Referat af workshop 1 om ny naturstrategi for Køge kommune
Mødet blev afholdt på Køge Rådhus, den 19.juni 2018. Tidspunkt: 17:00-19:00.
Deltagere
Der var i alt 20 deltagere: Konsulent Birte Hvarregaard fra Natursupport. Køge kommune var repræsenteret
af Torben Nøhr (Teknik- og Miljødirektør), Pia Nielsen (leder af Planafdelingen), Bjarne Svendsen (leder af
Miljøafdelingen), Kåre Schultz (sagsbehandler i Naturteamet). Klima- og Planudvalget var repræsenteret af
udvalgsformand Niels Rolskov (Ø), Thomas Kampmann (C) og Ken Kristensen (V). Derudover var Agenda 21udvalgets eksterne parter inviteret, og der henvises her til invitationens deltagerliste. Følgende punkter
blev gennemgået:
1. Niels Rolskov (udvalgsformand for KPU) bød velkommen med en kort introduktion, bl.a. om
vigtigheden af at Køge kommune også gør noget for at leve op til Danmarks internationale
forpligtelser og aftaler om bæredygtighed og bevaring af biodiversitet og naturresurser.
2. Birte Hvarregaard (konsulent i Natursupport) holdt oplæg om idéer til naturstrategi som inspiration
til deltagerne inden de skulle arbejde videre i 4 grupper. Der blev stillet enkle spørgsmål undervejs :
• Der blev bl.a. efterlyst kommunale arealer, hvor der kunne etableres eller forbedres natur
ligesom fx Ringsted kommune har gjort det. I Ringsted bliver der tænkt bredt og integreret
og investeret i bl.a. terrestrisk natur, vandløb og adgangsforhold.
• Det blev uddybet, at græsning er bedre som naturpleje af lysåbne arealer end høslet, da
dyr tramper op og roder og skaber nye mikrolevesteder og ny spiringspulje, deres gødning
kan også blive nye mikrolevesteder for insekter, og græssende dyrs afbidning af vegetation
har en mere positiv virkning på artsdiversiteten end maskinel slåning.
• Det blev foreslået, at Køge kommune lod eksisterende frøbank og vegetation indfinde sig
efter anlægsarbejder i stedet for at lægge muld på og så græs, fx på Køge Nord-arealerne,
og at arealerne derfor bliver plejet naturvenligt.
3. Efter arbejdet i 4 grupper blev vigtige pointer fra gruppernes afleveringsskemaer fremhævet. Der
var rigtig mange forslag fra alle grupperne. Noget af det, der blev fremhævet, var:
Gruppe 1: Tilbagegangen i biodiversitet standses. Gruppen havde også 11 andre punkter inklusiv
flere stier, også for handicappede, og flere shelters, idet Køge kommune kun har annonceret et.
Mere natur, fx skov. Natur ind i byudvikling fx som vilde rabatter. Niels Rolskov havde regnet på,
hvad det ville koste. Forbedring af kommunens dårlige vandløb med fx flere sten i dem.
Gruppe 2: Der skal være en organisation for dialog med kommune og borgere. Ringsted har en fin
gruppe på 8 medlemmer for dette. Økonomiske tilskud er også nødvendige for at få deltagere
(lodsejere) med. Tidlig inddragelse af interessenter er også vigtig ved projekter og programmer.
Gruppe 3: Der skal være urørte, kommunale skove. HOFORs ejendomme i Ejby Mose kan opkøbes
af kommunen. Grundvandet skal sikres.
Gruppe 4: Truet natur skal sikres. Ved byudvikling skal der bruges lidt af budgettet til
naturforbedring. Kendskabet til stier, natur og truede arter skal forbedres. Oplysning og vejledning
til borgere og andre interessenter om, hvad der skal bevares lokalt af træer, lokaliteter osv, og frø,
der kan sås ud til skoler og lignende. Grønne områder plejes udgiftsneutralt, ved fx nedsat
beskæring, og at etablering af læbeplantning og udsåning af græs begrænses.
Der indkaldes igen til workshop 2 i starten af efteråret 2018, tidspunkt og form kommer senere.

