Høring af Naturpolitikkens handleplaner uge 46-51 2021
Indsatsområdet: Kortlægning af værdifuld natur
Udarbejdet af Arbejdsgruppe Viden

Beskrivelse
Det er i naturpolitikken en vision, at vi handler bæredygtigt. Og herunder bl.a., at vi sikrer en afbalanceret brug af naturen, som beskytter de sårbare naturtyper og
arter. Implicit i visionen ”Mere Viden og Formidling” ligger, at vi bør indsamle mere data og viden om den bornholmske natur og bruge denne viden til at
kvalificere kommende indsatser.
I forbindelse med tilblivelsen af naturpolitikken i foråret 2021 blev begreber som ”Benchmark for Bornholms Natur”, ”Forskning” og ”Dataopsamling” lanceret. Det
er blandt andet begreber som disse, der sætter rammen for dette indsatsområde. Altså et ønske om at opsamle og formidle flere data om den bornholmske natur,
som kan understøtte lokale beslutningsprocesser, som påvirker naturen.
En kortlægning af værdifulde naturområder kan f.eks. bidrage til at kvalificere og understøtte vurderinger og beslutninger ifm. kommunens planlægning,
sagsbehandling og prioritering af naturpleje. Der findes allerede en del data, som kan systematiseres og anvendes, men der er også behov for indsamling af nye
data.
Arbejdsgruppen Viden under naturpolitikken har haft ét møde og vil mødes igen henover vinteren. Det er i arbejdsgruppen foreslået at arbejde med en mere
omfattende og systematisk registrering af naturarealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 (enge, overdrev, heder, moser, strandenge og søer). Det er også
foreslået at arbejde med en kortlægning af naturværdier i de private skove.
Endvidere er det foreslået, at der i forbindelse med udvalgte konkrete naturprojekter under naturpolitikken udføres en indsamling af data før og efter projektets
udførsel og optimalt over en årrække, således at der kan ses på, om det udførte naturprojekt har givet umiddelbar effekt på biodiversiteten.
Det må forventes, at en ambition om øget dataindsamling på Bornholm generelt vil kræve tilførsel af ressourcer. Det kan f.eks. være som projektmidler.
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Overskrift
Arbejdsgruppen for Viden

Handling

Tidsplan

Aktører

Forventet resultat

Uddybende beskrivelse af indholdet

Milepæle-varighed

Hvem ejer/bidrager

Hvad vil vi opnå

BRK faciliterer, at Arbejdsgruppen Viden fortsætter
møderækken for bl.a. yderligere at afklare muligheder
for at indsamle lokal viden om naturen på Bornholm.

Vinteren 2021-2022.

BRK, foreninger,
Destination Bornholm,
NaturBornholm og
andre med data/viden
om Bornholms natur.

Afklaring af behov og muligheder for
indsamling af lokal viden om
Bornholms natur.

Økonomi
Beløb i mio. kr.
(2 decimaler)
Estimeret beløb
i alt
Heraf eksisterende midler
Heraf nye
budgetmidler

2022

2023

2024

2025

(år 1)

(år 2)

(år 3)

(år 4)

0,02
0,02

Bemærkninger:
Ressourcetræk i 2022 vil være medarbejdertimer til deltagelse i og facilitering af møder

Forkortelser: BRK = Bornholms Regionskommune / BLF = Bornholms Landbrug og Fødevarer / DN = Danmarks Naturfredningsforening / DOF = Danmarks Ornitologiske forening
BRK centre/afdelinger: ED = Center for Ejendomme og Drift / ES = Ejendomsservice / NMF = Center for Natur, Miljø og Fritid / RIS = Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat / VPA = Vej, Park og Anlæg

