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Referat fra møde i Grønt Dialogforum 1. oktober 2012
Referat fra møde i Grønt Dialogforum mandag den 1/10 -2012 kl. 16.1518.15. Mødet afholdtes i mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne.
Deltagere: Formand: Steen Colberg (TMU), Bente Johansen (TMU), Erik
Thorsen (Sportsfiskerne), Finn Hansen (Bornholms Naturhistoriske Forening), Kurt Jensen (Friluftsrådet), Mogens Ellebye (Jægerne), Jens Christensen (DOF), Steffen A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Søren Friese (SNSBornholm), Diana Grevy Lindahl (Regional Udvikling/Vækstforums sekretariat), Louise Lyng Bojesen (T&M), Ole Holm Pedersen (T&M), Ilsebil Hansen (T&M), Jesper Preuss Justesen (T&M).
Afbud: Torben Rønne-Larsen (TMU), Finn Ole Nielsen (Bornholms Museum), Mikkel Høst (Energitjenesten), Cæsar Funch Jensen (BOFA), Hans
Henrik Ipsen (Østkraft), Per Martlev Hansen (Bornholms Forsyning), Pær
Koie Kofoed (BBS), Rikke Brandt Brogaard (LAG-Bornholm), Kaj Westh
(Bornholms Landbrug), Thorbjørn Stenholm (DN), Camilla Sandfeldt (Business Center Bornholm).
Punkterne er inddelt i:
B = beslutnings- eller godkendelsespunkt
O = orienteringspunkt
D = drøftelse

J.nr.:00.17.00A30-0002
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1) Godkendelse af dagsorden (B).
Dagsorden blev godkendt.
2) Økonomi, T&M (B).
Orientering om økonomi og beslutning om fordeling af resterende midler.
Teknik & Miljø fremlagde oversigt og forbrug af Agenda 21 midlerne og
opfordrede til forslag til fordeling af de resterende midler. Der var med
tanke på ansøgningerne, der skulle behandles under næste punkt, enighed
om at resten af Agenda 21 midlerne (bortset fra få midler til driften) skulle fordeles til større projekter. Der resterede 60.895 kr. i Agenda midler.
55.000 kr. blev prioriteret til større projekter. 5.895 kr. blev prioriteret til
sekretariatets drift. Se vedhæftede oversigt, hvor det korrigerede budget
fremgår.
Der er dermed ikke flere midler i Agenda 21 puljen i 2012.
3) Behandling af indkomne ansøgninger (B).
Teknik & Miljø havde modtaget to ansøgninger om støtte fra Agenda 21
puljen.
‐ På vej mod fossilfri transport på Bornholm fra Energitjenesten Bornholm. Ansøgt beløb kr.: 63675,-. Bevilget beløb: kr. 50.000,-. Grønt
Dialogforum er opmærksomt på at det bevilgede beløb er mindre end
det ansøgte. Grønt Dialogforum ser derfor gerne aktivitet 1, 2 og 4
prioriteret gennemført for de tildelte midler.
‐

Del din idé! – hvordan gør vi bæredygtighed til en folkesag på Bornholm? fra Bornholms Teater. Ansøgt beløb kr.: 39500,-. Bevilget beløb: kr. 5.000,-. Grønt Dialogforum er opmærksomt på at det bevilgede beløb er mindre end det ansøgte.

De to projekter blev vurderet sammen. Man ønskede at støtte begge projekter og blev enige om ovennævnte fordeling.

4) Strandnummerering og badevandsprofiler (O).
Ole Holm Pedersen orienterede om arbejdet med strandnummerering og
opsætning af badevandsprofiler. Der skal opsættes små nummerskilte ved
alle nedgange til strande og mindre badesteder. Opsætningen sker i samarbejde med Politiet og Beredsskabet.
Der er udarbejdet badevandsprofiler på baggrund af ny bekendtgørelse
(EU-direktiv). Badevandsprofilerne (skilte i A4 format) er opsat ved alle
større offentlige badesteder og beskriver stranden samt badevandskvalitet.
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5) Vandpleje-Bornholm, Erik Thorsen, Sportsfiskerne (O).
Erik Thorsen gav en orientering om Vandpleje-Bornholm’s projektaktiviteter med udlægning af gydegrus og skjulesten samt bestandsanalyse og
signalkrebs. Se vedhæftede powerpoint.
Erik gjorde opmærksom på de økonomiske udfordringer og blev på baggrund af præsentationen af deres arbejde opfordret til at søge støtte fra
Agenda 21 midlerne til næste år.
6) Oplæg fra DOF til grønt partnerskabsprojekt om fugletårn mv
ved Kærgårds Mose (D)
Jens Christensen præsenterede projektidéen om et fugletårn ved Kærgårds Mose. Desuden blev adgangsforhold ved mosen drøftet. Grønt Dialogforum var umiddelbart positivt. Jens vil indkalde de relevante parter
til et opstartsmøde. Parterne forventes at blive DOF, DN, BRK, Friluftsrådet og NST Bornholm. Se vedhæftede powerpoint.
7) Den Grønne Ring ved Rønne, T&M (O)
Ilsebil Hansen orienterede om planerne om at færdiggøre den grønne
ring ved Rønne vha grøn vækst midler. Der ønskes skabt en forbindelse
(cykel-, vandre- og ridesti) fra Blykobbe plantage i nord forbi kaolinsøerne, Snorrebakkesøen, Rønne plantage og hen til Galløkken. Desuden skal
der skabes forbindelser fra byen til stien. Der forventes etableret forskellige faciliteter som shelter og informationstavler undervejs.
Grøn Vækst midler skal medfinansieres af offentlige midler. Bornholm
har fået tildelt 17,7 mio til emnerne: Adgang til naturen, cykelstier og kvalitetsfødevarer ved naturpleje. Projekterne skal være gennemført inden
udgangen af juli 2014.
Fra Grønt Dialogforum blev der opfordret til samarbejde på tværs samt
om muligt at indtænke klimaløsninger i projektet. Desuden blev der
fremført et ønske om at forbedre stien ved det nye plejecenter samt opsætning af et borde/bænkesæt ved Kaolinsøen således at der for pårørende og beboere vil blive bedre mulighed for at gå en tur i nærområdet
og få et hvil undervejs.
8) Ny varmeplan (O).
Teknik & Miljø orienterede om den nye varmeplan, der er til politisk behandling og herefter kommer i høring. De forskellige energiformer samt
beregningerne af tilgængelig biomasse blev kort drøftet. Teknik & Miljø
går i dialog med Naturstyrelsen om tilgængelig biomasse (flis) på statens
arealer.
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9) Evt.

Med venlig hilsen

Louise Lyng Bojesen
Afdelingschef for Natur & Miljø
Dir. tlf.: 5692 2059
E-mail: Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk

Agenda 21 pulje 2012.
Budget for aktiviteter i 2012
Uforbrugte midler fra 2011
Bevilling 2012
Tilgængelige midler 2012

195000
150000
345000

Budget
Besparelse 2012
1) Større projekter (>7000 kr)
Grøn Hverdagstransport (Energitjenesten), gl. bevilling
Brændeovne (BOMEC)
Fossilfri transport
Del din ide

100000

2) Småprojekter (<7000 kr)
Naturformidling på Balka, Lillemyrs venner
Foredrag om økologi og biodynamisk dyrkning, NHØB og BOMEC
Foreddrag om økologi og mad af Bodil Søgaard, NHØB og BOMEC
Kursus i økologisk bær og frugtproduktion, Bornholms Landbrug
Foredrag om økologisk mad, solskinsmad, Birte Straarup, NHØB og BOMEC
Foredrag om økologisk havedyrkning, BOMEC

100000

3) Disp. Agenda 21 Sekr. (aktiviteter)
Energimesse i Østermariehallen, februar 2012
Folkemøde
Øresundsregional klima- og cleantechstrategi (øresundskomiteen)
Invasive arter - formidlingsaktivitet
Vandets dag

100000

4) Drift (Informationsmateriale, møder, netværk, rejser, publikationer mm)
Mødeforplejning
Klimakommune 5 års jubilæum

I alt

Korrigeret
budget
100000

Udgifter
100000

120700

Samlet
forbrug
011012
100.000
120700

48225
17475
50.000
5000
35022

35022
7000
4665
6960
4030
5367
7000

83382,75

83382,75
6382,75
25.000
25.000
17.000
10.000

45000

5895

345000 344999,8 339104,8

0

339.105

Foreningen blev stiftet 23. februar 2012
med følgende formål:

”Det er foreningens formål med udgangspunkt i et
forpligtende fællesskab at give medlemmerne adgang
til at udøve pleje af de Bornholmske fiskevande med
henblik på at fremme biodiversiteten, gyde- og
opvækstmuligheder, at virke for udbredelsen af
almindelig sportsfiskerkultur, at fremme samarbejdet
med sportsfiskerforeninger, lodsejere og andre
interesseorganisationer, samt at bekæmpe forurening
af vore vande.”

Medlemmer:
”Som medlem kan optages enkeltpersoner,
institutioner og lignende samt
sportsfiskerforeninger på Bornholm under
Danmarks Sportsfiskerforbund, der tilslutter sig
foreningens formål.”
- Samtlige medlemmer af de bornholmske
sportsfiskerforeninger er i dag medlemmer af vandpleje
Bornholm.
- Mange naturinteresserede enkeltpersoner.
- Flere firmaer.

På Bornholms 588 km² er der målsætning
for ca. 986 km vandløb samt 12 søer.

Det vil vi gerne være med til at værne om, så der bliver
bedre forudsætning for, at havørrederne forbliver
selvreproducerende, til glæde for alle, både lokale
lystfiskere og turister samt andre naturinteresserede.

Vi yder en frivillig indsats, for at fremme
biodiversiteten i og omkring de
bornholmske vande.

Og hvad har vi så fået udført?

- Fjernet spærring i Blykobbe Å ved Rævebro i samarbejde
med Teknik og Miljø samt TV2.

- Fjernet spærring i Vase Å i
samarbejde med lodsejere

- Udlagt gydegrus og skjulesten i Blykobbe Å.
- I alt 30 tons.

- Udlagt gydegrus og skjulesten i Bagge Å.
- I alt ca. 13 tons i samarbejde med
lystfiskere fra Ole Almeborg.

- Fjernet spærring i Tingsted Å

- Fjernet spærringer i Tejn Å og Kampeløkke Å

- Medvirket til DTU Aquas bestandsanalyse i
ca. 50 vandløb og ca. 170 stationer i en 3
ugers periode.

Vi medvirker til krebseanalyse, foreløbigt i
14 vandløb på 40 stationer.
Der skal undersøges om der er
Signalkrebs, som er en invasiv art, der
kan bære på en sygdom, der kan
udrydde vores normale bestand af
flodkrebs.

Men – vi mangler materiel til at udføre
de mange projekter.
Derfor har vi søgt forskellige fonde om
tilskud til indkøb af river, skovle, spande,
wadestøvler, GPS, stengrebe, trillebøre,
motorsav, benzin samt en lukket trailer til
opbevaring af materiellet.
Vi har fået lidt fra et par lokale fonde,
men langtfra nok. Derfor appellerer vi til
alle interesserede om at bidrage med
enten materiel eller penge.

http://www.vp-bornholm.dk

Kærgårds‐ og Vallensgårdsmoser

Grønt partnerskab om fugletårn ved Kærgård
• Naturformidlingsprojekt
• Deltagere:
– Naturstyrelsen
– Regionskommunen
– DOF‐Bornholm
– Friluftsrådet
– DN‐Bornholm

