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Dagsordenspunkt 3:  
Orientering og drøftelse af forslag til 

projekter under Grøn Ordning 

  



Politik for grøn ordning 

• Grøn ordning blev oprettet i 2009 med det formål at 
fremme lokal accept af opstilling af vindmøller på land 

• Hver gang der opsættes en mølle på over 28 m udløser 
det 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr vindmølle til 
Energinet.dk  

• BRK kan søge om disse midler 
Efter grøn ordning gives der tilskud til: 
• Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og 

rekreative værdier i kommunen 
• Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger 

m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende 
energikilder i kommunen. 
 



Politisk vedtaget model for BRK 
(vedtaget december 2015) 

• 50 % af midlerne i den grønne ordning skal anvendes af 
Center for Teknik og Miljø til naturgenopretning og 
forbedrede adgangsforhold til naturen samt til klima- 
og energiforbedringer. For at sikre formidling, ejerskab 
og kvalificering af projekterne vil forslag til projekter 
blive forelagt til drøftelse i Grønt Dialogforum. 

 

• 50 % af midlerne allokeres til konkrete projekter i 
samarbejde EIB (Energy Innovation Bornholm) med 
reference til den grønne ordnings retningslinjer og med 
udgangspunkt i ”Strategisk Energiplan 2015-2025”. 



Beløb og proces 

• Der er 607.200 kr. til rådighed for BRK  

 

• Heraf skal 50 % anvendes af Center for Teknik 
og Miljø jf. BRKs politik - dvs. ca. 300.000 kr.  

 

• Ansøgningsfrist er den 31. oktober 2017 (frist 
er fremrykket) 

 



Center for Teknik og Miljøs  
forslag til projekter  



Dagsordenspunkt 4:  
Kort orientering vedr. 

vandrådsarbejdet 



Møder og tidsplan 

• Vandråd nedsat april 2017  

• Møder afholdt 2. maj og 16. august 

• Næste møde 4. oktober og om nødvendigt i 
november 

• Vandrådets forslag til indberetning behandles 
på TMU 4. december 

• Arbejdet skal være afsluttet og indberettet til 
Miljøstyrelsen senest 31. december. 

 

 



Vandrådets sammensætning 

 
• Danmarks Sportsfiskerforbund  
• Danske Vandløb  
• Landbrug og Fødevarer  
• Friluftsrådet  
• Vandpleje Bornholm  
• Bæredygtigt Landbrug  
• Danmarks Naturfredningsforening  
• Dansk Ornitologisk Forening  
• Danske Vandværker  
• Danmarks Jægerforbund  
• (Danske kloakmestre – har meldt sig ud) 
• (Dansk Skovforening – har meldt sig ud) 

 
 
 



Status på opgaver 

• Opgave 1: er afrundet med enighed i vandrådet. 
– Vandrådet argumenterer for at beholde alle 7 

vandløbsstrækninger, som pga. faglige kriterier står til 
at blive udtaget, i vandplanerne. 

• Opgave 2: er påbegyndt.  
– Vandrådet og kommunen kan foreslå 

vandløbsstrækninger, der skal kategoriseres som 
stærkt modificerede eller kunstige. Disse analyseres 
nærmere af MST.  

• Opgave 3: er ikke relevant for Bornholm 



Kritik af opgave og materiale 

• Gennemgående kritik både på landsplan og i 
vores vandråd af Miljøstyrelsens 

– baggrundsmateriale og udformning af opgaver,  

– manglende data  

– og generel uigennemsigtighed 



Dagsordenspunkt 5:  
Orientering om kommende naturråd 

ifm. udarbejdelsen af Grønt 
Danmarkskort 



Lokale naturråd - opgave 

• Kommunen skal oprette lokalt naturråd, som 
skal bistå med udpegning af områder, som skal 
indgå i Grønt Danmarkskort 

 

• Skal være oprettet senest 15. januar 2018  

• Skal have afsluttet arbejdet senest 15. juli 
2018 



Hvem kan deltage 

• Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, 
hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 
eller som efter deres formål varetager væsentlige 
rekreative interesser, og 

• Lokale foreninger og organisationer, der efter 
deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser 
forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur. 

• Kan indstilles et medlem og en suppleant pr. 
forening 



Sammensætning af rådet 

• Der må højest være 20 medlemmer i det 
lokale naturråd. 

• Der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af 
natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene 
side og erhvervsinteresser på den anden side.  

• I henhold til ligestillingsloven skal der så vidt 
muligt indstilles både en kvinde og en mand 
fra hver forening 



Proces for oprettelse 

• Annoncering på brk.dk 18. september 2017 

• Frist til 16. oktober til at indstille 

• Rådets sammensætning vedtages på TMU 6. 
november 

• Første møde formodentlig medio november 

• Arbejdet med grønt danmarkskort tilstræbes 
afsluttet 1. februar 2018 pga. kommuneplanen  



Dagsordenspunkt 6:  
Drøftelse som forberedelse til tema 

om mountainbike 



Forberedelse af tema om 
mountainbike 

• Ifm. tidligere drøftelser om friluftslivsstrategi, 
blev det besluttet at have friluftsliv på 
dagsordenen mindst en gang om året 

 

• På mødet 24. april blev det foreslået, at 
mountainbike kan være temaet, næste gang 
der er tema om friluftsliv 

 



Forberedelse af tema om 
mountainbike 

• Forslag om at have temaet på næste møde 
den 11. december. 

 

• Ideer og forslag til, hvad der skal drøftes? 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe? 

• Indkommet oplæg fra Finn Hansen 


