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12. oktober 2020     J. nr. 01.05.18A50-0007

Referat fra møde med Vandråd Bornholm den 8. september 2020  
 
Tilstede:  
Erik Thorsen (medlem): Danmarks Sportsfiskerforbund 
Morten Drews: Vandpleje Bornholm 
Torben Jørgensen: DANVA/BEOF 
Frederik Tolstrup: Bornholms Landbrug og Fødevarer 
Jens Christensen: DN Bornholm 
Hans Kurt Pedersen: Dansk Ornitologisk Forening Bornholm 
Kåre Kristiansen: Dansk Ornitologisk Forening Bornholm 
Tonni Kofoed Larsen (medlem) og Ingrid Tholstrup (suppleant): Friluftsrådet  
 
Repræsentanter fra Center for Natur, Miljø og Fritid:  
Michael Brandt-Bernbom (leder af Natur og Miljø), Ole Holm Pedersen (skovfoged), Tine Kent Egedal 
(vandløbsmedarbejder og projektleder for vandplanprojekterne på Bornholm) 
 
Dagsorden 

 Michael indleder. 
 Ole præsenterer kommunens forslag til indsatser. Tine supplerer.  
 Tine fortæller om selve indberetningen og indberetningen af fejl spærringer mv. i MiljøGIS 

 
Ad. 1 
Oplæg rettes til og sendes rundt til Vandrådet til fornyede bemærkninger. 
Det vurderes, om der skal indkaldes til et ekstra møde og hvad dagsorden skal være. 
Fokus på lokale forhold i forhold til budget. 
 
Ad. 2 
Ole præsenterer kommunens forslag til indsatser Tine supplerer.  
De enkelte projekter blev forklaret. Tine forklarede om Miljøstyrelsens takster i forhold til indledende beregning 
af omkostningseffektivitet. 
 
Ad. 3 
Tine fortæller om selve indberetningen og indberetningen af fejl spærringer mv. i MiljøGIS. 
Miljøgis har været nede efter servermigration. Vi indberetter alle de fejl vi finder og der er blevet givet mulighed 
for det nu. Det har der ikke været tidligere.  
 
Når udvalget godkender projekterne bliver planen indberettet. 



 

Side 2 af 2 

Grundet den sene udsendelse af udkastet til udtalelsen, ytrede vandrådet ønsker om, at blive indkaldt til et 
ekstra møde.  
 
Kommunen har en bagkant hvad angår udarbejdelse af dagsorden/indstilling til Natur og miljøudvalget som 
hedder den 22. oktober, hvor alt skal være på plads. Grundet efterårsferie mv. skal vandrådets udtalelse være 
på plads inden 1. oktober 2020.  
 
Venlig hilsen  
BRK Vandrådssekretariatet 


