
 

 

Høring af Naturpolitikkens handleplaner uge 46-51 2021 

Indsatsområdet: Grøn ø – fælles digital portal   
Udarbejdet af Arbejdsgruppe Formidling 

Beskrivelse  

Fælles digital portal 

Der er behov for at få etableret en fælles digital portal, der samler formidlingen af de forskellige muligheder og tilgange til aktiviteter, oplevelser, faciliteter i og 

viden om naturen på Bornholm  

Den fælles portal skal understøtte naturpolitikkens fire visioner. Gennem mere viden og formidling fordeles de forskellige brugere efter interesse og behov så vi 

kan være fælles om naturen, men også skabe rum for vild og uforstyrret natur, som giver mere plads til naturen. Således sikres uforstyrrede sårbare 

naturområder og at vi handler bæredygtigt. 

På det grundlag kan den fælles digitale portal formidle de respektive muligheder for aktivitet og oplevelse. Samtidig være et middel til hhv. at samle og sprede 

besøget, for at beskytte og sikre sårbare arter og områder, og give mulighed for oplevelse og aktivitet, hvor landskabet kan bære det.  

Det er dog en forudsætning for udviklingen af en sådan fælles digital portal, at det er skabt klarhed over formidlingsgrundlaget. Det betyder, at der er behov for en 

afklaring vedrørende behovet for f.eks.: 

- zonering af natur- og landskabsområder (sårbarhed/robusthed-beskytte/benytte)  

- omfang af rekreativ infrastruktur (P-pladser cykel-, vandrestier, knudepunkter mv.)  

- opdatering af fysisk og digital formidling (historiefortælling)  

Det er derfor en langsigtet proces at udvikle og udbrede en sådan portal, som kræver viden og økonomi. Derfor lægges der op til, at planlægningen af en den 

formidlingsindsats henlægges til den senere fase af naturpolitikkens udfoldelse. Når de øvrige indsatsområder er bedre beskrevet og defineret, kan der nedsættes 

en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave vil være at arbejde videre med at opbygge en egentlig fælles digital portal, som tager udgangspunkt naturpolitikken og 

dens indsatsområder.  

Sprede kendskabet til eksisterende hjemmesider om natur og natur på Bornholm 

Der eksisterer en række hjemmesider, som på hver deres måde og hver deres baggrund, formidler om natur, og en del specifikt om natur på Bornholm. Der skal 

gøres en indsats for, at de respektive organisationer og foreninger videndeler og gensidig linker til hinandens relevante hjemmesider.  

Derved opnås gennem de eksisterende tilgængelige hjemmesider øget formidling af viden og information om naturen. NaturBornholm påtager sig at være 

tovholder og koordinere et sådant samarbejde.   

Bornholms NATUR kodeks  

Udarbejdelse af et fælles KODEKS for adfærd i den bornholmske natur som omdrejningspunktet for den fælles formidling, er blevet behandlet indgående i 

arbejdsgruppen Formidling. Diskussionen har båret præg af, at en manglende afklaring af, hvad naturpolitikken vil med et kodeks. Er det et naturpolitisk kodeks for 

NATUR i landskabet? Er det et regelsæt for færdsel på de kommunale grønne områder? Skal det gælde alle eller kun turisterne? 

Konklusionen er, at der er behov for en mere fundamental afklaring af, hvad et fælles Kodeks skal kunne.  

Kobling til Bright Green Island og Bornholmermål nr. 7 

Naturpolitikken kan ses som en fortsættelse af de tanker, visioner og mål, som blev skabt med Bright Green Island visionen og Bornholmermålene. 

Formidlingen af naturpolitikken sker i rammen af en fortælling om ”Den Grønne ø”. Det er derfor naturligt i denne sammenhæng at nævne relevante 

afsnit og mål fra Bright Green Island visionen og Bornholmermålene (se link) 

”På Bornholm har vi siden 2008 besluttet os for at tage det lange seje træk, det kræver at skabe grundlæggende miljørigtige 

forandringer, som giver mening for eftertiden. Og vi har arbejdet de sidste 10 år på at sætte skub i udviklingen henimod større 

bevidsthed om det at leve grønnere. ”                                                                       Fra forordet til ”Bornholmermålene Frem mod 2035 

Bornholmermål 7  

BORNHOLM GØR SIN NATURRIGDOM TIL EN DEL AF BUNDLINJEN 

http://www.brightgreenisland.dk/nyheder/Documents/PDF_BrightGreenIsland_vision2018_pdf.pdf
http://www.brightgreenisland.dk/nyheder/Documents/PDF_BrightGreenIsland_vision2018_pdf.pdf
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# Overskrift Handling 
Uddybende beskrivelse af indholdet 

Tidsplan 
Milepæle-varighed 

Aktører 
Hvem ejer/bidrager 

Forventet resultat 
Hvad vil vi opnå 

Opfølgning 
Metode-indikatorer-kilder-tidsplan 

Økonomi 

1 Gensidige links WWW 
 

Udbrede kendskabet til og 
mulighederne for at søge og dele 
eksisterende viden og oplysning om 
Bornholms Natur. 
 
Eksisterende ”lokale” hjemmesider 
om viden, oplevelse og muligheder 
i den bornholmske natur opfordres 
til at linke gensidigt il hinanden, 
således at det samlede udbud 
spredes. 
 
Potentielle lokale eller nationale 
naturrelevante hjemmeside:  
Bornholm.info.dk 
naturbornholm.dk 
udinaturen.dk 
367ture.dk 
brk.dk 
Naturstyrelsen Bornholm 
Bornholm.dn.dk 
DOF Bornholm 

2022 og fremefter NaturBornholm 
(facilitator) 
 
BRK, Destination 
Bornholm, DN, 
DOF, Friluftsrådet  
m.fl. 
 

Flere får kendskab til og søge 
viden om natur og 
oplevelsesmuligheder på 
Bornholm.  

 
 
 

Løbende registrering af besøg 
på de respektive hjemmesider  

Beløb i mio. kr.  

(2 decimaler) 
2022 
(år 1) 

2023 
(år 2) 

2024 
(år 3) 

2025 
(år 4) 

Estimeret beløb 
i alt 

0 0 0 0 

Heraf eksiste-
rende midler 

    

Heraf nye 
budgetmidler 

    

Bemærkninger: 
Aktiviteter (mødedeltagelse) i 2022 afholdes 
indenfor eksisterende ressourcer 

https://bornholm.info/
https://naturbornholm.dk/
https://udinaturen.dk/
http://367ture.dk/
https://www.brk.dk/Sider/Forside.aspx
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm/
https://bornholm.dn.dk/
http://www.dof-bornholm.dk/

