Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet

Referat af møde den 12. november 2014

Medlemmer:
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert
Greve Museum, Ruth Hedegaard
Friluftsrådet, Gert Pedersen
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, Renè Thygesen, Ivan Krabek
Køge Bugt Naturstrand, Kasper og Karina
Danmarks Naturfredningsforening, Janne Rendtorff, Michael Kolstrup

Øvrige deltagere:
Annemette Ravn Poulsen, Center for Teknik & Miljø
Michael Løgstrup, Center for Teknik & Miljø

Ikke til stede:
Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede
Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen
Naturvejlederforeningen
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik
Naturstyrelsen, Østsjælland, Kim Søderlund
Strandparken I/S, Karen Boldsen
I/S Hedeland, Erik Juhl
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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Der var ingen bemærkninger.
2. Orientering - status på igangværende naturpulje projekter
Brødmosen
Projektet er i gang. Projekt omfatter naturpleje og rekreative tiltag, som indeholder
faciliteter til undervisningsbrug, bordbænke-sæt samt naturpleje, der handler om
rydning af udvalgte arealer og afgræsning med kvæg.
Der er foretaget rydning og opsætning af hegn til folde. Der mangler opsætning af
fiskeplatform og bord-bænke sæt.
Det er besluttet i TMU, at bålhytten udgår af projektet.
Anvendelse af Strandskolens bålhytte blev diskuteret.
Mosede Mose
Projektet er startet op i denne uge med rydning af skrænter ved cykelsti. I næste uge
forventes reetablering af to vandhuller og en natursti at påbegynde. Senere på året
etableres en fiskeplatform og et spang gennem mosen.

Den økologiske nyttehave for skoleelever ved Greve Museum
Der har været afholdt undervisningsdage for 1. klasser fra Mosede Skole, hvor
børnene blev undervist i økologi og dyrkning af deres egne ærter.
Evaluering af ærtedage for 1.-2. klasser fra Mosedeskolen. Med undtagelse af kritik
omkring rollefordelingen blandt lærere og frivillige på ærtedagene forløb projektet fint
og blev taget godt imod af såvel lærere som elever.
Der blev ydet en meget stor og engageret indsats fra de frivillige.
Fremtiden. Til trods for den store indsats fra de 5-6 frivillige, der har deltaget i
projektet, er der brug for yderligere arbejdskraft. Carsten O. (DN) har kontakt til en
økologisk landmand, som vil stå for bearbejdning af jorden, såfremt han kan overtage
forpagtningsaftalen på arealet ved Greve Museum.
Krogårdskolen har sendt en ansøgning om tilskud til opstart af skolehaveprojekt.
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3. Orientering om nuværende og fremtidige projekter i
Teknik & Miljø
Vinterbadestedet
Forventet åbning den 7. december – kig på kommunens hjemmeside ca. 1 uge inden.
Henrik Stuckert vil åbne vinterbadestedet og der vil bl.a. være en sauna, som opstilles
denne ene dag i anledningen af åbningen.
Hedebostien
Forventet åbning oktober 2015
Preben: Vandindvindingsområderne bør tænkes ind i relation til stiforløb. Lucy, der er
projektleder på Hedebostien, skal tage kontakt til Kim Söderlund omkring dette.
Granhaugen
Plejelauget har været flittige i løbet af sommeren med bekæmpelse af Rosa Rugosa.
Plejelauget har kommenteret forslaget om udsigtskilerne i Granhaugen, som blev
diskuteret på sidste møde og giver sin opbakning til den sydligste udsigtskile, fordi
beplantningen har overdrevskarakter i denne del. Lauget er imod kilen i den nordlige
del af Granhaugen, da denne del af arealet har flere store træer.
Hundigeparken
Der er bevilliget midler til en renovering af Hundigeparken. Planlægningsfasen er i
gang. Det forventes, at der udarbejdes en landskabsplan primo 2015. Derefter vil der
blive en høringsfase for borgere og interesseorganisationer i løbet af 2015 og i 2016
vil arbejdet blive udbudt og renoveringen påbegynde. Arbejdet forventes afsluttet i
2017.
Palle: forslag om en stiforbindelse fra Olsbækilen til Hundigeparken, som kan benyttes
af cyklister m.fl.
Michael: det er ikke GK, der råder over disse arealer. Det drejer sig om mange
forskellige matrikler, så det er mere kompliceret at etablere en stiforbindelse på de
områder.

4. Forslag til projekter for Naturpulje 2015
Der var en gennemgang af projekterne. Det blev besluttet, at indstille til Byrådet, at
der arbejdes videre med nedenstående projekter i 2015. Såfremt et projekt ikke kan
gennemføres i 2015 af forskellige årsager, går administrationen videre til næste
projekt i prioriteringen. Beskrivelsen af de enkelte projekter kan læses i Naturpulje
2015 kataloget. ”Nr.” refererer til det nummer, som projektet har i kataloget.
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Nr.

Projektnavn

Anslået beløb

1

Fugletårnet i Karlslunde Mose

Kr. 60.000

2

Økologisk nyttehave og andre skolehaveprojekter

Kr. 25.000

3

Naturpleje m.v. i moserne

Kr.100.000

10

Engblomster i rabatterne

Kr.100.000

4

Kampagner
Naturens Dag

Kr. 30.000

6

Hævning af fiskeplatforme i Rørmosen og forbedring af stien
(under forudsætning af medfinansiering fra fonde)

Kr.200.000

5

Kort over de rekreative stier i Greve Kommune

Kr. 50.000

Diskussion og kommentarer til de forskellige Naturpulje 2015 projekter
Projekt nr. 2, Økologisk nyttehave og andre skolehaveprojekter
Henrik: Det er et godt projekt, men der skal mere volumen. Målsætningen for 2015 er, at der
skal 30 klasser på besøg.
Niels Jørgen: Eksempelvis kunne nogle klasser komme på besøg uden at deltage i den
praktiske dyrkning.
Projekt nr. 3, Naturpleje m.v. i moserne
René: Der startes mange projekter op, men der følges ikke op med efterfølgende drift. Det er
et problem, at der ikke afsættes midler til afledt drift.
Henrik: Det er en problemstilling, der skal tages op politisk, men indtil den er løst, må den
afledte drift afholdes af Naturpulje midlerne.
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Projekt nr. 10, Engblomster i rabatterne
Borgerne påskønner, at der er blomster i kommunen og det besluttes at fortsætte med
engblomster i rabatterne i 2015.
Projekt nr. 4, Kampagner - Den årlige affaldsdag
Diskussion om den årlige affaldsdag fortsat skal støttes:
Søren: Der er en signalværdi i at deltage over for børnene og der er meget affald nogle
steder som eksempelvis Genbrugspladsen.
Det blev diskuteres, at man eventuelt kunne lave en kommunikationsindsats som
eksempelvis at synliggøre affaldsindsamlingen i medierne og derigennem appellere til at
holde naturen rent.
Janne foreslog, at skolebørn kunne skrive artikler om affald i naturen, som kunne bringes i
Sydkysten.
Det blev besluttet, at der ikke afsættes midler til den årlige affaldsdag i år.
Projekt nr. 6, Hævning af fiskeplatforme i Rørmosen og forbedring af stien
Det er et problem med vandstanden i mosen. Efter det nye vandløbsprojekt gennem
Langagergård er blevet gennemført er vandstanden blevet hævet. Derudover er der ikke
tilstrækkelig vedligeholdelse og beplantningen omkring vandløbet plejes ikke. Fra Rørmosen
til Gængebrostien er der ikke tilstrækkeligt gennemløb. Platformene skal hæves med mellem
0,5 – 1,0 meter. Greve Solrød Forsyning skal kontaktes om, hvad man kan forvente for
fremtiden. Derudover skal vandløbet oprenses så gennemløbet sikres. Der skal ikke laves et
projekt, før det er afklaret, om man kan forvente yderligere vandstigninger i mosen.
Rekreativ natur syd for Greve Landsby, projekt nr. 11
Niels Jørgen: Er der politisk opbakning til projektet?
Henrik: Det afhænger af, om det er et midlertidigt eller et permanent projekt. Der vil ikke
være politisk opbakning til et permanent projekt, da man fortsat håber på, at ToysRus
udvider.
Niels Jørgen: Det var fra starten tænkt som et permanent projekt.
Henrik: vi bibeholder det i Naturpulje kataloget, så det eventuelt kan realiseres som et
midlertidigt projekt på et senere tidspunkt.
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5. Find vej projekt i Olsbækkilen (Gert)
Friluftsrådets ”De grå Pantere” har foreslået et projekt om orienteringsløb og
naturformidling i Olsbækkilen. Projektet indebærer orienteringsposter i form af pæle
med scanningskoder. Disse kan anvendes til undervisnings brug – Greve og Ishøj
Gymnasium har givet udtryk for deres interesse for projektet og det forventes, at
folkeskolerne kan få glæde af det, da det også kan anvendes tværfagligt. Læs mere
på www.findveji.dk. Projektet, der er uden anlægsomkostninger for GK, forventes at
blive gennemført i første halvår af 2015.
6. Ringrute til Gudernes Stræde
DN har foreslået en udvidelse af Gudernes Stræde med en ringrute samt et
partnerskab med GK om projektet.
Rådet var af den opfattelse, at der var flere uafklarede punkter og det blev besluttet
ikke at indgå i partnerskabet p.t. De uafklarede punkter handlede om omfanget af
konflikter i relation til stiforløbet – dels er der en lodsejer, der ikke vil deltage og dels
blev der stillet spørgsmål til stiforløbet i relation til vandindvingsinteresserne. Endelig
blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt ruten var helt historisk korrekt.
Det blev foreslået at få en stiforbindelse, der binder vores skove sammen.

7. Eventuelt
Lugten på stranden. Kan der gøres mere ved problemet
Henrik: Der er afsat 1,3 mill. til oprensningen. Det er ikke vejen frem at bruge flere
penge. HedeDanmark har et fast budget og bliver vejledt med, hvornår der skal
oprenses.
De forskellige muligheder for en forbedring undersøges, bl.a. ser vi på Solrød
Kommunes håndtering af problemet.
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