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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 7/2019 hos Ib den 23. oktober.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Dan Koch 
(DK), Erling Fundal (EF), Lisbeth Müller (LM), og Ib Johnsen (IJ; referent).
Afbud fra: Charlote Rosenblad Ralund (CRR), Susanne Petersen (SP) og Alexander Viillao (AVi).

HP havde medbragt en enorm æske med fyldte chokolader, som vi sate stor  ris  å, men  å grund af 
tyngdekrafen forårsagede nogen tumult ved mødets slutning. HP havde desuden naturkalendere med, som
uddeltes rundhåndet.

I. Referat
OK; o følgning: 
Mødet  å Køge Sønderstrand 30 se tember: DN Køge anbefaler rydning af o vækst (rynket rose og  ile 
s  .) samt høje græsser især tagrør og strand-svingel)  å Viallø’s, i forhold tl Køge Kyst området, mere 
lavtliggende areal. Fotodokumentaton synes at bevise højere vandstand  å dete areal, formentlig som 
følge af sand ålejring syd for Køge Kyst’s område. O tælling af ring letet gøgeurt 2020 vil afsløre mere om
evt. skadelig efekt heraf. Ideelt, hvis græsningen kunne udvides tl at omfate Viallø’s område også. CRR og 
Birte Hvarregaard vil lave udkast tl  leje lan, der tlgår Kåre Schultz.

II. Formandsskifet i DN-Køge

Skemaet fra sidst blev søgt udfyldt; hér er IJ’s o levelse af denne sondering:

Bestyrelsens opgaver – områder tl  ordeling: ANSViARLIG
Viandløbsråd HP
Grundvandsråd HP, RiS
Naturråd BM

 Naturstrategi BM
 Naturkommune BM

Afaldsindsamling/forebyggelse LM, SP
Høstmarked SP, LM
Viandhuller – lav en sø HP
Viilde bier DK
Podiosager – (skal gennemgås mellem møderne):

 Naturbeskytelse IJ
 Fredninger/vedligeholdelse af eksisterende IJ
 Landzonetlladelser IJ
 Miljøgodkendelser BM
 Kommune laner. Tillæg tl eksisterende HP, BM

Ture i kommunen IJ
FB + hjemmeside IJ, Olaf & Nanna
Invasive  lanter, herunder kæm e-bjørneklo EF
Høslæt EF
Referater fra Bestyrelsesmøder IJ

Koordinaton og samarbejde! Som lovet nedenfor de gamle 14  unkter, nogle er uaktuelle nu, men de 
fleste stadig relevante, desværre. Lad os luge ud i og o friske listen.
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1. Tilsyn med §3 naturområder. 
Der foregår ikke nogen regelmæssig gennemgang af kommunens §3 natur, og der er derfor ikke nogen 
viden om udviklingen. 
Løsning: Indfør regelmæssigt tlsyn og afra  ortering af tlstanden i §3 naturområderne.

2.  Forvaltning af fredede områder.
Regnemark Mose og Banke. Denne ældre fredning er meget forsømt, og mest takket være  rivat initatv er 
en del af de o rindelige naturværdier lykkedes bevaret. Skiltningen i området får lov at falde hen tl 
ærgrelse for beboere og besøgende. Natur leje savnes i store dele af området. Viandkvaliteten i småsøerne 
er dårlig de fleste steder. Der er ingen vedtaget sammenhængende forvaltnings lan for det fredede 
område.
Løsning: Endelig vedtagelse af en forvaltnings lan samt afsætelse af ressourcer tl dens gennemførelse. 
Støt de  rivate initatver ved lodsejerne og re arér de misligholdte skilte!

Vialore Mose. I denne fredning foregår ingen natur leje. De naturværdier, som o rindelig var tl stede, er 
stærkt reducerede. Her foreligger dog en vedtaget forvaltnings lan.
Løsning: Sæt den vedtagne  lan i værk. 

Ejby Mose. På trods af mange initatver udgået fra det grønne hus, er der fortsat intet afgørende sket for at
gennemføre en forvaltnings lan for området. Dete er meget utlfredsstllende ikke mindst i lyset af 
områdets bynære beliggenhed og lokale  o ularitet.
Løsning: Viedtag og gennemfør en forvaltnings lan.

3. Glentehøj.
Denne del af en større landskabsfredning rummer en værdifuld bestand af markfrben. Denne art er truet i 
Euro a (og i Danmark), og er derfor  å EU habitatdirektvets bilagsliste. Danmark har en særlig for ligtelse 
tl at beskyte og bevare bestande af denne art. Køge Kommune har ved at rumme en bestand af 
markfrben en særlig for ligtgelse tl at beskyte den. Desværre er bestanden  å Glentehøj formentlig truet
af et nærliggende fasano dræt. Fasaner holder meget af små frben.
Løsning: O gørelse af markfrben-bestandens udvikling efer fasano drætets etablering og undersøgelse 
af muligheder for flytning af o drætet, eventuelt ved en fredningskendelse.
4. Tilsyn med  ublikumsfaciliteter. Udover omtalte forsømte skilte i Regnemark fredningen skal nævnes 
dårligt vedligeholdt fugletårn ved Ølsemagle Revle P- ladsen. 
Løsning: Gennemgang af faciliteterne i kommunen.

5. Engarealerne ved Køge Sønderstrand og arealerne landværts ved Ølsemagle Revle. Natur lejeindsats 
s redt og mangelfuld.
Løsning: En sammenhængende  leje lan for områderne

6. I sommermånederne løber hunde ulovligt løs  å strandende i Køge, hvilket s ecielt  å Køge Sydstrand er 
det tl stor skade for de (vade)fugle som anvender revlerne som rasteområde.
Løsning:  Der foretages en efektv skiltning,  eriodevis kontrol og der etableres en hundeskov i Køge.    
 
7. Bekæm else af kæm e-bjørneklo og rynket rose. Indsatsen mod kæm e-bjørneklo er s aret væk, men 
der sker fernelse af rynket rose  å Ølsemagle Revle. Det sidste er glimrende, men skal så vidt muligt ske 
under hensyntagen tl fuglelivet, også overvintrende arter. Det er letsindigt og uforståeligt at sto  e for 
kæm e-bjørneklo bekæm elsen nu. 
Løsning: Geno tag bekæm else af kæm e-bjørneklo. 
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8. Planerne om etablering af et kunstgt dige ved Ølsemagle Revle, som en del af stormflodssikringen af 
Køge, vil medføre fernelse af vadeflader og ødelægge den naturlige vandudskifning i lagunerne hvilket vil 
være tl stor skade for fuglelivet  å vadefladerne i lagunerne og for muligheden for at o retholde biologisk 
diversitet  å strandengene ved lagunerne. 
Løsning: Planerne om etablering af kunstgt dige i Natura 2000 området dro  es og der arbejdes i stedet 
for en løsning med et dige landværts og uden for Natura 2000 området.
 
9. Beskytelse mod oversvømmelse fra landsiden. 
Løsning: Etablering af lavtliggende  uferzoner, hvor ferskvand kan o samles ved skybrud. Genetablering af
vandhuller og snoede vandløb vil også kunne bidrage.

10. Skov olitk og skovrejsning. Der er blevet fældet mange gamle træer, og der er brug for mere skov i 
kommunen.
Løsning: Kommunen bør udfærdige en skov olitk, sikre fnansiering tl skovrejsning fra statens midler og 
søsæte et  rojekt med borgerinddragelse tl  lantning af erstatningstræer for de fældede.

11. Forvaltning, retablering og sikring af markveje, hegn, grøfekanter, diger og markskel. Hér ligger en stor 
o gave for kommunen, idet meget af den såkaldte ’lille natur’ er mistet over de seneste mange år. Store 
o levelses- og naturværdier er gået tabt, men kan genvindes ved en målretet indsats
Løsning: Kortlæg de omtalte levesteder og retablér dem, hvor de i nyere td er blevet fernet. Forvalt 
grøfekanter efer velkendte  rinci  er, som sikrer høj biologisk mangfoldighed.

12. Det grønne hus. Sørgeligt, at det blev lukket. Det var et værdifuldt samlingssted for miljø- og 
naturinteresserede borgere og grønne foreninger. 
Løsning: Omgør beslutningen – måske vælge andet konce t. 

13. Agenda 21 udvalget. Det var et tab at nedlægge dete udvalg. Mange gode små rojekter og økonomiske
skulderkla  tl ildsjæle kom herfra. Hvad skete der med de s arede midler? Blev de brugt tl grønne tltag?
Løsning: Geno liv udvalget eller et analogt, med en tlsvarende økonomisk råderet.

14. Grundvand og drikkevand. Vii er bekymrede for vort grundvand og drikkevand! Trusler fra landbrug og 
industri i nærheden af boringer er jo et landsdækkende  roblem. I Køge kommune er der meget 
s røjtegifbaseret landbrug, ligesom der f.eks. er industrier ikke langt fra mange boringer. Kan borgerne 
være trygge ved deres drikkevand?
Løsning: Snarest mulig udfærdigelse og o følgning af indsats laner for grundvands- og 
drikkevandsbeskytelse.

III. Erstatningsnatbur i Ringsbjerg.
Der var blevet lovet en erstatning for tab af en s ringfrø lokalitet, og det lovede er ikke o fyldt. DN Køge vil 
bede Henrik Bringsøe om at være vor ad hoc tovholder  å denne sag, så erstatningsbioto en o fylder de 
ønskede krav tl en god s ringfrølokalitet.

IV. Grav en sø – red en frø!
HP kunne berete om succes for i hvert fald 5 vandhullers vedkommende. Et  ar havde måtet o gives. HP 
og BM følger  rojektet.

V. Køge Handel.
Utlfredshed med den sene orientering af DN Køge om aflysning af Køge Handels event som følge af for 
ringe tlslutning. Køge Handel fk krafig kritk.
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VI. Eventbuelt
Kunstgræsanlæg: EU vil måske forbyde sådanne anlæg. Der er ingen retningslinjer i DK for håndtering af 
kunstgræsbaner (mærkeligt! ref). Mete Ørum vender tlbage med nyt i sagen.
Ib annoncerer årsmødet i den skrevne lokal resse.

VII. Næste møde: Julefrokost  å restaurant Sa ore, Viestergade 21, 4 december kl 18. Tilmelding tl HP 
snarest. 

Re .: Ib, 25. oktober 2019


