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Referat af Budgetdialogmøde 
 
Peter Zahlekjær orienterede: 
 
Befolkningsudviklingen i kommunen 
I de kommende år vil der ske en stigning i antallet af borgere, der er i den erhvervsaktive alder. Der vil ske 
en fordobling af gruppen +80 og ældregruppen vil fortsat stige, hvilket vil betyde en økonomisk udfordring. 
Ligeledes fylder børn- og ungeområdet sammen med social- og sundhedsområdet meget på udgiftssiden. 
 
I 2016 forventes et underskud på 6,2 mio. kr. og målsætningen er, at der skal være et overskud på 50 mio. 
kr. på årsbasis. Administrationen er blevet bedt om at udarbejde prioriteringsrumsforslag på 80 mio. kr. 
 
Budget 2016-19 
31. august 1. behandling af budget 2016-19 
5. oktober vedtages budget for 2016-19, først her ved vi, hvor meget der er til Natur- og miljørådets 
område. 23. november godkendes budgettet 
 
Midler i budget 2015 til natur- og miljøområdet (he le 1.000 kr.) 
Strandrensning 1.300 kr. 
Naturpulje 500 kr. 
Opkøb af jord til skovrejsning 540 kr. 
Klimatilpasning af vandløb 1.141 kr. 
Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken 500 kr. 
Hundigeparken midlerne i år går bl.a. til beskæring og fældning af hensyn til sikkerhed samt pleje af 
hedearealet. 
 
Planstrategi 2015 
Byrådets politiske prioriteringsplan for de næste 15 år frem i tiden. Byrådet vil koble budgetlægningen med 
kommunens strategier og derfor inviteres kommunens råd til at komme med sine input.  
 
De strategiske målsætninger: 
 

- Mere plads til vild natur 
- Rigere dyre- og planteliv 
- Bedre plads til fællesskab og friluftsliv i naturen 

 
Parkpolitikken, der er under udarbejdelse, er en del af de strategiske målsætninger og vil indeholde vores 
politik for de grønne områder. 
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Hensigten med dialogen er at få jeres input til, hvordan man kan holde fast i, at målsætningerne og 
kvaliteten i ydelserne fastholdes under det forventede budgetpres? Er der andre måder, hvor vi kan styrke 
det rekreative og de grønne områder uden at det koster spidsen af en jetjager? Endelig vil vi også gerne 
have jeres input til, hvad I ser som de vigtigste opgaver de kommende år inden for jeres område. 
 
Input fra rådet 
 
Dansk Sportsfiskerforbund, Mogens:  
Erfaringerne indtil nu viser, at det er en overskudsforretning at gå ind i Fishing Zealand, som kan forbedre 
fisketurisme til Sjælland samtidig med, at det kan forbedre vandløbene. Projektledelsen vil gerne stille op 
og orientere politikerne om fordele og mulighederne ved at gå ind i projektet. 
 
DN, Janne: 
Der er i år afsat midler i Naturpuljen til at pleje af områder, hvor der er blevet udført projekter. Pleje skal 
tages af driftsmidler og ikke fra midler i Naturpuljen. Der bliver ikke afsat driftsmidler i tilstrækkelig grad og 
DN synes, at midlerne i Naturpuljen skal gå til at udtænke nye projekter og ikke til drift 
 
Dansk Sportsfiskerforbund Mogens:  
Der udsættes Ørred i åer ved Karlslunde Enge og Greve Landsby. 
Fornuftige projekter så man ikke kun tænker i vandafledning men også i natur. 
 
Henrik: 
Vi klimatilpasser i GK med respekt for naturen. 
 
Michael, CTM: 
Regulativerne udløser så også nogle forbedringer og øgede omkostninger på vandløb. 
Nogle omkostninger afholdes gennem Forsyningen. 
 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst:  
Naturbaser med aktiviteter ønskes, så man kan booke lokaler flere steder i kommunen. Færdige aktiviteter 
som eksempelvis i Brødmosen. Naturcenter i Hundigeparken eksempelvis med naturvejleder – der gives 
løntilskud gennem Friluftsrådet. 
 
DN, Janne: 
Vi er enige i, at der ønskes flere aktiviteter som i Brødmosen i form af naturbaser eller naturcentre. 
 
Friluftsrådet, Gert: 
Vi mangler en sti mellem Tune og Greve langs landevejen. Folk cykler dér.  
 
De forskellige input vil blive samlet sammen med idéer fra de øvrige råd som forslag til, hvordan de 
forskellige områder kan udvikles. 
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Referat af Natur- & Miljørådsmøde 
 
 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
 

Der var ingen bemærkninger. 
 

2. Eventuel stiforbindelse mellem Tune og Greve Sko v 
 

Forslag til stiforbindelse blev gennemgået og der var i forslaget 25 involverede lodsejere. 
 
Gert: 
Forslag til anden stiforbindelse mellem Greve skov og Hedeland. 

 
Michael: Dialogen med lodsejere tager erfaringsmæssigt 5-6 år. 
 
Ernst: 
Der er en sti, men grundejeren umiddelbart syd for Greve skov vil ikke deltage. Hvis det stykke jord 
opkøbes og anvendes til skovrejsning, så er der en direkte forbindelse til Greve Skov. 

 
Henrik: 
Det handler om en dialog med grundejerne. Der er ikke et bedre forslag, så der arbejdes videre 
med dette forslag. Der er opbakning fra rådet. 
 
Der er opbakning fra Naturstyrelsens side til stien. 
 

 

3. Status på Rørmosen 

 

Michael: 
Ivan – vores vandløbsmand -  er blevet syg, så jeg vil give en kort orientering om status. 
Efter at man har lavet projektet på Langagergård, er det groet for meget til. 
Rørmosen og vandløbet er blevet gennemmålt og konsulenten har meddelt, at vandløbet ikke har 
afvandet hurtigt nok. Trampestier og beplantning har været meget vandlidende. 
Hovedformålet var at få afklaret om vandspejlet står, hvor det skal. Er det nødvendigt, at det står 
så højt. Der arbejdes på at sænke vandstanden, rense strømrenden op og genetablere 
strømrenden og sikre at det afvander med den hastighed, som det skal.  
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Ivan:  
Det er tilløbet til mosen, der er problemet på grund af meget regn og vand oppe fra byerne. 
Nødafløbet har ikke fungeret og har resulteret i total oversvømmelse fra Karlslunde industri.  

 
Michael:  
Det er en mindre del af industrien, der kobles til Rørmoseløbet. 
Der bliver etableret en egentlig strømrende og vandspejlet sænkes. 
 
Ivan:  
Pladserne er hævet mellem 35-50 cm med stabilgrus og ukrudtsmåtter for at kunne anvende 
mosen. Mange af de unge mennesker er faldet fra, fordi de ikke kunne fiske. Ungdomsafdelingen 
er blevet meget reduceret.  
Klubben er ikke interesseret i flydende platforme, fordi de er for ustabile. 
 
Gert: 
Det er en hævning og ikke en renovering af platformene, der skal ske. 

 
4. Greve Kommunes Parkpolitik under udarbejdelse  

Kaare Skjerning 
 

Parkpolitikken er et værktøj på et strategisk niveau. I politikken sætter vi visionerne. 
En parkpolitik er planlægning af forvaltningen af de grønne områder – en grøn vision for hvordan 
en by skal udvikle sig med tiden. 

 
Formålet for GK er at formulere en samlet vision for at udvikle og udbygge skovrejsnings-
områderne, de bynære grønne kiler og områder i kommunen. Der kommer særligt fokus på de 
strandnære grønne områder 

 
Proces og tidsplan 
Vi har et politisk godkendt program om 2 år. 
I 2016 vil der være en politisk behandling og høringsfase 

 
Indsatsområder i Parkpolitikken 
Bugtkilen og grønne kiler 
Kyststrækningens grønne områder: Hundige parken, Granhaugen, Mosede Fort 
Skovrejsning 
Vejtræer 
Skoler og offentlige legepladser 
Hedebostien 
Idrætsanlæg og idrætsfælleder 
NBL §3 områder 
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Græsning og dyrehold 
 

Mogens: vandløb skal også med.  
Kaare: De er med. 

 
Janne: Hvorfor hedder det en parkpolitik? Hvorfor ikke en naturpolitik? 

 
Kaare: Parkpolitikken forholder sig også til natur i nogen grad. Det er den term, som også 
anvendes i andre kommuner. 

 
Kaare: Alle får en invitation til en workshop, hvor I kan komme med jeres input. Workshoppen 
afholdes medio juni. 

 
5. Orientering – status på igangværende naturpulje projekter 

 
Brødmosen: 
GK har indgået en aftale med Rent-a-Cow om forpagtning af foldene i Brødmosen. Der vil komme 
kvæg på arealerne, når der er græs nok – formentlig sommeren 2015 ellers først i 2016. 
 
Derudover er der kommet kvæg på Hundigevej og der kommer kvæg på arealerne ved Greve 
Main. Der kommer ligeledes dyr på støjvolden bag Langagergård ved støjvolden. 
 
Der mangler fortsat at komme skiltning og udbedring af sti i Brødmosen. Dette vil ske i juni måned. 
 
 

6. Naturens Dag 
 
DN vil stå for projektet.  
Janne: Planlægningen skal i gang nu, så vi kan få flere deltagere end vi har haft de seneste år. 
Det skal være synligt ude fra vejen og lægges centralt. 
Annemette vil besigtige arealet ved Rævebakken. Janne og Annemette aftaler det praktiske. 
Ivan Hrubenja fra CTM bidrager med information om vandløbs-projekter. 
Janne vil lægge ”Naturens Dag” på ”Oplev Greve app´en 
 

7. Find vej projekt i Olsbækkilen (Gert) 

 

Projektet om orienteringsløb og naturformidling i Olsbækkilen er skudt i gang.  
Det er allerede blevet anvendt af over 100 skolebørn og gymnasieelever fra Greve 
Gymnasium og Hedelyskolen og Gert vil opsøge de nærmeste skoler som eksempelvis 
Holmeagerskolen og orientere idrætslærerne om orienteringsløbet. 
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8. Eventuelt 

 
Henrik: 
Til næste møde går vi en rute sammen, så vi kan se på naturen tæt på byområderne. 

 
Mogens Hansen: 
Klimaambassadører i Greve Kommune gav rådgivning til folk om miljømæssige spørgsmål. 
Gert er stoppet i kommunen – hvordan fortsættes arbejdet og frivillighedskorpset? 
15-20 mennesker har meldt sig til at bidrage til miljørådgivning.  
 
Henrik: 
Det skal undersøges, hvad der er sket i overdragelsesforretningen. 
 
Annemette: 
Processen omkring udviklingen af Hundigeparken havde oprindeligt inddragelse af borgere og 
interesseorganisationer i efteråret, men DN har givet udtryk for et ønske om at blive informeret 
tidligere i processen og Annemette indkalder interesserede til en orientering medio juni. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


