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1. Budgetdialogmøde
Peter Zahlekjær orienterede om kommunens udfordringer med blandt
andet
-

En stigning blandt Greve borgere i aldersgruppen 65+
Besparelser p.gr.a. anlægsreformen, der for Naturpuljen i 2014 og
2015 betyder en reduktion af puljen fra 500.000 til 250.000.
Hvordan man kan køre serviceniveauet på det nuværende niveau.
Peter Zahlekjær opfordrede rådet til at komme med deres
kommentarer til budgettet til TMU.
Henrik Stuckert orienterede om Byrådets ønske om at fastholde Greve
Kommune, som den 3. billigste kommune i landet.
Teknik & Miljøområdet er en meget lille del af kommunens samlede
budget med kun 3%, men meget synligt for borgerne.
Carsten Oddershede: Det er vigtigt at prioritere naturområdet, andre
kommuner, som eksempelvis Lejre Kommune, har opnået en
tilflytning til kommunen, efter at der er sket en prioritering af dette
område. Det er vigtigt at holde fast i Natur- & Miljørådet. Det er
ligeledes vigtigt, at kommunen og DN samarbejder, fordi DN har
mulighed for at søge fonde, som kommunen ikke kan søge.
Det er ligeledes vigtigt at udarbejde en strategi for inddragelse af
borgere. Hvordan engageres borgere med viden om natur.
Henrik Stuckert: Rådet bibeholdes.
Gert Poul Christensen: Inddragelse af frivillige er vigtig. Eksempelvis
er der kommet et brev fra en borger, der ønsker at hjælpe kommunen
med at skabe et endnu bedre naturprojekt i forbindelse med etablering
af et regnvandsbassin. Sådanne borgere bør inviteres til et møde med
kommunen.
Michael Løgstrup: Søen er et regnvandsteknisk anlæg. Vejdirektoratet
ejer regnvandsbassinet.
Hans Barlach: Jorden blev eksproprieret i forbindelse med
motorvejsudvidelsen. Hvis kommunen får en henvendelse, bør der
gives et svar.
Ernst Seiling Olsen: Med henblik på Hundigeparken. Her kunne
etableres naturbaser eller eksempelvis et hængekøjehus.. Naturbaser
kan anvendes overalt i kommunen, eksempelvis en fugletårnsbase,
fiskebase osv. Disse kunne bookes af familier.
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Carsten Oddershede: Projekter i rådet har fokus på det rekreative
eksempelvis Mosede Mose og Brødmosen.
Brian Hemmingsen: Der er andre midler end naturpuljen til natur. Der
kunne skabes en naturbase i samarbejde med bl.a. Hedeland.
Hundigeparken trænger til udvikling. Naturpuljen er ikke en
forudsætning for rådet, men det gælder om at fastholde naturpuljen
Hans Barlach: ærgerligt at Hundigeparken er sparet væk i år. Er der
andre prioriteringer i forbindelse med budget for natur- og
miljøområdet eksempelvis en reduktion i anvendelsen af midler til
strandrensning?
Carsten Oddershede: Det er ikke populært at skære i strandrensningen, men 1,3 million er mange penge
Tina Frederiksen: Det er vigtigt for borgerne.
Brian Hemmingsen: Solrød Kommune bruger ikke så mange penge til
strandrensning. Det kunne eventuelt undgås at bruge så mange penge
ved at anvende andre metoder.
Preben Fogd Jørgensen: Det er ikke det bedste sted at skære i
strandrensningen, men man kunne bruge pengene til strandpleje
generelt i stedet for kun at fjerne tang.
Henrik Stuckert: Vi skal sørge for at skabe en kombination af klimatilpasning og naturpleje i projekterne, eksempelvis på vandløb.

2. Orientering om den økologiske have ved Greve
Museum
Af Carsten Oddershede
Projektet forankres hos DN og et samarbejde mellem DN og skolerne
er i gang. Projektet passer fint i ind skolereformen. Der er fin
mulighed for tværfaglige projekter ude i naturen.
4 skoleklasser kommer på tirsdag den 17. juni.
Program for dagen uddeles.
Henrik: samspillet med Greve Museum er vigtigt - læringsdelen er
den vigtigste del af projektet.
Michael: Hvem er kontaktpersonerne?
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Carsten: Tommy og jeg og i mindre grad Tina er engageret i projektet.
Med tiden vil vi få flere frivillige. Det forventes, at der kommer
frivillige skolelærere.
Palle: kan det komme med på app om, hvad der sker i Greve
Kommune?
Carsten: Det kunne eventuelt indgå som en del af Naturens Dag.

3. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.

4. Orientering – status på igangværende Naturpulje
projekter
Brødmosen
Annemette: Status på høringen (se notat)
Diskussion af projekt: Der var fortsat opbakning til projektet.
-

Diskussion af bålhytten.
Det blev anset som vigtigt for projektet i relation til skolerne at have
en bålhytte til undervisning og madpakke- samt samlingssted.
Mange af beboerne omkring mosen er imod etablering af en bålhytte.
Alternative løsninger til samt alternative placeringer af bålhytten blev
diskuteret.
Beslutning: Det blev besluttet at dele projektet i 2 dele. Kommunen
går videre med hovedprojektet uden bålhytten. Bålhytten bringes op i
august på TMU, som skal afgøre, om man vil gå videre med denne del
af projektet.
Mosede Mose
Sagen ligger i Fredningsnævnet.
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5. Orientering om nuværende og fremtidige projekter
i Teknik og Miljø
-

-

Greve Kyst projektet
Forlængelse af badebro syd for Hundige Havn
Vinterbadested i Hundige Havn åbner efteråret 2014
Tegning af projekt vedlagt.
Hedebostien
Indvielse efteråret 2015
Hundigeparken
Der er afsat midler i budgettet til renovering af parken i 2015,
administrationen starter op i slutningen af 2014. Rådet inddrages.

-

Granhaugen / plejelaug
Plejelauget har bedt rådet om midler til laugets aktiviteter samt
annoncering.

-

Tina: Formålet med plejelauget er bevarelse af Granhaugen og at
fremelske naturtypen overdrev, som der er elementer af på arealet..
Der er p.t. 9 deltagere.

-

Carsten: Lauget handler om udvikling af Granhaugen og om
medindflydelse.

-

Preben: Det er et konstruktivt tiltag.

-

Palle: Kan der udarbejdes en skabelon til fremtidige plejelaug.

-

Annemette: Der er udarbejdet et udkast til aftale med plejelaug

-

Granhaugen / udsigtskiler
Henrik: der er ønsker om udsigtskiler – stranden er et aktiv. Greve er
i konkurrence med andre kommuner. Der mangler et positivt billede
af kommunen – eksempelvis det tidligere navn Greve Strand.

-

Tina: Andre steder har man skilte med ”velkommen til kommunen”
med fotos eksempelvis af stranden samt skilte til stranden. Vi ønsker
ikke, at man kan se vejen og bilerne, vi ønsker at man skal have den
oplevelse, at man er i naturen og den får man ikke, når man kan se
biler.

-

Tina: Barlach og Hemmingsen har udtalt, ”Hvis det er sådan I vil ha´
det, så er det sådan I får det”.

6

-

Henrik: Er der tale om en aftale? Hvilken beslutning er det, der
refereres til? Vi ønsker mere udsigt og I ønsker det, som det er i dag.
Kan der findes frem til et kompromis?
Carsten: Lauget ønsker at være med til at præge, hvordan området
skal udvikles. Kilerne er der allerede i dag i Granhaugen.

-

Preben: opstamning i stedet for fældning vil være en finere løsning.
Området skal holdes som et §3.

-

Niels: Det vil være tarveligt at fælde træerne, når det politisk er blevet
lovet ikke at fælde træer.

-

Det blev besluttet, at der ikke bevilliges penge til Granhaugen på det
foreliggende grundlag. Der blev ikke truffet beslutning omkring
kilerne.

-

Området syd for Greve Museum.
Niels: Har det været i høring, at der skal være erhvervsområde i
området syd for Greve Museum?
Michael: Det har været i høring for mange år siden.

6. Arrangementer
Carsten og Tina er tovholdere på Naturens Dag til september.
Forslag var: Fisketur i Brødmosen, pløjefri dyrkning, Greve Museums
øko-have, strandvandring.
Frivillige DN medlemmer vil gerne deltage i arrangementet.

7. Eventuelt
Carsten: Orientering om Gudernes stræde - stirute fra Mosede Fort
over Gadstrup til Isefjorden. Ringruter er under udarbejdelse. Der vil
blive sat pæle op til fortælletekster og vejvisningsskilte.
Ansøgning fra grundejerforening om medlemskab. Der blev ikke taget
stilling til ansøgningen, da den ikke indeholdt tilstrækkelige
oplysninger. Administrationen undersøger yderligere.
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Notat til punkt 4
Brødmosen
Projekt om naturpleje og rekreative tiltag som omfatter afgræsning med kvæg,
bålhytte, bordbænke sæt og faciliteter til undervisningsbrug.
Projektet har været sendt i høring og høringsfasen er overstået og kommunen
modtog 126 henvendelser.
Hovedpunkterne i henvendelserne i relation til projektet:
1. Bålhytten. 77 er imod bålhytten, mens 3 grundejere og 79 fra DN er for.
Det er Bålhytten, som beboerne omkring mosen er mest utilfredse med.
Beboerne er bange for, at den vil tiltrække uheldige elementer, dvs.
vagabonder samt unge mennesker, der støjer og smider affald.
2. Dyrehold. Utilfredshed med kommunens håndtering af dyrehold for år
tilbage gør, at mange frygter en gentagelse. 2 grundejere ønsker kun 1 fold i
stedet for de 2 folde, der er forslået i projektet. Årsagen til at dyrehold ikke
var vellykket sidste gang skyldtes, at der var fårehold på arealet. Får kan ikke
tåle for fugtige forhold. I projektet foreslås, at man holder sig til kvægracer,
der kan tåle de fugtige forhold og at der er forhøjninger, hvor kvæget kan gå
op i tilfælde af ekstreme regnhændelser.
3. Naturplejen. Langt hovedparten er positive over for naturplejen i projektet.
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