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STED:

Ullasvej 23, Mødelokale A

TILSTEDE:

Formand: Steen Colberg (TMU), Bente Johansen (TMU), Erik
Thorsen (Sportsfiskerne), (Bornholms Naturhistoriske Forening),
Kurt Jensen (Friluftsrådet), Mogens Ellebye (Jægerne), Jens
Christensen (DOF), ), Diana Grevy Lindahl (Regional
Udvikling/Vækstforums sekretariat), Ole Holm Pedersen (T&M),
Hans Christian Olsen (T&M), Morten Bach Jørgensen (T&M);
Torben Rønne‐Larsen (TMU), Mikkel Høst (Energitjenesten),
Cæsar Funch Jensen (BOFA), Per Martlev Hansen (Bornholms
Forsyning), Pær Koie Kofoed (BBS), Thorbjørn Stenholm (DN),
Camilla Sandfeldt (Business Center Bornholm).

AFBUD:

Hans Henrik Ipsen (Østkraft); Louise Lyng Bojesen (T&M); Steffen
A. Jørgensen (Skovdyrkerne); Rikke Brandt Brogaard (LAG‐
Bornholm); Kaj Westh (Bornholms Landbrug),

Dagsorden:

Pkt 1
Pkt 2
Pkt 3a

Godkendelse af dagorden (B)
Valg af ordstyrer (B)
Præsentation af BRKs plejeplaner for 2013 (O)
‐ Grønne områder v/Morten Bach Jørgensen
‐ Beskyttede arealer v/Ole Holm Pedersen
‐ Skove v/Hans Christian Olsen
Pkt. 3b
Kort præsentation v/Mikkel Høst (projekt om
brændeovne) (O)
Pkt 4
Diskussion af prioriterede områder for Agenda 21
puljen 2013 (D)
Pkt 5
Mødedatoer for 2013 (B)
Pkt 6
Eventuelt (D)

J.nr.:«JNR»
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Referat:
Ad.1)

Godkendt.

Ad. 2)

Steen Colberg

Ad. 3a)

Der blev orienteret om T&Ms plejeplaner for 2013.

Ad. 3b)

Arrangementet blev afholdt i november i Aakirkeby med 40‐50
deltagere. Mikkel Høst anbefaler, at der arbejdes videre med
emnet, da der spås lige så meget energi via fyring i brændeovne i
2015 som fra den alm. forsyning. Dette gør emnet meget relevant
og interessant ift. den fremtidige forsyningsstrategi.

Ad. 4)

Ift. prioriteret indhold af Agenda 21 ansøgninger opfordrede
Steen Colberg til aktiviteter, som er synlige for borgerne, konkrete
og håndfaste.
Thorbjørn Stenholm fremhæver, at skolerne mangler ofte midler
(Thorbjørn har været ude at dele grønne flag ud og er blevet
mødt med stor interesse), og at projekter orienteret mod og med
skolerne.
Bente Johansen supplerer: oplagt at inddrage
skoler og dagsinstitutioner som en del af partnerskabsaftaler.
Erik Thorsen peger på vigtigheden af vandløbene, også for
turismen, og den fine synergi, der potentielt er med kommunens
indsats, samt den betydelige mængde frivilligt arbejde, der typisk
mobiliseres.
Af enkeltstående tiltag, nævnte Jens Christensen fugletårn
v/Kærgård som et oplagt naturformidlingsprojekt, mens Mogens
Ellebye fremhævede værdien af vildthegn for både flora og fauna.
Mikkel Høst gjorde opmærksom på, at de små engagementer
synes ganske effektive til at skabe debat.
Ift. fordeling af Agenda 21 puljemidlerne imellem store og små
projekter foreslår Cæsar Funch Jensen, at denne opdeling
undlades og hvert indkommet forslag vurderes på egen merit
alene. Der var bred enighed om, at tage ansøgningerne til Agenda
21 puljen i den rækkefølge, de indkommer og vurdere hvert
enkelt separat på, om de modsvarede formålet med puljen uden
at skele til om det ansøgte beløb var over eller under DKK 7.000.
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Steen Colberg foreslog, at det blev vedtaget at prioritere tiltag af
praktisk, fysisk karakter, ansøgninger, der involverede skoler &
daginstitutioner, samt formidling. Desuden at bibeholde
sekretariatets mandat til at bevilge projekter under 7000,‐ og
sløjfe en fast opdeling mellem store (over DKK 7.000) og små
(under DKK 7.000) ansøgninger/projekter. Dette blev vedtaget.
Mikkel Høst gjorde opmærksom på, at han under fondsmessen
havde fortalt om Agenda 21 puljen til deltagerne.
Ad. 5)

Forslag til mødedatoer i 2013 udsendes pr. mail.

Ad. 6)

Kurt Jensen orienterede om Friluftrådets tiltag ”Kløverstier” i alle
kommuner. Tips & Lotto midlerne samt Nordeafonden deler ud til
afmærkede stiruter i danske byer. Kløverstierne skal formidle
kultur, natur og friluftsliv mhbp at øge sundhed og livskvalitet og
består typisk af fire stier med forskellig længde, der udgår fra en
centralt placeret pæl/markør. Der er mulighed for at søge midler:
25.000 i tilskud til pæle og skilte, 3500 til indvielse og foldere. Det
er tænkt at initiativet skal udfoldes over en 3‐årig periode (ift
etablering og dermed ansøgninger om samme).
Diana Grevy Lindahl orienterede om deltagelse i en konference
om vildt (kød) i danskernes køkken. Konferencen afslørede
interessante undersøgelser: Adgangen til vildt er begrænset, og
kun 33% af befolkningen har prøvet at tilberede vildt. Omkring
10% af resten kan ikke lide vildt, men det vurderes, at de sidste
57% er potentielle kunder af ikke alene vildt, men også
’naturkød’, dvs. kød fra de dyr, der indgår i naturplejetiltag.

