Grønt Dialogforum
19. marts 2018

Dagsorden
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af dagsorden (B)
Velkommen til nye medlemmer (O)
Godkendelse af referat fra møde den 11. december 2017 (B)
Godkendelse af forslag til revideret forretningsorden (B)
Godkendelse af mødeplan for resten af året (B) (obs. nyt punkt)
Kort orientering (O) fra Center for Natur, Miljø og Fritid vedr. status for
–
–
–
–
–

•

Tema om mountainbike (O og D): Hvordan skal vi som ø forholde os til mountainbikeaktiviteten,
og hvordan får vi får det til at fungere for alle brugere?
–
–
–
–
–

•

Ansøgning om projekt under Grøn Ordning
Arbejdet i det lokale naturråd for Bornholm
Biodiversitetspuljen
Ny opgave til kommunerne om registrering af kvælstoffølsom natur
Evt. andet

Oplæg fra Peter Juhl, Destination Bornholm
Oplæg fra Søren Friese, Naturstyrelsen
Oplæg fra Troels Bernth, Trailbuilders Bornholm
Oplæg fra Flemming Torsten Sørensen, DGI
Herefter fælles drøftelse af, hvordan man kan understøtte mountainbike og samtidig få det til at fungere for
alle brugere

Eventuelt

Ansøgning om projekt under
Grøn Ordning
• Ansøgt 31. oktober Energinet om midler til
projekt under Grøn Ordning
• Projekt: Præstemosen ved Klemensker
– Projekt med naturgenopretning og
publikumsfaciliteter, samlet ansøgning for hele
beløbet på 303.600 kr.

• 20. februar 2018 tilsagn om midler
• Marts 2018 – myndighedsbehandling mm.
igangsat

Det lokale naturråd for Bornholm
• Kommunen har oprettet et lokalt naturråd,
som skal bistå med udpegning af områder,
som skal indgå i Grønt Danmarkskort
• Har holdt møde i januar og marts
• Arbejder på kortlag med
– eksisterende naturområder,
– eksisterende og potentielle økologiske
forbindelser
– potentielle naturområder

Sammensætning af
det lokale naturråd for Bornholm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreningen Bornholm
Naturhistorisk Forening Bornholm
Landbrug & Fødevarer
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Jægerforbund
Dansk Skovforening
Vandpleje Bornholm
Bornholms Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Erhverv
Horesta

Biodiversitetspuljen
• Kommunalbestyrelsen har bevilget 600.000 kr.
årligt i 4 år til fremme af biodiversiteten på
Bornholm
• Dagsorden med forslag til principper for
udmøntning af midlerne godkendt af TMU og
KB i december 2017
• 2018: Uformelle dialogmøder har været
afholdt med landbrug‐ og naturorganisationer
• Forslag på NMU‐dagsorden til 10. april

Ny kommunal opgave –
kortlægning af kvælstoffølsom natur
• Kommunerne skal i 2018‐19 besigtige og
registrere et antal beskyttede heder, moser og
overdrev inden for 1000 m af større
husdyrbrug
• Skal forbedre datagrundlaget i husdyrsager
• På Bornholm i alt 61 arealer
• Udgør en del af § 3‐registreringen – blot ekstra
fokus på kvælstoffølsomme plantearter

Tema om mountainbike
Hvordan skal vi som ø forholde os til
mountainbikeaktiviteten, og hvordan får vi får det
til at fungere for alle brugere?
–
–
–
–
–

Oplæg fra Peter Juhl, Destination Bornholm
Oplæg fra Søren Friese, Naturstyrelsen
Oplæg fra Troels Bernth, Trailbuilders Bornholm
Oplæg fra Flemming Torsten Sørensen, DGI
Herefter fælles drøftelse af, hvordan man kan
understøtte mountainbike og samtidig få det til at
fungere for alle brugere

Eventuelt

