Greve Kommune
Teknik & Miljø

Natur- & Miljørådet

Referat af møde torsdag den 23. august 2018 kl. 16 - 18.

Medlemmer
Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann
Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen

Til stede
X
X
X

Friluftsrådet, Gert Pedersen
Friluftsrådet, Gitte Larsen
Handicaprådet, Allan Jørgensen
Vandsamarbejdet Greve I/S, Hans Griffenfeldt Larsen
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø
Jægerforbundet, Ole Kahlen
Naturvejlederforeningen passiv p.t.
Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen
Landboforeningen Gefion, Søren Nymann
Dansk Ornitologisk Forening, Jannik Hansen

X
X
X
X
X

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst
Seiling Olsen
Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens
Strandparken I/S, Fie Lillelund
I/S Hedeland, Tina Vesth
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek

X

Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen
Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen

X

Greve Museum, Mikkel Hansen Stage

X

Øvrige deltagere:
Peter Jul Lange, Idræt- og Fritidskonsulent, Idræts- & Fritidssekretariatet
Alice Trein Petersen, Plan Miljøchef, Center for Teknik & Miljø
Tommy Koefoed, teamleder Natur & Miljø, Center for Teknik & Miljø
Louise Valeur, Landskabsarkitekt, Center for Teknik & Miljø
Karen M. Knudsen, Miljøtekniker, Center for Teknik & Miljø
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Referat
1. Velkomst
Torben Hoffmann bød velkommen og opfordrede rådet til at være aktive, rejse emner og bidrage til nogle gode møder. Torben oplyste, at Natur- & Miljørådet p.t. ikke har penge, så møderne vil have et andet fokus end tidligere. Tidligere prioriterede Natur- & Miljørådet rekreative
projekter. Nu vil vi inddrage Natur- & Miljørådet i konkrete planer og problematikker. På mødet
i dag har vi sat fokus på Olsbækken Friluftsland samt badevand og vandkvalitet.
2. Olsbækken Friluftsland – v/Peter Jul Lange fra Idræts- og Fritidssekretariatet.
Peter fortalte om Olsbæk Friluftsland. I november 2016 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget
150.000 til en overordnet helhedsplan for udviklingspotentialer i Olsbækkilen.
Idræts- & Fritidssekretariatet har efterfølgende, i samarbejde med Arkitektfirmaet Møller &
Grønborg udarbejdet et prospekt for Olsbækkilen. Det er visionen, at Olsbækkilen i fremtiden
skal udvikle sig til byens grønne rygrad – en rekreativ ”nær naturpark”, som indbyder til bevægelse hver dag, og som med et ”grønt udtryk” binder bydele sammen på tværs af Greve Midt
og Hundige. Prospektet skal fungere som en helhedsplan for området med udgangspunkt i
områdets potentialer. På sigt skal projektet også danne grundlag for, at primært nuværende og
potentielle brugere kan få større fonde interesseret i at bidrage til finansiering af projekter.
Selv om der har været en bred brugerinddragelse af beboere og brugere i forbindelse med
udarbejdelse af projektet er Natur- & Miljørådet ikke blevet inddraget. Det var der flere, som
kritiserede.
Helhedsplanen for Olsbækken består af 4 temaer:
STYRKET NATUR – KARAKTERFULDE LANDSKABSRUM
Den vilde nærnatur og de grønne oplevelser styrkes ved at værne om karakteren af de stærke
landskabsrum og lade nye stærke landskabsrum gro frem.
OPLEVELSESRIGE SAMLINGSSTEDER – OPLEVELSES-OG AKTIVITETSSTATIONER
Alle interessenternes aktivitetsønsker syntetiseres i syv oplevelsesstationer, som knytter sig til
landskabsrum og skaber spændende oplevelser og danner ramme om friluts-, idræts- og læringsaktiviteter i naturen.
BEVÆGELSESSTIEN – EN SAMLENDE BEVÆGELSESSTI
De eksisterende stier sammenbindes, gøres aktive og skaber en række oplevelsesloops og
sjove genveje mellem Greve og Hundige.
INVITERENDE INDGANGE - MARKANTE INDGANGSPORTALER
Adgangen til området synliggøres via ”portaler” til området som også bliver ”starthuller” for at
komme afsted ud og bruge naturen.
Næste skridt er inddragelse af interessenter, herunder Natur- og Miljørådet i mere konkret ud-
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vikling af delprojekter. Udviklingen og realiseringen af prospektet koordineres via Idræts- & FritidsSekretariatet.
3. Bordet rundt
Rådets medlemmer præsenterede sig selv og kæpheste.
Torben Hoffmann: Stranden, havne, grønne områder klimatilpasning og badevand. Ønsker tre
stjerner på samtlige badevandsstationer.
Lars Bjarne Nielsen: Naturbeskyttelse. Vi skal værne om den gode natur og sikre os, at der
også er hverdagsnatur til bl.a. undervisningsformål.
Per Breddam: Mosede Fort, budget og stier.
Gert Pedersen: Orienteringsløb og vandløb.
Gitte Larsen: Friluftsruter, bor ud til Hedebostien. Brænder for heste og natur.
Allan Jørgensen: Handicappede skal også kunne komme rundt i naturen.
Hans Griffenfeldt Larsen: Beskyttelse af grundvand. Skovrejsning og sløjfning af brønde- og
boringer.
Niels Jørgen Hjelmsø: Afgræsning af naturområder.
Ernst Seiling Olsen: Mere friluftsliv og mere og bedre natur.
Kasper Schramm-Hansen: Fedtemøg og rent badevand. Stranden skal beskyttets bedst muligt.
Mikkel Hansen Stage: Naturen omkring Greve Museum

4. Badevand og vandkvalitet v/ Tommy Koefoed
Tommy fortalte om prøvetagningslokaliteter og badevandskvaliteten. Ved Granhaugen er
vandkvaliteten ”tilfredsstillende” (en ud af tre stjerner). Vandkvaliteten er under pres og det
kan ikke udelukkes, at vandkvaliteten påvirkes af spildevandsudledninger.
Ved Mosede Fort er vandkvaliteten ”god” (to ud af tre stjerner). Der er mange faciliteter (handicapramper, toiletter mv.) på stranden, men vandkvaliteten tillader ikke Blåt Flag. Udviklingen
i vandkvaliteten er negativ især på Enterokokker. Det kan ikke udelukkes at vandkvaliteten
påvirkes af spildevand.
Ved Karlstrup Strandpark og Greve Badehotel er vandkvaliteten ”god” (to ud af tre stjerner).
Udviklingen synes positiv. Kan nærme sig tredje stjerne, hvis sæsonen slutter godt.
Ved Hundige Strandpark er vandkvaliteten ”udmærket” (tre af tre stjerner) og der er blåt flag.
Kan blive ramt af tvivlsom kvalitet uden vi kender en konkret grund.
Ved Greve Marina er der kun vinterbadning. Vi har startet overvågningen i år. Indtil videre ser
badevandskvaliteten fin ud.
Der er mange kilder til bakterier i badevandet, f.eks.
- Overløb fra renseanlæg
- Overløb fra fælleskloakerede områder (Tune)
- Overløb ved tilstoppede kloaksystemer
- Ikke kloakerede ejendomme
- Fejltilslutninger
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- Regnvandsbassiner med mangelfuld rensning.
Regnvandsbassiner må ikke være tørre. De skal være våde og veldimensionerede.
Greve Kommune har i 2016 og 2017 undersøgt indholdet af fækale bakterier i kommunens
vandløb og den åbne regnvandsledning Streget for at indsnævre eventuelle kilder til udledning
af bakterier. Der har ikke været entydige resultater til en kilde; men der har været høje resultater for fækale bakterier i Olsbækken og Grevebækken samt Streget. I år har vi set, at der også
i tørre perioder er mange E. Coli i Streget, så vi må konkludere, at Streget er en løbende kilde
til dårlig vandkvalitet.
Natur- & Miljørådet vil gerne have en SMS, når der er udsigt til en dårlig vandkvalitet f.eks.
ved overløb fra bassiner/kloakker. Greve Kogræsser- og Naturplejeforening vil kunne bruge en
SMS-information til at flytte deres dyr i tide. Greve Kommune har ikke en ordning, så vi kan
sende SMS, når der er behov for varsling eller information. Natur- & Miljø opfordrer borgerne
til at bruge deres sunde fornuft og almindelige baderåd ved vurderingen af, om der er en forbigående dårlig badevandskvalitet.
Du bør ikke bade hvis:
- Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til hofterne.
- Der er er rødt flag på badebroer.
- Skiltet med badevandsprofilen på stranden er udskiftet med en planche, der fraråder
badning.
- Der i medierne advares mod forurening med blå-grønalger eller furalger på kysterne
langs Køge Bugt.
- Hvis der har været særlig kraftig regn i løbet af de sidste tre dage.
- Hvis du er mindre end 200 meter fra udløb (åer og regnvandsledninger, som løber ud på
stranden).
Hvis vi f.eks. har et overløb fra et bassin i Tune, så er det på nuværende tidspunkt ikke muligt
for Natur & Miljø at forudsige, hvor stort et område, der vil blive forurenet og hvor hurtigt bakterierne forsvinder igen. Vi har brug for en strømningsmodel. Kommunerne i Øresundsregionen + kommunerne nord for Greve Kommune har en strømningsmodel fra DHI, som kan forudsige dårlig vandkvalitet. I 2017 kostede det 250.000 kr., at få en strømningsmodel, som
dækker Greve Kommune; men det var der ikke politisk opbakning til. Det vil være godt med en
model, da den lige som en vejrudsigt kan forudsige, hvad der vil ske med badevandet de næste dage.
5. Naturens dag
Det er Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, som står bag Naturens dag. DN
havde planlagt et arrangement ved Rørmosen, som desværre måtte aflyses på grund af for få
frivillige. Mosede Fort har inviteret til plantestafet på fortet.
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6. Evt.
Natur- & Miljørådet ville gerne have haft budgetoplægget på dagsordenen. Vi har efterfølgende sendt rådets medlemmer et link til budgetmappen med en meget kort høringsfrist. Til næste
år kommer budgetoplægget på dagsordenen.
7. Emner til kommende møde
Stier og Hundige Parken.
Når vi planlægger vores møder, bestræber vi os på at imødekomme jeres ønsker; men vi er
også nødt til at få dagsordenen til at hænge sammen.
8. Næste møde
Næste møde: Torsdag den 29. november kl. 15-17 – bemærk tidspunktet.
På mødet vil vi have fokus på planen for Hundige Øst, Hundigeparken og Køge Bugt Strandpark. Mødet (hele mødet) kommer til at foregå udendørs, så husk varmt tøj.
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