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Referat 

Referat af møde i Grønt Dialogforum den 8. december 2014 

Deltagere: Bo Haxthausen (TMU), Cæsar Funch Jensen (BOFA), 
Erik Thorsen (Sportsfiskerne), Finn Hansen (Bornholms 
Naturhistoriske Forening), Kurt Jensen (Friluftsrådet), Per 
Martlev Hansen (Bornholms Forsyning), Kaj Westh 
(Bornholms Landbrug), Poul Veise (DN), Diana Grevy 
Lindahl (EUB/Vækstforums sekretariat), Søren Friese 
(Naturstyrelsen Bornholm), Hans Jørgen Jensen (LAG 
Bornholm), Mikkel Høst (Energitjenesten), Mogens Elle-
bye (Jægerne), Camilla Sandfeldt (Business Center Born-
holm), Steffen A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Louise Lyng 
Bojesen (T&M), Ole Holm Pedersen (T&M), Hanne-Jytte 
Vejdiksen (T&M), Janne Sommer Nielsen (T&M).  

 
Afbud: Formand Carsten Scheibye (TMU), Jesper Lindstrøm Lar-

sen (TMU), Hans Henrik Ipsen (Østkraft), Finn Ole Niel-
sen (Bornholms Museum), Bornholmske Borgerforenin-
gers Samvirke (BBS), Jens Christensen (DOF). 

1. Godkendelse af dagsorden (B). 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra møde 18. august (B).  

Referat blev godkendt uden bemærkninger. Dog skal orienteringspunk-
tet om nedrivning og virkemidler med på et kommende møde i 2015. 

3. Behandling af indkomne ansøgninger til puljen for Lokale Grønne 

Partnerskaber (B). 

Teknik & Miljø havde modtaget to ansøgninger til høring i Grønt Dia-
logforum: 
1) Foreningen Sandvig søger om støtte til opførelse af badebro i 

Osandbugten i Sandvig. Beløb kr.: 290.000.  
2) Bornholms Regionskommune søger om støtte til renovering af Pe-

dersker jagthus, så det kan bruges til mødested og infocenter. Beløb 
kr.: 345.000. 

Grønt dialogforum indstiller begge projekter til støtte.  
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4. Resultat af Agenda 21 projektet: Spar 20 % Kampagne - rev. 2014: 

”For enden af vejen”, Mikkel Høst (O). 

Mikkel Høst (Energitjenesten) fortalte om resultatet af projektet Spar 20 
% kampagnen – hjælp til energirenovering via lokale borgerforeninger, 
der blev bevilliget støttet fra Agenda 21 midler (2013). Projektet måtte 
revideres pga. manglende finansiering og blev gennemført for et budget 
på 72.000 kr., hvor af de 42.500 kr. er fra Agenda 21 midler.  I fire bor-
gerforeninger (Hasle, Sandvig, Pedersker og Klemensker) er der afholdt 
et ”For enden af vejen” arrangement med tema-arrangement og 10 ener-
givejledninger pr. borgerforening. Omkring 60 personer deltog i alt i ak-
tiviteterne. På hver arrangement blev to huse besøgt sammen med alle 
deltagere og forslag til energirigtige tiltag blev drøftet og gennemgået. 
Tilbagemeldinger var positive, og presseomtale har været fin i Born-
holms Tidende, DR- Bornholm samt Bornholm.nu.  

5. Status på Bright Green Island-strategien og proces for et politisk 

oplæg til en revitalisering af Bright Green Island, Diana Grevy 

Lindahl (O). 

Diana Grevy Lindahl (EUB/Vækstforums sekretariat) gennemgik status 
for Bright Green Island-strategien 2014 og fremlagde tanker og politiske 
oplæg til fornyelse fremadrettet. Bright Green Island (BGI) opstod som 
efterspørgsel hos Bornholms Erhvervsliv på et nyt image. BGI skulle 
understøtte Bornholms erhvervsliv. Diana præsenterede desuden en re-
vitaliseret BGI-betragtning i hhv. et problem-træ og måltræ.  Fornyelse 
af BGI-strategien har fokus på at koble systemer af bl.a. økonomi og bæ-
redygtighed for at opnå et modstands- og bæredygtigt (resilient) samfund 
på den længere bane. Dette vil udmønte sig i fire temaer for indsatser: 
profilering, identitet, produkt- og serviceudvikling og resurseforvaltning. 
Det er en løbende proces og nærmere rammer fastsættes i starten af 
2015. Præsentation er vedlagt som bilag.   
Hans Jørgen Jensen (LAG Bornholm) udtrykte bekymring for fokus på 
projekt og produkt og ikke selve værdigrundlaget. Hans Jørgen Jensen 
efterspurgte en bred folkelig debat om værdigrundlaget med eksempel i 
dogmeregler for ny nordisk mad.  
Diana påpegede, at denne fint kan ligge som en del af indsatserne, men 
at alle aktiviteter kræver en finansiering. Finansieringen er pt ikke på 
plads. Derfor skal det indtil videre bæres igennem som projekter, hvis 
det ikke er aktiviteter, som allerede er indarbejdet i budgetterne. 
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Giftfri rottebekæmpelse, T&M (D). 

Hanne-Jytte Vejdiksen (T&M) lagde op til drøftelse af, hvordan Born-
holms Regionskommune kan gennemføre giftfri bekæmpelse af rotter i 
det åbne land. Til inspiration blev der taget udgangspunkt i Lolland 
kommune, der er påbegyndt en giftfri bekæmpelse og opsætter rovfugle-
pæle.  

Baggrunden er at der ikke længere må anvendes gift i det åbne land, kun 
op til 25 m fra beboelse. Samtidig har der været et fald i tilgængelige rot-
tebekæmpelsesmidler. Det er ca. 1½ år siden, at et effektivt middel blev 
forbudt og siden har det været umuligt at bekæmpe rotter effektivt.  

Lolland sætter på en 100 km strækning kasser ud med smækfælder og ef-
terfølgende rovfugle pæle i håb om at rovfugle er nok til at bekæmpe 
rotter i det åbne land på sigt. DOF Bornholm havde inden mødet mel-
delt, at de støttede ideen om rovfuglepinde.  

Majsmarker og fordring af vildt er to meget store problemer i rottebe-
kæmpelsen. Det er vigtige fødekilder for rotter i det åbne land. Samtidig 
modvirker k-vitamin i majsen rottegiften. Indførsel af ræve og ændring 
af fordring af vildt blev drøftet. Bornholms Regionskommune arbejder 
videre med problemstillingen og input til løsninger modtages gerne.  

6. Naturplan Danmark, Søren Friese (O). 

Søren Friese (Naturstyrelsen Bornholm) gennemgik den nye Naturplan 
Danmark og de tre overordnede indsatsområder: Mere plads og bedre 
sammenhæng i naturen, Styrket indsats for vilde dyr og planter og Bedre 
muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv.  
Præsentation er vedlagt som bilag.  
Link Naturplan Danmark: http://naturstyrelsen.dk/naturplan-danmark/  
Link til grønt danmarkskort: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk   

7. Vandplan (2010-2015) er vedtaget, T&M (O) 

Første generation vandplan blev endelig vedtaget og offentliggjort den 
30. oktober 2014. Den gælder for perioden 2010-2015.  
For vandløb på Bornholm er der ikke store ændringer. Der skal fjernes 2 
faunaspærringer og genåbnes rørlagte vandløb på ca. 4 km (11 vandløb). 
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Status er at Bornholms Regionskommune har gennemført forundersø-
gelser på alle indsatser, har fået tilsagn på to indsatser i hhv. Læså og 
Tingsted å samt afslag på genåbning af Kæmpe Å. De to førstnævnte 
indsatser er under behandling, og afslaget har Bornholms Regionskom-
mune påklaget til NaturErhvervstyrelsen. Præsentation er vedlagt som 
bilag. 
Relevante link:  
GISLAG: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014   
Naturstyrelsen om vandplanen: 
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandplaner-(2009-
2015)/vedtagne-vandplaner-2009-2015/     

8. Mødedatoer 2015: 

Følgende mødedatoer for 2015 blev vedtaget:   
Mandag den 9. marts 
Mandag den 24. august 
Mandag den 7. december  

9. Evt.  

Ingen havde noget til eventuelt.  
 
BILAG:  
Præsentation: Status på Bright Green Island-strategien 
Præsentation: Naturplan Danmark, Naturstyrelsen 
Præsentation: Vandplan status.
 


