TEKNIK & MILJØ

Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge
Tlf.: 56 92 00 00
Fax: 56 92 58 16

Grønt Dialogforums medlemmer

E-mail:
TeknikogMiljoe@brk.dk
CVR: 26-69-63-48
www.brk.dk

7. april 2011

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.
Deltagere: Torben Rønne-Larsen (TMU), Bente Johansen (TMU), Cæsar
Funch Jensen (BOFA), Mikkel Høst (Energitjenesten), Erik Thorsen (Sportsfiskerne), Finn Hansen (Bornholms Naturhistoriske Forening), Ingrid Kofod
Larsen (Friluftsrådet), Mogens Ellebye (Jægerne), Jens Christensen (DOF),
Søren Friese (SNS-Bornholm), Torben Jørgensen (Bornholms Forsyning),
Rikke Brandt Brogaard (LAG-Bornholm), Kaj Westh (Bornholms Landbrug), Thorbjørn Stenholm (DN), Steffen A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Louise Lyng Bojesen (T&M).
Afbud: Formand: Steen Colberg (TMU), Hans Henrik Ipsen (Østkraft)Finn
Ole Nielsen (Bornholms Museum), Diana Grevy Lindahl (Regional Udvikling/Vækstforums sekretariat), Niels Munch (BBS), Lene Grønning (Business
Center Bornholm), Anna Sofie Poulsen (T&M).
OBS: Ingrid Kofod Larsen fra Friluftsrådet deltog fra ca. 16.20.
Punkterne er inddelt i:
B = beslutnings- eller godkendelsespunkt
O = orienteringspunkt
D = drøftelse

1) Godkendelse af dagsorden (B).
Dagsorden blev godkendt
J.nr.:00.17.00A30-0002

2) Sekretariat (O). T&M.
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Kort orientering om ændring af sekretariat. Vivi Granby er flyttet til andre opgaver. Sekretariatet varetages i fremtiden af Louise Lyng Bojesen
og Anna Sofie Poulsen.
3) Behandling af ansøgning om grønt partnerskab fra Skovselskabet Poulsker aps (B), T&M.
Der er udarbejdet en ansøgning om grønt partnerskab fra Skovselskabet
Poulsker aps. Ansøgningen er vedhæftet. Ansøgningens indhold blev kort
gennemgået på møde i december. Der er på nuværende tidspunkt indsendt en supplerende ansøgning til Friluftsrådet om midler. Denne ansøgning skal videresendes til Naturstyrelsen Bornholm med en udtalelse
fra Grønt Dialogforum.
Ansøgningens indhold blev kort gennemgået på mødet og Grønt Dialogforum var enige om at ansøgningen kunne videresendes til Naturstyrelsen
Bornholm med positive tilkendegivelser.
4) Affaldskampagne i Teknik & Miljø (O), T&M.
Teknik og Miljø orienterede kort om håndteringen af den årlige affaldskampagne på Bornholm. Affaldskampagnen vil foregå i uge 21. Der vil
være fokus på affald ved landejendomme samt sandsynligvis også affald i
bredere forstand som gamle skilte, olietanke der skal udskiftes etc.
5) Status for Bornholms Regionskommune arbejde som klimakommune (O), T&M.
BRK indgik i 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredning. T&M orienterede om arbejdet med at være klimakommune samt de
resultater, der er opnået. Der blev udleveret 2 oversigter samt klimahandlingsplan for 2011.
Oversigterne medførte en diskussion omkring beregningsmetoder og ønske om større datagennemskuelighed samt bedre sammenligningsgrundlag. Thorbjørn Stenholm foreslog at kommunen fik udarbejdet et grønt
regnskab ligesom flere andre kommuner og virksomheder.
BOFA og Naturstyrelsen Bornholm udarbejder grønne regnskaber og har
gode erfaringer med det. Det kræver ressourcer både i opstartsfasen og i
forbindelse med de årlige opgørelser. Men regnskaberne er gode styringsredskaber.
Et enigt grønt dialogforum ønsker derfor at kommunen i fremtiden skal
udarbejde grønne regnskaber.
T&M vil derfor udarbejde forslag om at kommunen skal udarbejde grønne regnskaber fremover. Forslaget skal behandles politisk. Forslaget udarbejdes på opfordring af medlemmerne i Grønt Dialogforum.
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Bente Johansen vil desuden medbringe forslaget til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26. april.
På det kommende møde i grønt dialogforum vil T&M, Kommunale
ejendomme blive inviteret til at præsentere deres arbejde.
6) Ridestier på Bornholm (D), Friluftsrådet
Ingrid Kofod Larsen præsenterede et kort med oversigt over de nuværende ridestier på Bornholm. Vedhæftet. Ingrid redegjorde for at Friluftsrådet har en vision om at man kan ride hele vejen rundt om øen samt på
kryds og tværs af øen. Både til glæde for bornholmerne men også til gavn
for rideturismen.
Friluftsrådet har tidligere haft et godt samarbejde med BRK om dette og
ønsker at dette samarbejde kan fortsætte.
Samtidig er det et ønske at mulighederne for friluftsliv i højere grad eksponeres på internettet og gerne også i papirformat.
Søren Friese, NST præsenterede derfor hjemmesiden www.udinaturen.dk
som i første omgang indeholder alle de friluftsfaciliteter som Naturstyrelsen er ansvarlig for. I løbet af det næste stykke tid vil hjemmesiden blive
udbygget med alle kommunens informationer og faciliteter og desuden
kan organisationer og borgere også blive godkendt som ”indtastere” og
derved få mulighed for at indtegne stier etc.
Torben Rønne-Larsen oplyste at han var blevet spurgt om adgangsregler
for travheste i de tidligere kommunale skove. Han har videresendt
spørgsmålet til Borgmester Winni Grosbøll. Når der foreligger svar på
denne henvendelse vil den blive videreformidlet til medlemmerne af
grønt dialogforum.
7) Ny miljøstrategi 2012-2015 (O), T&M.
Den nuværende miljøstrategi udløber i med udgangen af 2011. Teknik &
Miljø orienterede kort om den kommende proces med udarbejdelse af en
ny strategi for 2012-2015.
Miljø, klima og energi vil i videst mulige udstrækning blive indarbejdet i
den regionale udviklingsplan og kommuneplanstrategi.
Der vedhæftes et notat om den proces og tidsplan der er godkendt i
kommunalbestyrelsen for dette arbejde. Alle organisationer opfordres til
at deltage i debatterne på de kommende borgermøder.
Desuden forventer T&M at udarbejde en klima, energi og miljø - handleplan til at uddybe og præcisere disse emner i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold til indholdet af den regionale udviklingsplan.
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På det kommende møde i Grønt Dialogforum kan Jette Iversen fra T&M
eventuelt inviteres til at deltage.
8) Status for samarbejde mellem DOF og T&M, Vej om grøftekanter (O).
DOF orienterede om status på samarbejdet og årets kommende indsats.
DOF har afholdt møde med T&M, Vej. Der er udpeget landevejsstrækninger fra Blykobbe-Nyker-Klemensker, Hasle-Allinge, Østermarie –
Louisenlund-Nexø og Arnager-Pedersker. Tyve frivillige personer fra
DOF vil få tildelt 5 km vejstrækning hver. Medlemmerne udstyres med
målepinde og vil foretage tilsyn med grøftekanternes tilstand langs disse
strækninger. Arbejdet forventes igangsat i forbindelse med påsken. T&M,
Vej skal levere kort til dette arbejde. Kortene er endnu ikke modtaget.
Sekretariatet vil anmode T&M, Vej om status for udarbejdelse af kortmaterialet.
9) Miljøministeriets serviceeftersyn af kommunernes behandling
af sager om beskyttede naturtyper (O).
Miljøministeriet har gennemført et serviceeftersyn af kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper. Resultatet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
Der har været foretaget stikprøvekontrol, hvor også Bornholms Regionskommune har været udvalgt. T&M gennemgik resultaterne af den lokale
stikprøvekontrol samt oplyste om årets kommende indsats indenfor området.
Der er vedhæftet et kort, hvor det fremgår hvor der har været foretaget
stikprøvekontrol samt resultatet af dette. Konklusionen er at kommunens
registrering af de beskyttede naturtyper er rimelig men godt kan forbedres. Det er dog primært nygravede vandhuller, der endnu ikke er omfattet
af registreringen.
Kommunernes administration af de beskyttede naturtyper er dog generelt
på niveau med amternes.
Emnet medførte en kort diskussion omkring type af overtrædelser og
hvem, der overtræder beskyttelsesbestemmelserne.
Beskyttelsesbestemmelserne overtrædes både af professionelle landmænd, men i høj grad også af andre ejere af landejendomme. Hyppige
overtrædelser er oppløjning og etablering af vildtagre samt opfyld af søer.
T&M har de sidste år gennemført en del besigtigelser og registreringer af
§3 og dette arbejde vil også fortsætte i år både af egne medarbejdere og af
konsulenter.
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10) Evt.
Finn Hansen fremviste en power point der anskueliggjorde konsekvenserne ved den øgede dyrkning af majs og nedlæggelsen af de mange levende hegn i landskabet. Finn demonstrerede hvilken vigtig funktion de
levende hegn har som snehegn der opfanger sneen om vinteren. Sneen
bliver omkring hegnene og lægger sig ikke på vejene i det omfang vi har
set i vinter. Hvis vi etablerer flere hegn kan udgifterne til snerydning reduceres. Power point er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Louise Lyng Bojesen
Biolog
Dir. tlf.: 5692 2059
E-mail: Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk

