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Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.
Deltagere: Formand: Steen Colberg (TMU), Torben Rønne-Larsen (TMU),
Cæsar Funch Jensen (BOFA), Thorbjørn Stenholm (DN), Mikkel Høst
(Energitjenesten), Erik Thorsen (Sportsfiskerne), Finn Hansen (Bornholms
Naturhistoriske Forening), Ingrid Kofod Larsen (Friluftsrådet), Mogens Ellebye suppleant for Hans-Jørn Hansen (Jægerne), Kaj Westh (Bornholms
Landbrug), Jørgen Spøer suppleant for Lene Grønning (Business Center
Bornholm), Jens Christensen suppleant for Per Clausen Pedersen (DOF),
Søren Friese (SNS-Bornholm), Per Martlev Hansen (Bornholms Forsyning),
Anna Sofie Poulsen (T&M), Vivi Granby (T&M) og Louise Lyng Bojesen
(T&M), Hardy Pedersen (T&M).
Afbud/Ikke mødt: Bente Johansen (TMU); Louise Groth-Michelsen (Regional Udvikling/Vækstforums sekretariat); Finn Ole Nielsen (Bornholms Museum), Niels Munch (BBS), Hans Jørgen Jensen (LAG-Bornholm), Steffen
A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Hans Henrik Ipsen (Østkraft).
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Velkomst og præsentationsrunde
3) Kort gennemgang af forretningsorden, økonomi og hjemmeside
4) Kort præsentation af grønne partnerskaber herunder præsentation af
kommende muligt grønt partnerskab i Poulsker/Bodilsker plantager
om genskabelse af hydrologi, afgræsning og forbedring af friluftsliv
5) Præsentation af og indledende diskussion af cykelvejsprojekt ved
Hardy Pedersen og Robert Kure (T&M)
6) Indkomne ansøgninger
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a) Grøn hverdagstransport fra Miljø og Energicentret. Ansøgning om 41.500 til workshop om grøn mobilitet i Rønneområdet. Workshoppen er en lille del af det store projekt, der
også søges finansieret fra andre fonde. Projektbeskrivelse
samt oversigt over budget for workshoppen er vedhæftet.
7) Forslag til emner til næste møde. Forventes afholdt ultimo 2010.
***
Referat
Ad 1) Dagsordenen blev godkendt. Steen Colberg henstillede til sekretariatet
at alle bilag fremover udsendes, så deltagerne kan være forberedte.
Ad 2) Kort præsentationsrunde bordet rundt.
Ad 3) Louise Lyng Bojesen gennemgik den fremsendte forretningsorden
samt status for Agenda 21 puljen, forbrug i 2010 og resterende midler.
OBS: Opdateret status fra 14/9-2010 udsendes med dette referat.
Mikkel Engset Høst tilkendegav at tilgang til midler fra Agenda 21 puljen har
afgørende betydning for arbejdet i Miljø- og Energicenter Bornholm.
Steen Colberg appellerede til at flere aktører/projekter kommer i spil i forhold til anvendelse af Agenda 21 puljen, så de afsatte midler kommer i anvendelse. Han nævnte at puljens anvendelsesområde var til drøftelse og også
kunne tænkes anvendt til mere konkrete projekter.
Erik Thorsen nævnte vandløbsforbedringer som et mulig konkret indsatsområde.
Jørgen Spøer: Pegede på fordelene ved at støtte op om igangværende projekter, og satse på færre men større tiltag. Som potentielt samarbejdsprojekt blev
nævnt projekt Tryg Ø (i politiets regi) om information til borgerne i et bæredygtigt samfund.
Vivi Granby nævnte, at sekretariatet vil informere om Agenda 21 puljen i
forbindelse med fundraising dag den 2. oktober arrangeret af LAG - Bornholm.
Thorbjørn Stenholm opfordrede til at fokusere på folkeskolerne og arbejde
for at få gennemført miljøkaravaner.
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På baggrund af de samlede drøftelser blev det besluttet, at Agenda 21 sekretariatet udarbejder forslag til justering af forretningsorden til godkendelse i
Teknik & Miljøudvalget. Justeringen skal muliggøre at Agenda 21 puljen foruden formidlingsprojekter også kan støtte konkrete projekter.
Agenda 21-hjemmesiden under Regionskommunens hjemmeside,
www.brk.dk/agenda21 blev præsenteret af Vivi Granby. Den nuværende
opbygning relaterer til Miljøplan 2008-2011. Hjemmesiden ventes justeret i
forbindelse med udarbejdelsen af den næste Agenda 21 plan i 2011.
Ad 4) Louise Lyng Bojesen præsenterede baggrund og muligheder i den
statslige pulje til grønne partnerskaber, og opfordrede Grønt Dialogforums
medlemmer til at gå sammen om projektansøgninger. Som eksempel blev
præsenteret et muligt grønt partnerskabs projekt i Poulsker/Bodilsker plantager hvor naturgrundlaget indeholder mange muligheder for punktvise forbedringer (som fx større tilgængelighed, varetagelse af Natura 2000 interesser, muligheder for naturforbedringer, forbedring af faciliteter mm.) Lodsejer
Lars Wilhjelm er meget interesseret i at indgå i et grønt partnerskabsprojekt.
Mogens Ellebye nævnte at en anden mulighed var at forbedre forholdene i
kommunens egne skovarealer, og derved øge værdien af disse.
Finn Hansen foreslog tanken om et slagteri aktieselskab, der skulle sikre rentabilitet i naturplejeprojekter på øen.
Ad 5) Hardy Pedersen præsenterede cykelvejsprojektets tilblivelse og hovedindholdet i det projekt der nu foreligger som ansøgning hos Transportministeriet på samlet 133 mio. kr. Der søges om en 40 % dækning. De øvrige
midler ventes at kunne dækkes med anlægsinvesteringer i projektperioden
samt andre puljer og fonde, herunder midler fra interesseorganisationer. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Destination Bornholm og har bl.a. til
hensigt at opretholde Bornholms status som en af Nordeuropas førende cykeldestinationer. Projektet indeholder en skitse til en lang række tiltag, der ud
over cykelstier og tiltag til forbedret trafiksikkerhed, også handler om bedre
byrum, støttepunkter og faciliteter som er generelle forbedringer for en bredere målgruppe. Projektet ventes at få tilknyttet egen projektleder og organisation, der bl.a. skal se til at der sker inddragelse af alle relevante aktører.
Grønt Dialogforums medlemmer opfordres til at allerede nu at studere det
udleverede materiale og komme med ideer til samarbejdsflader og indhold.
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Ingrid Kofod Larsen tilkendegav at Friluftsrådet er meget interesseret i at
indgå i at indgå i projektet som samarbejdspart og nævnte Bornholms Museum som en anden oplagt part, da de ligger inde med relevant kulturhistorisk
information.
Søren Frise foreslog konkret Trinbrættet i Almindingen som et muligt støttepunkt med infotavle etc.
Ad 6) Mikkel Høst forlod som repræsentant for ansøger mødet under drøftelsen.
Vivi Granby fremlagde kort formål og intentioner med projekt Grøn hverdagstransport fra Miljø og Energicentret, der består af 7 mindre delprojekter.
Projektet vil være med til at understøtter cykelprojektet og den daglige anvendelse af cyklen som transportmiddel.
Da projektbeskrivelse og budget blev udarbejdet i dagene omkring indkaldelsen til Grønt Dialogforum, er der efterfølgende sendt en opdateret ansøgning
til sekretariatet hvori der anmodes om kr. 48.225 kr. fra Agenda 21 puljen
mod den fremsendte anmodning på kr. 41.500 kr. Det ansøgte beløb søges
primært til delprojektet ”workshop om grøn mobilitet”.
Den samlede projektsum er på 484.250 kr. og forventes foruden Agenda 21
puljen støttet af Energitjenesten, LAG-Bornholm og resterende midler fra
Nordisk Ministerråd (et samarbejdsprojekt med Gotland og Åland).
Efter debat kunne formanden opsummere, at Grønt Dialogforum ønsker at
støtte projektet med 48.225 kr. fra Agenda 21 puljen, dog med opfordring til
at budskabet ”byg-selv-din-el-bil” omformuleres, så formålet at gøre praktiske erfaringer lokalt med princippet for elbiler i erhvervsskolens mekanikuddannelse fremgår tydeligere. Revideret projektbeskrivelse og budget er vedhæftet dette referat.
Ad 7) Følgende emner blev foreslået:
Ingrid Kofod Larsen:
- ridestier – en fortsættelse af det tidligere samarbejde med Regionskommunen;
Louise Lyng Bojesen:
- naturpleje og drift af grønne områder;
Thorbjørn Stenholm:
- vandre & ridestier herunder orientering/ status for projekter under
projekt Mulighedernes Land (Ringebakkerne, m.fl.);
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Anna Sofie Poulsen:
- klimatilpasning (hvordan arbejder forsyning, Teknik & Miljø m.fl.);
- samarbejdet mellem Regionskommunen og SNS-Bornholm om formidling:
- trafikplan Rønne
Finn Hansen:
- principiel debat om landbrugsbygninger og arealer/landskabet som
ressource,
Søren Friese (SNS-Bornholm)
- natura 2000 handleplan, pleje af lysåbne arealer (hvad gør vi for at
understøtte det?)
Mikkel Engset Høst:
- Henstillede til at møderne i Grønt Dialogforum ikke kun er videreformidling af information, men også diskussion.

Bilag:
 Opdateret budget og foreløbigt regnskab for Agenda 21 puljen per
14/9-2010
 Opdateret projektbeskrivelse og budget for ”Grøn hverdagstransport”

Med venlig hilsen

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

