Referat fra møde om friluftspolitik
den 6. marts 2017.

Bornholms Regionskommune
Teknik og Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
CVR: 26 69 63 48
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Deltagere:
Søren Friese, NST Bornholm
Kurt Jensen, Friluftsrådet
Erik Thorsen, Bornholms Sportsfiskerforening og Friluftsrådet
Pernille Lydolph, Destination Bornholm
Ilsebil Hansen, BRK
Martin Petersen, BRK
Katrine Høst, BRK
Afbud fra:
Peter Juel, Destination Bornholm
Ole Holm Pedersen, BRK
Referent: Katrine Høst
Indledningsvist blev der samlet op på oplægget om friluftsstrategier, som Sara Klinke Wæver fra Friluftsrådet
holdt på Grønt Dialogforums møde den 12. december. Der var enighed bordet rundt om, at det var et meget
overordnet oplæg, og at det ikke rigtigt kom med bud på lokale problemstillinger, f.eks. hvordan en strategi kan
laves til at omfatte to instanser i form af Naturstyrelsen og BRK, hvilket ville være relevant på Bornholm.
Det var herefter en fælles drøftelse bordet rundt af, hvad vi på baggrund af vores tidligere drøftelser og Saras
oplæg vurderer, at der er behov for.
Der var enighed om, at der ikke er behov for nye papirer eller for at skabe et nyt mødeforum. Vi kender
hinanden og samarbejder i forvejen og mødes alligevel i forskellige sammenhænge. Friluftsrådet nævnte, at
det vigtigste er, at der er nogen, der arbejder med området hele tiden, men at fordelen ved en friluftsstrategi er,
at det er en mere overordnet strategi. Pernille fra Destination Bornholm kom med forslag om, at BRK
italesætter området mere på kommunens hjemmeside f.eks. som en underside som kan fungere som en
samlende side med links til andre sider, og at man i højere grad skelner mellem friluftsliv og outdoor-turisme.
Fra BRKs side blev det nævnt, at arbejdet med revision af kommuneplanen skal igangsættes snart. Der
kommer i forbindelse med arbejdet til at køre en åben og inddragende proces, hvor det er muligt at komme på
banen. Bright Green Island er i øvrigt også tænkt at blive et tema i kommuneplanen.

Der blev snakket om, at der er vækst på Bornholm i øjeblikket. Der er salg i huse, og erfaringerne med de
lavere færgepriser peger i retning af, at vi måske kan forvente 50 % flere gæster på Bornholm. I denne
sammenhæng blev vigtigheden af at arbejde med helårsperspektivet understreget, og at der skal kunne
skaffes overnatning til gæster også om vinteren, - og at det hænger sammen med det at promovere Bornholms
friluftslivs- og outdoormuligheder.
Der var enighed om at konkludere, at tilbagemeldingen til Grønt Dialogforum er, at vi vurderer, at vi er godt
dækket ind allerede, og at vi derfor ikke ser, at der er behov for en yderligere friluftsstrategi-/politik.
Der var enighed om, at Grønt Dialogforum er et relevant forum for friluftsliv, idet alle de tilstedeværende på
mødet i dag er repræsenteret her samt endnu flere. Det blev foreslået, at friluftsliv kan være et fast punkt på
Grønt Dialogforums dagsorden mindst en gang om året, og at man i den sammenhæng kan opfordre Grønt
Dialogforums medlemmer til at komme med forslag og ønsker.
I forlængelse heraf blev det drøftet, at vi ikke skal glemme hverdagsnaturen og hverdagsfriluftslivet, som f.eks.
det at kunne gå en tur i sit lokalområde, den lille stille naturoplevelse på en bænk, potentialet i små ukendte
steder mm.
Der var enighed om, at hverdagsfriluftsliv kan være en idé til det første tema for emnet friluftsliv, når det skal på
som punkt på Grønt Dialogforum.
BRK har lavet projekter om stier ved bl.a. Østerlars, Østermarie og Klemensker i forbindelse med et projekt
under Mulighedernes Land og er lige nu involveret i projektet Linjer i Landskabet syd for Aakirkeby. Herudover
har BRK også etableret ’Den Grønne Ring’ ved Rønne. Alle projekter som kan bidrage til hverdagsfriluftsliv og
–naturoplevelser. Det blev foreslået, at Morten Bach Jørgensen fra Center for Ejendomme og Drift kan
inviteres til at fortælle om disse projekter på næste møde i Grønt Dialogforum, hvor emnet friluftsliv skal på
dagsordenen.
Næste møde i Grønt Dialogforum er mandag den 24. april. Katrine sætter emnet friluftsliv på dagsordenen og
spørger Morten, om han har mulighed for at komme og fortælle.
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