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Tirsdag den 08.11.11 
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Bækgårdsvej 9, 2670 Greve  
 

Medlemmer: 
Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam 

Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen  

Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen 

Landboforeningen Gefion, Lars Folmer-Pedersen 
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 

Dansk Ornitologisk Forening 

Greve Museum, Morten Mortensen  

Friluftsrådet, Gert Pedersen 

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 

Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø  

Jægerforbundet, Ole Kahlen  

Naturvejlederforeningen,  

Vandrådet i Greve, Aksel Madsen 

Greve Sportsfiskerforening, Steve Whipps 
 

Øvrige deltagere:  
Lise Rørbæk Barsøe, Center for Teknik & Miljø 

Lars Fleng Vestergaard, Center for Teknik & Miljø 
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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

Godkendelse af referat af møde den 18. august 2011. 

 

Bilag 1: Referat af møde i Natur- & Miljørådet den 18. august 2011. 

 

Natur- & Miljørådets bemærkninger: 

Per Breddam havde forud for mødet sendt følgende bemærkning ud til referatet: 

”Jeg er ikke helt enig i referatet fra Natur- § Miljørådsmødet den 18.8.. 

Jeg orienterede (muligvis) om, at DN arbejdede med formodede overtrædelser af 

strandbeskyttelseslinien. Jeg gav udtryk for, at jeg i forbindelse med debat om stra-

tegi for kommuneplan - og debat om "stranden" - opfordrede Greve Kommune til 

at gå ind undersøge hvilke veje/stier der giver lovlig adgang til stranden. Endvidere 

udstrækningen af de i nærheden af stranden offentligt ejede arealer, grundejerfore-

ningsarealer og fællesejede arealer og adgangsforholdene for offentligheden. De 

privatejede arealers udstrækning og eventuelle passagemuligheder af disse (udover 

den gældende passage langs stranden) plottes på kort for nærområderne som opslås 

ved adgangsvejene”. 

 

 

 

2. Orientering 

Medlemmerne orienterer hinanden om vigtige begivenheder og kan f.eks. invitere 

hinanden til deltagelse i projekter. 

 

Natur- & Miljørådets bemærkninger: 

Brian: orienterede bl.a. om status projekter inden for ”Naturpuljen 2011” (Handi-

caprampe ved Mosede Fort, Affaldsindsamling, Udtynding i Hundige parken, Ryd-

ning af plantevækst på stranden, etablering af vandhul på privat areal og Naturens 

dag) og om Hedebostien og Granhaugen. 

Lise: orienterede kort om status på Karlstrup mose-projektet samt om samarbejdet 

med Vejdirektoratet og BaneDanmark i forbindelse med motorvejsudvidelsen og 

den kommende ringstedbane. 

Per: DN ønsker fokus på stranden og har henvendt sig til Naturstyrelsen vedr. 

stranden og strandbeskyttelseslinjen. Den10. juni 2012 afholdes ”Kystvandringen” 

som arrangeres i samarbejde med Hjerteforeningen. 

Steve: Greve Sportsfiskerforening har fokus på oversvømmelser og vedligeholdel-

se i forbindelse med Rørmosen og Langagergårdområdet. Foreningen ønsker op-

rensning af vandløbet, der er tilgroet med bl.a. dunhammere.  

Morten: Projektet om Mosede Fort-museum kører, og der undersøges bl.a. formid-

lingsmuligheder via smartphones. 

Kim: Der er for nylig opkøbt yderligere 45 ha i Greve Skov og 11 ha i Tune Skov. 

Der ejes således nu ca. 110 ha i Greve Skov og ca. 55 ha i Tune Skov. 

Gert: Oplyste om at Naturens dag gik godt, men at der var meget få deltagere. En 

af årsagerne til det lave deltagerantal skyldes måske vejret. En anden gang bør der 

måske annonceres bedre. 

Ole: I forbindelse med anlæg af København-Ringstedbanen vil skydebanerne ved 

Kappelevvej skulle nedlægges. Det vides endnu ikke om de kan flyttes til et andet 

sted i kommunen og i så fald hvor de kan flyttes hen. 

Mogens: Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder på projekt havørred og evt. abor-

re på Sjælland. 
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Erik: Der skal udarbejdes en statusrapport for pesticider i vandmiljøet, hvor 143 

punktkilder skal undersøges. 

Tina: Forslår at ”Naturens Dag” fremover arrangeres i samarbejde med Greve 

Trim, som ofte har stor deltagelse til deres arrangementer. 

Lars: Anbefaler Greve Forsyning at have får til pleje af regnvandsbassiner. Lars 

fortalte herudover om interessante fund i forbindelse med byggemodning af Tune 

Nordøst. 

Palle: Tilgængelighed er i fokus. Føler sig tilsidesat i forhold til sagsbehandling 

mht. kollektiv trafik. Det ønskes at der i højere grad tænkes på alle. 

 

 

3. Greve Kyst 

Byplanlægger Lars Fleng Vestergaard holder et kort oplæg om projekt ”Greve 

Kyst”. Efterfølgende dialog. 

 

Natur- & Miljørådets bemærkninger: 

Lars gennemgik proces og idékatalog for Hundige Strand. Der var følgende be-

mærkninger. 

Kim: Det er godt med langsigtet planlægning. Tingene kan lykkes ved godt forar-

bejde. 

Per: Ønsker kommunens fokus på adgangsforhold i forbindelse med stranden. Der 

ønskes fysisk lovliggørelse, og at Kommunen afsætter ressourcer til håndhævelse. 

Brian: Oplyste at man måske kan starte med at synliggøre offentlige adgangsveje. 

Palle: Ensartet skiltning ønskes. 

Mogens: Dejligt med øget rekreative muligheder og at det sker på naturens præ-

misser. 

Erik: Tang/fedtmøg ønskes fjernet.  

 

 

4. Fra åbent land til forstad 

Museumsinspektør Morten Mortensen holder oplæg om ”fra åbent land til forstad”, 

der giver en overordnet gennemgang af kulturhistorien i landskabet. 

 

Natur- & Miljørådets bemærkninger: 

Punktet blev udskudt. 

 

 

5. Eventuelt 

Herunder næste møde i februar. 

   

Natur- & Miljørådets bemærkninger: 

Næste møde er den 9. februar kl. 15.00 på Greve Rådhus.  

Kommende temaer kan være:  

 ”Fra åbent land til forstad” v. Morten Mortensen 

 ”Landskabsanalyse”  

 ”Rundtur i Kommunen” – Én dag i juni hvor der tages til f.eks. Langager-

gård, Brødmosen, Karlstrup Mose 

 ”Stier” – Plan for prioritering af ”manglende” stistrækninger 

 ”Klimasamarbejde” v. Jens Larsen 
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Ikke til stede: 

Sjællandske Familiebrug, Jan Olsen 

Dansk Ornitologisk Forening 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen  

Strandparken I/S, Jørgen Johansen 

I/S Hedeland, Erik Juhl  

Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø  

Naturvejlederforeningen,  

Vandrådet i Greve, Aksel Madsen 
 


