 

Der er besigtigelsesforretninger i denne uge (uge 30) vedrørende 

udvidelsen af motorvejen og jernbanen. Der gives udtryk for 

bekymringer for Rørmosekilen – naturen skal skånes mest muligt. 

Brian: Der er fokus på såvel beskyttelsen af naturen som tildeling 

af erstatningsnatur. 

 

Mogens: Orientering ønskes om Karlslunde-

Karlstrupmoseprojektet. Rørføring, vandløbsdel og fiskepleje i 

forhold til vandmiljøplanen.  

 

Hedebostien. Rådet ønsker orientering om status. 

 

Næste møde finder sted tirsdag den 23. oktober kl. 

15-16.30  
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