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2. Orientering om høring af statens vandområdeplaner 2021-2027 
3. Kort orientering om status på kommunens naturhandleplaner og 

deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune
4. Orientering om projekt Skarven og den bornholmske ørredbestand
5. Adgangsforholdene til Ole Christensens Skulpturpark i Olsker 
6. Adgangsforhold til plantager, som Bornholms Regionskommune har solgt
7. Kort orientering om høring af statens Natura 2000-planer 2022-2027
8. Orientering om BRKs aktuelle og planlagte naturplejeindsats samt status 

på biodiversitetspuljen 
9. Kommende møder i Grønt Dialogforum – form og indhold samt 

godkendelse af mødeplan
10. Eventuelt



HØRING

Vandområdeplaner 2021-2027

Vandløbsmedarbejder: Tine Kent Egedal



Frist

Frist: 22. juni 2022

Høringsmaterialet kan tilgås på: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65947

Høringssvar bedes sendt via Miljøministeriets 
høringsværktøj på: https://hoering-vp3-
2021.hoering.mfvm.dk

Bornholms Regionskommune indsender eget høringssvar.



Materialet

Vandområdeplanerne 

Bekendtgørelse  
Basisanalyser

Vejledning til indsatsprogrammet

Bekendtgørelse  
Miljømål

Bekendtgørelse 
Overvågning

Bekendtgørelse 
indsatser

Bekendtgørelse 
Fastlæggelse af 

miljømål

Bekendtgørelse

Vandområdedist
rikter

Bekendtgørelse 
Skaldyrsvande

Miljørapport



Indsatsplanen

• Vandområdeplanerne 2021-2027.pdf (windows.net)
• Kap 1: Status
• Kap 2: Beskrivelse af de fire Vandområdedistrikter og indsatser

» Vandløb, Søer, Kystvande, Territorialfarvande og 
Grundvand

• Kap 3: Påvirkning
• Kap 4: Overvågning
• Kap 5: Tilstandsvurdering
• Kap 6: Miljømål
• Kap 7: Sammenfatning af indsatsprogram

• Bilag 1-17. 



Indsatser i vandløb
Bornholm: Vandområdedistrikt III

• Bilag 3 i indsatsbekendtgørelsen: 14 indsatser 
er godkendt. 

•



Indsatser i vandløb
Bornholm: Vandområdedistrikt III

• Fra MiljøGIS – indsatser vandløb

•



Indsatser vandløb: Tilpasninger

• Tilpasning 

• Projektet i Vellens Å (ved lufthavnen): Fjernelse af 
spærring ved nedstrøms rørføring        Hævning af 
vandløbsbund. 

• Afventer 

• Fjernelse af spærring i Vellens Å (ved 
grusgravsøen) afhænger af, at vandkvaliteten i 
vandboringen ikke forringes som følge af 
vandspejlssænkningen i søen. 



Indsatser: Søer

Se bilag 2 i indsatsplanen. 

Indsatsbehov i Dammemose, Hundsemyre 
og Sø ved Udkæret.

Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål 
for søer omfatter begrænsning af forurening 
fra punktkilder. 



Indsatser Kystvande: Vådområder 
og lavbundsprojekter

Foranstaltningerne gennemføres af kommunerne efter gældende regler herom. Der 
kan søges tilskud. For orientering om kvælstofindsats til kystvande. Se bilag 1 i 
indsatsplanen. 



Indsatser: Spildevand



En spændende opgave venter 
kommunen forude

• Tak for jeres opmærksomhed!



Status på naturpolitikkens 
handleplaner og konkurrencen 
Danmarks Vildeste Kommune



Naturpolitikkens handleplaner
• Naturpolitikken godkendt af KB i juni 2021.

• November 2021 godkendte Natur- og Miljøudvalget en række 
strategiske indsatsområder og sendte udkast til handleplaner i 
offentlig høring.



• Natur-, Miljø- og Planudvalget vedtog 6. april 2022 de 
endelige handleplaner for Naturpolitikken.

• I 2022 vil det især være handleplanen for indsatsområdet 
”BRK går forrest”, som vil kunne udfolde handlinger i praksis.

• Indsatser på de kommunale arealer - i byerne, skovene og 
langs vejene – fx omlægning af pleje af græsarealer, 
grøftekanter, idrætsområder, rastepladser mv., så naturen 
gives mere plads og gøres mere urørt.

• Handleplanen er den mest omfangsrige og den, som vil virke 
med størst tyngde på den korte bane. 



• Handleplanen ”Grøn Dannelse på Bornholm” allerede under 
fuld udrulning i regi af Center for Skole (Børne- og 
Skoleudvalget).

• Handleplanen ”Kommunikation og motiverende formidling” 
lægger op til, at Bornholms Regionskommune og 
NaturBornholm samarbejder om en fælles 
kommunikationsindsats for at udbrede naturpolitikken til 
bornholmerne. En videreførelse afhænger dog af, at det 
politisk prioriteres med budgetmidler.

• Handleplaner for de øvrige indsatsområder har karakter af, at 
de i 2022 startes op med en undersøgende proces, herunder 
afklaring af finansieringsbehov.

• Der lægges op til politisk prioritering og evt. godkendelse, 
efterhånden som handleplanerne bliver kvalificeret og 
udviklet.



Danmarks Vildeste Kommune

• Miljøministeren inviterede i starten af 2021 alle landets 98 
kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks 
VILDESTE kommune.

• Grøn Bog: Strategien er at vi vil gøre mere af det, der er godt i 
forvejen, og igangsætte nye tiltag.

• Ny hjemmeside på brk.dk

• Optagelse af video, hvor vi viser alle vores ”vilde” indsatser for 
at hjælpe den vilde natur og biodiversiteten.

• 1. juni 2022. Indsendelse af Finale Grønbog.  

• Det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 
2022 til Danmarks VILDESTE kommune.   



Projekt Skarv og den bornholmske 
ørredbestand

Ved Erik Thorsen (Sportsfiskerne) og 
Mogens Elleby (Danmarks Jægerforbund)



Adgangsforholdene til Ole 
Christensens Skulpturpark i Olsker 

Punktet er ønsket af Ole Pedersen, Friluftsrådet



Adgangsforhold til plantager, som 
Bornholms Regionskommune har solgt

Punktet er ønsket af Ole Pedersen, Friluftsrådet



Kort orientering om høring af statens 
Natura 2000-planer,

tredje planperiode 2022-2027

• Ved Katrine Høst, Center for Natur, Miljø og 
Fritid



Natura 2000-planer
Proces og rammer



Natura 2000-områder
på Bornholm



Natura 2000-planer

• Skal sikre eller genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for en række naturtyper, arter 
og fugle

• Plan for, hvordan fremgangen i tilstanden af 
disse naturtyper og arter i Natura 2000-
områderne sikres

• Planerne opdateres hver 6. år (dog hvert 12. 
år for de skovbevoksede, fredskovpligtige 
arealer)



Natura 2000-planer høring

• Høringsfrist 25. maj 2022

• Materiale og link til at indgive høringssvar kan 
findes her:

Natura 2000-planlægning 2022-2027 (mst.dk)



Natura 2000-planer
- overordnet fokus



Natura 2000-planer indhold
(eksempel fra Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne)



Natura 2000-planer indhold
(eksempel fra Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne)



Natura 2000-planer indhold
(eksempel fra Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne)



Natura 2000-planer indhold
(eksempel fra Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne)



Orientering om BRKs aktuelle og 
planlagte naturplejeindsats samt 

status på biodiversitetspuljen 

• Ved Ole Holm Pedersen, Center for Natur, 
Miljø og Fritid



NATURPLEJE og Biodiversitet 

2021-2022



Biodiversitet:

I 4 års perioden:

Oprensning 117 stk.
Nyetableret 20 stk.
Vandløb 4 stk.
Hegninger 4 stk.

Givet tilskud til projekt Agerlandets fugle og blomsterstriber til 
bier
Uopfyldte ansøgninger  96 stk.









Naturpleje:

Fredede arealer ca.  4000 ha.

Stier 200 km.

Fortidsminder 120 stk.

Hegninger 250 ha. (65 

stk)

Infotavler 200 stk.

Publikumsfaciliteter

Naturgenopretning



Indhegninger



Rydningsarealer



Stier og sheltere



Udførte og 

planlagte opgaver



Sandkås





Lannung

s eng





Pellegård







Budget 2022

Naturpleje 4.100.000 kr.

Biodiversitet 610.000 kr.

I alt 4.710.000 kr.

Fordeling 3,4 til natur 

1,3 til publikum





Kommende møder i Grønt 
Dialogforum – form og indhold samt 

godkendelse af mødeplan

• Foreslået mødeplan for resten af 2022: 

– Møde mandag den 5. september kl. 16-18

– Møde mandag den 5. december kl. 16-18



Eventuelt



Tak for idag


