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Referat fra møde i Grønt Dialogforum 18. august 2014 kl. 16-18,
Ullasvej 23, mødelokale A
Deltagere:

Formand Carsten Scheibye (TMU), Bo Haxthausen
(TMU), Jesper Lindstrøm Larsen (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 Henrik
Ipsen (Østkraft), Hans Jørgen Jensen (LAG Bornholm),
Mikkel Høst (Energitjenesten), Jens Christensen (DOF),
Mogens Ellebye (Jægerne), Steffen A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Pær Koie Kofoed (BBS), Louise Lyng Bojesen
(T&M), Janne Sommer Nielsen (T&M), Jesper Preuss Justesen (T&M).

Afbud:

Finn Ole Nielsen (Bornholms Museum), Ole Holm Pedersen (T&M), Camilla Sandfeldt (Business Center Bornholm).

Punkterne er inddelt i:
B = beslutnings- eller godkendelsespunkt
O = orienteringspunkt
D = drøftelse
1.

Godkendelse af dagsorden (B).
Dagsorden blev godkendt. Carsten Scheibye ønskede et punkt til drøftelse under eventuelt. Punktet omhandler en henvendelse om mulighed
for etablering af begravelsesplads i det åbne land.

2.

Godkendelse af referat fra møde 17. marts (B).
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Affaldskampagne 2014, T&M (O)
Jesper Preuss Justesen (T&M) orienterede om Miljøgruppens indsats på
faldefærdige ejendomme i landzone i årets affaldskampagne. Arbejdet
tog udgangspunkt i en analyse af kommunes eget datamateriale for ejendomme (BBR), der er registreret som ubeboet. Målet var at lokalisere og

J.nr.:«JNR»

Side 2/4

kortlægge omfanget af faldefærdige bygninger og ruiner. En stor andel af
analysens 1300 ejendomme er enten sat til salg (0-5 år), eller boliger, som
sandsynligvis kun benyttes som sommerhus eller flexbolig. Miljøgruppen
fokuserede herefter på de ejendomme, der har stået tomme i mere end
25 år og på gruppen mellem 10 og 25 år. I ugens løb nåede man at besigtige 62 ejendomme og de resterende 9 tages snarest. Med et nyt redskab:
Sky-host, registreres bygninger med lokalitet og billeder via mobil på
stedet for besigtigelsen. I alt blev der registreret 12 ruiner og 13 forfaldne ejendomme.
Konklusionen er, at der ikke står 100-vis af faldefærdige bygninger i
landszone. Analysen er ikke udført på ejendomme i byzone.
Lovgivningen giver kun mulighed for at gribe ind i forhold til affald og
miljø, men ikke i forhold til konkret nedrivning af selve bygningerne. Bilag er vedlagt.
Efter debat om muligheder indenfor nedrivningspulje og oplysningskampagner stillede Grønt Dialogforum ønske om et orienteringspunkt
til næste møde om nedrivningspulje og virkemidler.
4.

Grønne Partnerskaber og BRK’s strategi for borgerinddragelse,
T&M (O).
Janne Sommer Nielsen (T&M) orienterede om forlænget ansøgningsrunde for Lokale Grønne Partnerskabsprojekter. Ansøgningsfristen den
1. september 2014 er forlænget til den 1. januar 2015. Ansøgninger, der
understøtter de otte pejlemærker i Danmarks kommende nationale friluftspolitik, bliver prioriteret.
Link til naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordnin
ger/lokale-groenne-partnerskaber/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/friluftspolitik/
Hans Jørgen Jensen (LAG Bornholm) opfordrede til, at man tænker Øinitiativ, fx grønne plejeplaner, fælles frivillige aftaler og naturpedeller til
pleje af grønne områder og stier, der henfalder. Det er en udfordring for
borgerne, at grønne områder varetages af tre forskellige personer/centre.
Carsten Scheibye (TMU) og Louise Lyng Bojesen (T&M) orienterede
om, at Bornholms Regionskommune arbejder på en fælles frivillighedspolitik (strategi for borgerinddragelse). Den forventes at blive politisk
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vedtaget i løbet af efteråret. Arbejdet med frivillighed i Grønt Dialogforum vil læne sig op af Bornholms Regionskommune fælles frivillighedspolitik. Derfor er Grønt Dialogforums beslutningspunkt om, hvordan
man organiserer og mobiliserer frivillige til projekter, skriver ansøgninger
og gennemfører projekter udsat til den fælles frivillighedspolitik er vedtaget.
5.

Orientering om vandplanprojekter for Vandplan I, T&M (O)
Janne Sommer Nielsen (T&M) orienterede om supplerende offentlig høring over ændringer af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015) og
om fremdrift i projekter indenfor vandplan 1.
Frist for høringsvar er 26. august 2014. Mere viden findes på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandplaner-(20092015)/hoeringer/supplerende-hoering-2014/
I den reviderede vandplan er ændret vandløbsvedligeholdelse helt taget
ud som virkemiddel. Dermed bortfalder den indsats for Spællinge Å. Ligeledes er fire spærringer taget ud, idet de enten har løst sig selv eller er
løst udenfor vandplansregi.
Forundersøgelse på de sidste 5 af 11 vandløbsstrækninger, der skal genåbnes, er i gang. Når de er afsluttet i december vil alle forundersøgelser
være gennemført. Der er givet tilsagn til at gennemføre en genåbning af
en rørlagt trækning af Tingsted Å. Der er i juni ansøgt om midler til at
gennemføre genåbning af strækning af Kæmpe Å og fjernelse af spærring ved Læså.

6.

Eventuelt
Holdning til evt. etablering af begravelsesplads i det åbne land blev drøftet. Pladsen er ikke tilknyttet et bestemt trossamfund. Bo Haxthausen
(TMU) oplyste, at Odense har en sådan begravelsesplads, som det eneste
sted i Danmark. Jesper Lindstrøm Larsen (TMU) fandt ideen fin og
spændende på lige fod med andre mindesmærker. Poul Veise (DN) oplyste at DN vil se på en ansøgning om begravelsesplads i det åbne land på
lige fod med andre projekter i det åbne land.
Husk at næste møde er:
8. december kl. 16-18 i Rønne på Ullasvej 23, mødelokale A.
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Bilag:
Katalog over fundne ruiner og stærkt forfaldne huse
Notat faldefærdige ejendomme.

