Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet
Referat af budgetdialogmøde den 12. maj 2016
mellem Teknik- & Miljøudvalget og Natur- & Miljørådet
Referat af Natur- & Miljørådsmøde den 12. maj 2016

Medlemmer:
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert
Danmarks Naturfredningsforening, Janne Rendtorff, Lars Bjarne Nielsen
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
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund
Strandparken I/S
I/S Hedeland
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek
Køge Bugt Naturstrand, Kasper og Karina
Greve Museum, Ruth Hedegaard

Teknik- og Miljøudvalget
Henrik Stuckert, formand
Gert Poul Christensen
Hans Barlach
Lars Kilhof
Niclas Bekker Poulsen

Øvrige:
Jens Christian Zøfting-Larsen, Centerchef, Center for Teknik & Miljø
Niels Minor Borre, Ejendomschef, Center for Teknik & Miljø
Annemette Ravn, Center for Teknik & Miljø

Til stede:
Natur- & Miljørådet
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Nielsen
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Friluftsrådet, Gert Pedersen
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Handicaprådet, Palle K. Stentoft
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Hansen, Karina Schramm-Hansen
Greve Museum, Ruth Hedegaard
Teknik- og Miljøudvalget
Henrik Stuckert, formand
Hans Barlach
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Referat Budgetdialogmøde
Gennemgang af økonomien og de besparelser, som CTM skal finde i budgettet. Det samlede budget
kommer i høring den 18. august og Natur- & Miljørådet er velkommen til at kommentere budgettet i
høringsfasen. Der er i 2016 foretaget en besparelse på naturområdet, idet Naturpuljen på 0,5 mill. Blev
sparet væk i år.
Greve Kommune skal spare 2,5% på det samlede budget og Greve Kommune kunne regulere skatten,
men det er der ikke flertal for i Byrådet. Det er en meget svær opgave i år for Byrådet, da 85% af budgettet
ikke kan røres.
Budget 2016 for naturområdet :
Strandrensning
Ny metode til strandrensning
Opkøb af jord til skov
Forskønnelse af Greve Kommune
Naturoplevelser og rekreative faciliteter i
Hundigeparken
I alt

1.300
430
250
500
500
2.980

Se også vedlagte PowerPoint præsentation.
Input fra rådet:
Dansk Sportsfiskerforbund, Mogens:
Erfaringerne indtil nu viser, at det er en overskudsforretning at gå ind i Fishing Zealand, som kan forbedre
Fisketurismen på Sjælland samtidig med, at det kan forbedre vandløbene. Mange kommuner har tilsluttet
sig projektet, der handler om bæredygtig fiskeri, vandløbsforbedring og undervisning samt turistindtægter.
Bl.a. Roskilde, Lejre og Køge kommune er med i projektet og Dansk Sportsfiskerforbund vil gerne opfordre
Greve Kommune til at deltage. Det koster 150.000 kr. årligt.
DN, Lars:
Lars foreslog at inddrage Erhvervs- og Turistforeningen i Greve Kommune. Projektet er både et turist- og
vandløbsprojekt og DN vil gerne deltage. Greve Fiskeklub ønsker ikke at deltage, da de er bekymrede for
overfiskeri i Rørmosen.
Køge Bugt Naturstrand, Kasper:
Kasper er blevet fejlciteret:
”Det er et problem, at Rosa Rugosa breder sig på stranden og at bekæmpelsen ikke er konstant. Hvad kan
man plante i stedet for Rosa Rugosa? Beboerne ud til stranden ønsker privatliv, men man kunne anvende
anden beplantning end den invasive art Rosa Rugosa.”
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Rettelse 28/11-16: Ovennævnte rettes til:
”Det er et problem, at Greve Kommune "fører krig" mod Rosa Rugosa, uden at strandgrundsejerne får
mulighed for at plante en anden plante, som også gror godt, hurtigt og som har pigge og egner sig til et
naturligt hegn.”
Det skal undersøges, hvilke alternativer (roser), der eventuelt kan anvendes i haver, der grænser ned til
stranden.

Henrik Stuckert:
Vi må se på, om der kan afsættes penge til bekæmpelse af Rosa Rugosa.
Hans Barlach:
Det er et problem i denne sammenhæng, at grundejerne har retten til vandkant. Greve Kommune kunne
vælge at udmatrikulere stranden, så Greve Kommune stod som ejer, men det ville koste mange millioner.
Henrik Stuckert:
Der er afsat midler til en intensivering af strandrensningen i år samtidig med, at der skal undersøges
eventuelle nye modeller at organisere strandrensningen på:
1. Alternative strandrensningsmetoder
2. Eventuelt samarbejde med andre kommuner/Strandparken om strandrensningen
3. Eventuelt samarbejde med lodsejerne om en løsningmodel som i Solrød Kommune. Her skaber
lodsejerne selv aktiviteter til finansiering af driften
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben:
Etableringen af Tune Skov og opkøb af jord er et eksempel på et samarbejde mellem Vandsamarbejdet og
Greve Kommune. Opkøb af jord, hvor Vandsamarbejdet betaler ¾ og Greve Kommune ¼ af
omkostningerne. Målet er grundvandsbeskyttelse, men det kombineres også med rekreative interesser,
hvor Hedebostien er blevet ført igennem området.
Køge Bugt Naturstrand, Kasper:
Der findes 246 forskellige bier og bestøvere og mange er truede arter. Det kunne være en god idé, at
Greve Kommune får en mere aktiv rolle med at skabe gode levebetingelser for bier og bestøvere.
Hans Barlach:
Konklusionen er, at rådet lægger forslag op til TMU, så der forhåbentlig kan sættes penge af til nogle af de
mange projekter.
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Referat Natur- & Miljørådsmøde
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Der var ingen bemærkninger.
2. Orientering - status på naturpulje projekter
Rørmosen
Henrik Stuckert:
Vandstanden er blevet højere efter Langagergårdprojektet og vandproblematikken er endnu ikke
blevet løst. Sagen har været til behandling i TMU og det er besluttet, at projektet skal gennemføres
som klubben vil have det. Klubben skal have tålelige forhold. TMU har ønsket at få belyst om en
pontonbro kan være en løsning.
Greve Fiskeklub, Jan:
Pontonbro er ikke en løsning, fordi oversvømmelserne går så langt op. Fiskeklubben vil gerne have
en løsning snart, fordi det længe har været en uholdbar situation for klubben. Klubben ønsker også
at deltage i foreningssamarbejde med skoler, men der skal fiskepladserne være i orden.
Det er aftalt, at der afholdes et møde mellem administrationen og Greve Fiskeklub om det videre
forløb.
Brødmosen
Der kommer Angus kvæg i foldene i slutningen af maj måned. Der kommer til at gå 2 stk. Angus
kvæg i Brødmosen. Såfremt der bliver problemer med for store regnmængder, vil kvæget komme
til Hundige Havnevej, hvor Rent-a-cow, som ejer kvæget, også har dyr gående.
3. Orientering om projekter i Greve Kommune
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-

Hundigeparken
Orientering om de juridiske problemstillinger omkring købet af Hundigeparken, som forventes
afklaret i september måned.
DN, Lars:
DN ønsker en mindre intensiv pleje af parken af hensyn til biodiversiteten.

-

Engblomster i rabatterne
Der vil igen i år komme blomstrende rabatter på Greve og Hundige Centervej.

DN, Lars:
De blomstrende rabatter er ikke et naturprojekt. Det ville være en bedre løsning for naturen at
skabe mere naturvenlige blomstrende rabatter.
Det er aftalt, at Kaare Skjerning, som står for projektet, inviteres med til næste møde.
-

Hedebostien
Indvielsen fandt sted med kulde og nedbør, men alligevel deltog mange mennesker. Stien
benyttes flittigt.
Der er en App til Hedebostien, som desværre går ned hele tiden. Det ville være godt at få de
øvrige stier med på en App, så man havde stinettet samlet. Dette kunne være et forslag til
idékataloget.

-

Stranden
Ekstra indsats i rydningen af tang og fedtemøg
Badevandskvaliteten: Der ønskes et adviseringssystem, hvornår Køge Bugt er forurenet. Dette
er et selvstændigt punkt.

-

Parkpolitikken
Parkpolitikken er fortsat under udarbejdelse, men vil tage længere tid, da stranden
opprioriteres.

4. Naturens Dag den 11/9 2016
DN og Greve Fiskeklub vil stå for arrangementet i år
Dagen afholdes i Rørmosen og Langagergård
Program med aktiviteter følger senere.
Greve Kommune hjælper til med annoncering.
5. Gennemgang og fornyelse af idékatalog
DN, Lars:
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Forslag om etablering af en sø i Olsbækkilen.
Hvilke muligheder er der for et projekt i dette område?
Det er aftalt, at Lars sender en mail med et luftfoto til Annemette med angivelse af, hvor søen skal
ligge, så ejerforhold og eventuelle restriktioner m.v. kan afklares, inden et eventuelt projekt sættes i
kataloget.

Køge Bugt Naturstrand, Kasper:
Projekt ”Giftfri Have”. Projektet handler om, at Greve Kommune opfordrer borgere til ikke at
anvende sprøjtemidler i deres haver. Solrød Kommune er allerede med i projektet og det kunne
have en god signalværdi, at Greve Kommune ligeledes deltager i projektet.
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben:
Det vil være godt for grundvandsbeskyttelsen.
Henrik Stuckert:
Der er 2 årlige miljøindsatser i Greve Kommune og dette projekt kunne eventuelt indgå. Det er
aftalt, at forslaget bringes videre til Miljøafdelingen.
Konklusionen på punktet om idékataloget blev, at der er en liste af gode projekter, som kan lægges
op som budgetforslag til TMU.
Greve Museum, Ruth:
Rådet kan også anvendes til at føde idéer og man kan så gå andre veje for at skaffe midler til at
gennemføre projekter.
Køge Bugt Naturstrand, Kasper:
Forslag til idékatalog: Stiapp med Hedebostien og de øvrige stier i Greve Kommune (og omegn).
Handicaprådet, Palle:
Turistbrochuren har ingen koordination mellem de forskellige områder i Greve Kommune. Der er
en masse børneinstitutioner med, men ingen interessante attraktioner.
I Visit Greve er der mange fotos, men ingen henvisning til hvor stederne er.

6. Eventuelt
Greve Kommune er blevet tildelt 50.000 kr. fra NaturErhvervstyrelsen til oprensning af vandhuller
på stranden
Gudernes Stræde – DN har stået for etablering af en ny ringrute. Uddeling af brochurer
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Afgræsning. Greve Kommune har ikke længere egne dyr, men bortforpagter jord til kvæg- og
fåreavlere.
Greve Kommune blev Kulturarvskommune ultimo 2015 og der arbejdes på, at Hundigeparken og
Villa Sitka skal indgå som projekt i kulturarvsprojektet..
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