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Natur- og Miljørådet   
Referat af møde i Natur- og miljørådet den 3. november 2022 kl. 17 -19.  
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Medlemmer/deltagere Til stede 

Formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann X 

Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bjarne Ni-
elsen, Jon Sommer Nagel 

X 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Mogens Hansen X 

Friluftsrådet, Gitte Larsen   

Handicaprådet, Allan Jørgensen Afbud 

Vandsamarbejdet Greve I/S, Mads Ærtebjerg Niel-
sen 

X 

Greve Kogræsserforening, Finn Skalander Afbud 

Jægerforbundet, Ole Kahlen X 

Naturvejlederforeningen Nikolaj Mathiesen  

Landboforeningen Gefion, Søren Nymann Afbud 

Dansk Ornitologisk Forening, Klaus Homøe X 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, 
Ernst Seiling Olsen 

X 

Naturstyrelsen, Midtsjælland, Jens Peter Simonsens Afbud 

Strandparken I/S, Rune Byrnak-Storm X 

I/S Hedeland, Tina Vesth  

Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning X 

Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen Afbud 

Køge Bugt Naturstrand, Karina Schramm-Hansen Afbud 

Greve Museum, Anton Pihl       Afbud 

Køge Bugt Stenrev, Allan Scheller  X 
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Øvrige deltagere: 
 
Michael Darmer, Enhedschef, Center for Teknik og Miljø 
Karen Knudsen, Miljømedarbejder, Center for Teknik & Miljø                                  

 

Referat: 

1. Velkomst ved formand, Byrådsmedlem Torben Hoffmann 
Torben Hoffmann bød velkommen 
 

2. Kort præsentationsrunde  
 

3. Principaftale for Køge Bugt Strandpark 
v/ Gitte Østergård Simonsen 
Gitte gennemgik en præsentation for modernisering af Køge Bugt 
Strandpark. Der er behov for en modernisering, så folk har god ad-
gang til stranden og et attraktivt, kystnært friluftsliv. I 2021 blev 
Strandparkens visionsplan udarbejdet. Planen tager afsæt i Strand-
parken som kystsikringsanlæg og rekreativt område for Vestegnen. 
Der bliver mulighed for vandaktiviteter, kulturaktiviteter og landak-
tiviteter.  
 
Greve Byråd har besluttet at arbejde videre med to fokusområder, 
som kan tilbyde forskellige typer af oplevelser. Det gælder dels Hun-
dige Strandeng og Dykanden samt Greve Strandeng. Kommunerne 
foreslår placering, afgrænsning, maksimale bygningshøjde og antal 
etagemeter for hvert område samt stiforbindelser, der skal omfattes 
af anlægsloven. I den forbindelse anmodes foreningerne i Natur- og 
Miljørådet om at komme med eventuelle input senest den 17. no-
vember 2022.  
 
Præsentationen vedlægges som bilag og er også sendt til rådets med-
lemmer den 4. november 2022. 
  

4. Status på Naturpuljen 2022 
Status på Naturpuljen for 2022 blev gennemgået. Generelt forventes 
det, at alle pengene bliver brugt på følgende måde.  
 
Vildere villahaver ca. 150.000 kr.  
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Flere af rådets medlemmer gav udtryk for, at hvis ikke projektet 
var sat i drift, ville det måske være bedre at vente til foråret med 
at uddele frøposer. 
 

- Stengærde på land ca. 100.000 kr. 
 

- Forundersøgelse ved Langagergård/Rørmosen ca. 50.000 kr.  
 

- Fjernelse af rynket rose og havtorn ved stranden ca. 40.000 kr. 
 

- Oprensning af vandhuller i og omkring Strandparken ca. 140.000 
kr. Hertil kommer, at Strandparken har bidraget med ca. 20.000 
kr. til oprensning af vandhullerne.  
 

- Der er således formentlig i størrelsesordenen 20.000 kr. tilbage i 
Naturpuljen for 2022. Det blev aftalt, at anvende disse penge til 
en forundersøgelse af forslaget om et udkigstårn ved Rævebak-
ken, jf. punkt 5. 
 

5. Forslag til naturpuljen 2023 
Der var modtaget tre forslag forud for mødet samt den forundersø-
gelse af Langagergård/Rørmosen, som rådet havde bestilt, jf. punkt 
4. 
 
1. Et forslag om et udsigtstårn på Rævebakken til anslået 80.000-
100.000 fra Naturpuljen 2023. Tårnet forventes at koste ca. 160.000 
kr. i træ, men det forventes, at der kan opnås medfinansiering fra for-
skellige fonde til den resterende del af beløbet.  
 
Formanden foreslog i den forbindelse, at projektet blev udvidet lidt 
til at dække hele Rævebakken, og at man anvendte de resterende 
20.000 kr. fra Naturpuljen 2022, jf. punkt 4, til at få beskrevet et så-
dan forslag. Det var der i rådet opbakning til. 
 
2. Grøn biodiversitetskorridor fra Mosede Mose til Mosede Rensean-
læg. Projektet består af flere faser, som man kan vælge til eller fra. 
Den samlede pris for projektet er ca. 185.000 kr.  
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Projektet går ind over Grundejerforeningen Moseparkens Matrikel, 
så derfor er det en forudsætning for projektet, at grundejerforeningen 
er positiv indstillet. Flere af rådets medlemmer gav udtryk for, at det 
burde undersøges inden rådet forholdt sig til forslaget. Det blev der-
for besluttet, at KLAR-forsyningen skulle undersøge dette inden næ-
ste møde.  
 
KLAR-Forsyningens power point præsentation vedlægges. 
 
3. Regnvandsbassiner ved Greve Rådhus. Projektet indeholdt flere 
faser og kunne derfor deles op. Den samlede pris for hele projektet 
er 240.000 kr.  
 
KLAR-Forsyningens power point præsentation vedlægges. 
 
Derudover blev den forundersøgelse af Langagergård/Rørmosen, 
som rådet havde fået udarbejdet, drøftet. Projektet kræver anlægsbe-
villinger over flere år med tilhørende driftsudgifter. Derudover er det 
en forudsætning for projektet, at de forpagtningsaftaler, som Greve 
Kommune har på området opsiges med heraf årlige tab af indtægter 
for Greve Kommune. Formanden slog fast, at flerårige anlægsbevil-
linger og driftsudgifter samt årlige tab af indtægter ikke kan finan-
sieres af en ét-årig pulje som Naturpuljen 2023. I det nuværende 
budget er der alene afsat penge til Naturpuljen i 2023. Formanden 
håbede på, at der også vil være en Naturpulje i 2024, men det var på 
nuværende tidspunkt ikke til at vide.  
 
Efter udsendelsen af dagsordenen var der modtaget et forslag til  
1 til 2 klimaskove, (2030 skove), ved FGU Skolen og Greve Gymna-
siums areal. 
 
Formanden foreslog, at den drøftelse, som rådet havde haft for en 1. 
drøftelse, og at der derfor var behov for et nyt møde i begyndelsen af 
det nye år, hvor man så kunne træffe endelig beslutning. Her kunne 
forslaget om klimaskove så også indgå.  
   

6. Rådets rolle 
Det blev pointeret, at Naturpuljen som udgangspunkt skulle bruges i 
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det år, som bevillingen var afsat til. Det kunne ikke umiddelbart for-
ventes, at der kunne overføres midler til efterfølgende år.  
 
Det blev pointeret, at rådet ikke kan drøfte enkeltsager, som er under 
behandling i administrationen. 
 

7. Orientering fra administrationen v/ Michael Darmer Greve  

Der blev orienteret om udfaldet af den retssag, som to grundejere, 
der stødte op til Brødmosen havde anlagt mod KLAR Forsyningen 
og Greve Kommune. Retten var nået frem til, at KLAR Forsyningen 
ikke er berettiget til at lede regnvand til de nedre dele grundene ved 
kraftig regn, og at dette skal ophøre. KLAR Forsyningen og Greve 
Kommune vil nu gå i dialog med grundejerne med henblik på at op-
fylde dommen.  
 

8. Runde hvor medlemmer af Rådet har mulighed for at orientere 
hinanden om kommende aktiviteter 
På grund af det fremtrædende tidspunkt var der ikke nogen gensidig 
orientering.  
 

9. Evt.  
Næste møde er torsdag den 26. januar 2023 kl. 17-19 

 

 

Med venlig hilsen 
Karen Knudsen 
Miljø  

Åbnings- og telefontider 
www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 
www.greve.dk/tidsbestilling 

 

Adresse Greve Kommune 
Rådhusholmen 10 
DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 97 97 
Hjemmeside www.greve.dk 
Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 
Sag 20-001888K 

 
EAN  
Konto 4316   3191110226 
CVR 44 02 39 11 


