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Medlemmer: 
 
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert 
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam, Preben Jensen 
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, Tina Vesth 
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek 
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen, Karina Schramm-Hansen 
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage 
 

Til stede: 

 
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert 
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam, Preben Jensen 
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 
Friluftsrådet, Gert Pedersen  
Vandsamarbejdet Greve I/S, Preben Fogd Jørgensen 
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø                                                                                            
Jægerforbundet, Ole Kahlen 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen  
I/S Hedeland, Tina Vesth 
Greve Sportsfiskerforening, Jan Brejning, Ivan Krabek 
Køge Bugt Naturstrand, Kasper Schramm-Hansen, Karina Schramm-Hansen 
Greve Museum, Mikkel Hansen Stage 

 

Øvrige deltagere:  

 

Michael Tranekjær Jensen, Biolog, Center for Teknik & Miljø 

Annemette Ravn Poulsen, Landskabsarkitekt, Center for Teknik & Miljø  
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Referat 
 

 
1. Rundtur i Rørmosen 

 

Besigtigelse af de nye platforme og fiskebroen. Det lykkedes, at få alle ønsker til platforme og 

fiskebro gennemført ved hjælp af støtte fra Friluftsrådet. Der var tilfredshed i rådet med resultatet 

og fiskeklubben kunne berette om mange tilfredse brugere. Biolog Michael Tranekjær Jensen 

orienterede om oprensning af udmundingen til Rørmosen. På nuværende tidspunkt ser 

vandstanden tilpas lav ud i forhold til de renoverede fiskepladser, men da den fremtidige vandstand 

er ubekendt og der ikke har været foretaget målinger tidligere, blev det besluttet, at der skulle 

foretages målinger af vandstanden, så der kunne foretages benchmark for vandstanden i fremtiden 

for at forebygge, at klubben ikke løber ind i en tilsvarende problematik om en årrække.  

 
2. Biolog Michael Tranekjær Jensen orienterede om tilstanden og kvaliteten i vandløbene. 

 

Der er store udfordringer på vandløbs-området. Konklusionen var, at der med henblik på kvaliteten 

af kommunens vandløb var en generelt ringe økologisk tilstand, en nedadgående bestand af fisk 

samt udfordringer med store hydrauliske udsving. Der er derfor noget at arbejde på de kommende 

år for at opnå en forbedring. 

 

3. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

 

Ingen kommentarer. 
 

4. Orientering om projekter i Greve Kommune  

 

Stranden 

Rensning af stranden for tang og fedtemøg prioriteres fortsat højt i kommunen og der er bevilliget 2 

mio. kr., som skal dække såvel strandrensning, forsøg med nye og mere effektive metoder til 

strandrensning samt etablering af en form for strandlaug. 

Forsøget med at skubbe tangen ud i vandet var desværre uholdbar i længden, da den anvendte 

maskine ikke har kunne tåle saltvand og entreprenøren ønskede derfor at stoppe samarbejdet. 

Derudover har badevandskvaliteten været forringet. Administrationen vil fortsætte undersøgelserne 

med løsningsmodeller for, hvordan man kommer længst muligt for det afsatte beløb. 
 

Der er forsøg med mange forskellige landbrugsmaskiner på stranden og det er aftalt, at Kaare 

Skjerning, som er tovholder på strandrensningen, inviteres med næste gang for at fortælle om de 

spændende tiltag. 

Hundigeparken 

Der har været en juridisk problemstilling i relation til udmatrikuleringen af Københavns Kommunes 

børnehave. Sagen har været anket til Natur- og Miljøklagenævnet og kommunerne har fået 
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tilladelse til at opdele arealet matrikulært. Bestemmelsen af den endelige matrikulering er i gang og 

forventes at komme på plads inden for en overskuelig fremtid. 

 

I 2015 blev der udarbejdet en udviklingsplan for Hundigeparken og planen var i høring og på 

workshops ultimo 2015. Det er planen, at resultatet af høringen og workshops lægges op til politisk 

behandling ultimo 2. kvartal 2017. Det forventes, at resultatet af den politiske behandling kommer i 

høring.  

 

Kommunen er blevet udpeget som kulturarvskommune og Villa Sitka og Hundigeparken er en af de 

lokaliteter, som der lægges stor vægt på i kulturarvsprojektet.  

 

Københavns Kommunes areal i parken anvendes ikke længere som børnehave og det vides endnu 

ikke, hvad bygningen skal anvendes til i fremtiden. 

 

Karlslunde Mose 

Det planlagte regnvandsbassin på det fredede areal i Karlslunde Mose er blevet afvist af 

Fredningsnævnet. Det har været diskuteret, om der skal søges om en affredning af mosen for at 

regnvandsbassinet kan gennemføres. 

 

Vedr. stier 

Der er Partnerskabsmøde i marts måned og her vil trampestier og problemstillinger i relation til 

stierne blive diskuteret. Der kommer en status på næste møde. 

 

Giftfri Have 

Kommunen anvender ikke sprøjtemidler i driften og Greve Kommune bakker op om projektet 

”Giftfri Have”. Natur- & Miljørådet har skrevet til vandværker for at skabe en bred opbakning til 

projektet. Preben Fogd Jørgensen fra Vandsamarbejdet Greve orienterede om, hvordan 

Vandværket kunne støtte op om projektet gennem opfordring til nedlægninger af boringer, der ikke 

blev anvendt. 

 

 
5. Naturens Dag 2017 

 

Greve Sportsfiskerforeningen vil gerne være vært for Naturens Dag også i 2017, men 

planlægningen skal tidligere i gang end sidste år og der er brug for flere frivillige. 

 

DN vil gerne deltage i arbejdet både før og på selve dagen og Sportsfiskerforeningen tager kontakt 

til de blå spejdere, så de kan passe grillen 
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Det blev aftalt, at Annemette kontakter Jannik fra DOF for at få en frivillig til at fortælle om fuglelivet 

i mosen. Derudover kontaktes vores fåreavler til fårehundeopvisning, som var meget populært 

sidste år. 

 

 

6. Fornyelse af idékatalog 

Det eksisterende katalog trænger til fornyelse. Det er aftalt, at der skal lægges et nyt idékatalog op 

politisk efter næste møde i maj måned. 

 

Henrik Stuckert ønskede flere forslag end i det nuværende katalog og medlemmer opfordres til at 

komme med forslag. Her tænkes især på fysiske anlæg i landskabet som eksempelvis en 

fiskeplatform, fugletårn eller andre mindre anlæg. 

 

Naturvejleder 

Det blev aftalt, at en naturvejleder ikke skulle være en del af kataloget, da alle midlerne, så ville 

blive anvendt på dette i flere år frem i tiden. I stedet blev et samarbejde mellem Hedeland og 

Greve Kommune, hvor en naturvejleder blev delt, diskuteret. Denne mulighed har været diskuteret 

i rådet tidligere. Det blev aftalt, at Tina fra Hedeland og Annemette fra GK skulle tale videre om 

dette uden for rådet. 

 

Stiforløb  

I planafdelingen har der været arbejdet på et stiforløb sammen med DN. Der er møde i marts 

måned, hvor Henrik Stuckert, Planafdelingen samt DN deltager. 

 

Cykelstierne i Greve Kommune til Hedeland er ikke velfungerende. 

 
Vandhul og kælkebakke ved Olsbæk Sø 

Projektet handler om køb af Bjarne Gribskovs areal, der er vandlidende. Etablering af vandhul 

samt kælkebakke ved Olsbæk Sø. DN foreslår, at dette projekt udgår af det nye katalog for 2017. 

Skabelon til nye forslag 

Det blev aftalt, at den medbragte skabelon til nye forslag blev tilrettet og fremsendt til 

medlemmerne, så denne kunne anvendes til fremtidige forslag. 

 

Eventuelt 

 

Per Breddam orienterede om Grønt Guld projektet, hvor vandhul blev oprenset i Brødmosen. 

Derudover orienterede han om opstart af et pleje- kogræsserlaug. 

 

 

 


