
 

 

 

 

 

 

 

Greve Kommune 

Teknik & Miljø 

 
 
 
Natur- & Miljørådet  

 

 

 

 
 
 
Referat af møde den 26. oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  2 

 

 
Medlemmer: 
 
Formand, Byrådsmedlem Henrik Stuckert 
Danmarks Naturfredningsforening, Per Breddam, Preben Jensen 
Danmarks Sportfiskerforbund, Mogens Hansen 
Friluftsrådet, Gert Pedersen, Gitte Larsen 
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, Gitte Larsen 
Handicaprådet, Palle K. Stentoft                                                                                             
Greve Kogræsserforening, Niels Jørgen Hjelmsø 
Jægerforbundet, Ole Kahlen 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ernst Seiling Olsen  
I/S Hedeland, Tina Vesth 

 
 

 

Øvrige deltagere:  

 

Maria C. Kristensen, Teamleder og Vejingeniør, Center for Teknik & Miljø 

Louise Valeur, Landskabsarkitekt, Center for Teknik og Miljø (ref.) 
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Referat 
 

 
1. Rundtur ved Greve Main 

Per Breddam viste muligheden for en kommende sti gennem Greve Main området. Stiforløbet 

fremgår også af Lokalplan 14.19, men kun en lille del er anlagt mellem Greve Main og Mosede 

Landevej. Resten af stien bør blive anlagt, så man kan gå gennem den flotte natur i området. Der 

var enighed om, at stiens forløb skal fortsætte langs Vangegårdsløbet og videre hen til Greve skov, 

så der er en fornuftig forbindelse.  

 

Det blev ligeledes drøftet, hvordan stien bedst passerer Mosede Landevej, da der ikke må være 

fodgængerovergang på den trækning pga. hastigheden. Det er nødvendigt at se på andre 

løsninger. 

Der skal arbejdes hen mod et mere konkret forslag for hele stiforløbet, som kan komme med i de 

videre planer og anlægsforslag. 

 

 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer 

 

3. Budget 

Maria gennemgik budgetoplægget.  

Der er ingen ændringer i driftsbudgettet. 

Anlægsforslagene, som har Natur- og Miljørådets interesse, blev gennemgået. Bl.a. blev det 

nævnt, at beløbet til strandrensning er øget til 2.2 mio. kr. i 2018. 

 

Der blev spurgt ind til, hvorfor der ikke er afsat midler fremadrettet til vandløb, da det kan give 

følgevirkninger på naturen. Administrationen vender tilbage med svar. 

 

Som håbet, er der ikke afsat midler til Natur- og Miljørådet, selvom Henrik havde kæmpet for det. 

 

4. Stranden 

Maria fortalte om årets strandrensning.  Der er kørt forsøg med en stenopsamler, og det er en 

effektiv metode, hvis man kører ofte. Kommunen samler tang og fedtemøg på 6 km ud af 

kommunens i alt 8 km strandkant. Det er dyrt at komme af med tang og fedtemøg. I år er det kørt til 

en landmand i Roskilde, som bruger det til sine marker. 

Det blev videre drøftet, om der er en mulighed for et samarbejde med Solrød, hvor man evt. kan 

køre det til deres biogasanlæg. Anlægget tager dog ikke så meget tang, og sand er et stort 

problem. 

 

Henrik afsluttede med at oplyse, at der i år ikke er kommet så mange klager som i de tidligere år. 

 

5. Hundigeparken 

Louise orienterede først om plejen af Hundigeparken. Plejen var i udbud sidst på sommeren, og 

PV Greve fik opgaven. Plejen består dels af genopretning af parken til tilstandskrav, såsom 
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fældning af døde træer, kantbeskæring, nyt grus på stier, oprensning af søer m.v. Samtidig er den 

alm. pleje sat i gang i form af græsklipning, tømning af affald, fritrumsbeskæring m.m. 

 

Herefter fortalte Louise, hvor langt administrationen er med udviklingsplanen. Planen har været på 

stand by pga. udmatrikuleringen af børnehaven, som trak ud.  

 

Opgaven er nu, at samle alle input fra workshops og høringer, og tilpasse planen efter det der har 

været størst ønske om. Det blev på rådet besluttet, at planen skal i høring i Natur- og Miljørådet 

inden planen bliver politisk behandlet. 

 

Rådet nævnte, at parken ikke må blive alt for velfriseret, men bevare den mere naturlige natur – og 

parken må ikke blive for åben. Der skal også tænkes i den efterfølgende drift – der skal være råd til 

at holde parken.  

 

Det gav anledning til en snak om, at rådets ønske om naturpark går lidt imod den tilbagemelding, 

der kom fra borgerne til workshoppen, hvor hovedparten var positive overfor den plan, som lå til 

grund for borgerinddragelsen. I planen er der lagt meget vægt på historikken og, hvordan parken 

oprindeligt var tænkt. Henrik pointerede, at det er vigtigt at have de historiske billeder med til næste 

møde, når planen fremlægges. 

 

6. Brødmosen 

Per Breddam berettede om, at nogle af beboerne omkring Brødmosen er gået sammen, og har 

skrevet til kommunen med ønske om, at der etableres et naturplejelaug for Brødmosen. Lauget 

ønsker, at få udarbejdet en plejeplan, hvor de også fremadrettet aktivt deltager i plejen af mosen. 

 

Maria og Louise fortalte, at umiddelbart er administrationen positive overfor idéen, men der er 

mange udfordringer i sådan et projekt i form af lovgivning, bekendtgørelser, forsikringer, ansvar 

m.m. som skal på plads først. Det er noget administrationen allerede er ved at se på, men da det 

ikke er en kerneopgave, kan vi ikke love, at der ligger en klar tilbagemelding i 2018. Hele 

spørgsmålet om frivillige, der udfører kommunale opgaver på kommunal grund kræver en politisk 

behandling. 

 

Herefter blev driften drøftet. Al drift i kommunen er udliciteret, og det modstrider det, at indgå 

aftaler med frivillige, der overtager dele af driften. Niels Jørgen pointerede også, at man ikke skal 

forvente, at det er en besparelse for kommunen, når frivillige udfører arbejde, som de ikke 

nødvendigvis har forstand på. Det kræver derfor meget tilsyn fra administrationens side, og det 

koster penge at rydde op efter de frivilliges arbejde, som er forkert udført. 

 

Henrik bad om, at Louise til næste gang ser på, hvor mange moser der er i kommunen, og hvad 

det vil koste at udarbejde en plejeplan for dem alle, så det ikke kun er Brødmosen der er fokus på. 

 

Til slut blev kogræsning drøftet. Per synes ikke om Rent a Cow, og ønsker, at det er et 

kogræsserlaug, der skal stå for kogræsning i Brødmosen. Rent a Cow har meddelt, at de ikke 
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mener Brødmosen er egnet, som den fremstår i dag. Administrationen skal til næste møde se på, 

om Brødmosen vurderes egnet eller ej. 

 

7. Stier 

Dette punkt udgik pga. manglende tid. Det blev dog aftalt, at punktet prioriteres først ved næste 

møde, og at der til næste budgetfase ses på, hvilke stier der giver mest mening at få anlagt. 

 

 
8. En drøftelse om det er berettiget, at Natur og Miljørådet fortsætter 

Henrik startede ud med at sige, at han havde bedt om punktet, men også, at det ikke var noget der 

nødvendigvis skulle besluttes ved dette møde. Henrik var glad for alle de input der er kommet de 

seneste 3½ år, men som nævnt i budget-punktet er der ikke afsat midler til Natur- og Miljørådet i 

2018 og heller ikke i overslagsårene.  

 

Stort set alle omkring bordet fik sagt, at de mener rådet skal fortsætte – der behøver ikke være 

midler. Mange nævnte, at de ønsker at rådet bliver hørt mere. Der bliver vendt nogle ting, som 

ellers ikke bliver vendt, og rådet har en chance for at ytre sig. De opgaver, som rent faktisk bliver til 

noget, kan blive drøftet i rådet. 

 

Preben Jensen nævnte, at der skal indarbejdes et Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne jf. en 

ændring i Planloven. Det er en administrativ opgave, som der vil blive taget hånd om. 

 

Det var et ønske, at der deltager 2 politikere i stedet for 1. 

 

9. Evt. 

Det blev besluttet, at Louise indkalder til 3 møder i 2018. 

Det blev nævnt, at rådet gerne vil bruges som konsulenter – også mellem møderne. 

 

Palle K. Stentoft fra handikaprådet takkede af. Allan Jørgensen vil deltage fra Handikaprådet 

fremover. 

Henrik Stuckert takkede også af, da han ikke genopstiller.  

 

Ved næste møde skal stier, Hundigeparken og Naturens Dag bl.a. på dagsordenen. 

 

Der udsendes indkaldelse til næste møde 

  

 

 

 

 

 


