
 

 

Uredigeret chat-tråd fra Borgermøde 22. februar 2021 via Skype 
Emne: Naturpolitikken  
Sanna Nielsen 19:11:  

ja nu 
Helga Knudsen 19:11:  
ja 
Sanna Nielsen 19:11:  
men ikke se præsentation 
Sanna Nielsen 19:11:  
(y)(y) 
Michael Brandt-Bernbom 19:11:  
jeps 
Maiken Lene Jørgensen 19:11:  
Nej 
Tonni Koefoed Larsen 19:12:  
Har ingen lyd 
Maiken Lene Jørgensen 19:12:  
Du forsvinder  
Josefine 19:12:  
Det går klart igennem her 
Dorte Bugge Jensen 19:12:  
Lyder fint 
Louise Lyng Bojesen 19:13:  
Slå gerne jeres eget kamera fra - så optimeres netværksforbindelserne 
Pernille Toftgaard Christensen (ptc.fb - lærer - M-2 - FB) 19:17:  
Der er ingen slide fra Vicky?? 
Lisbet Christoffersen 19:17:  
Vicky hvem, hvorfra? Måske en kort præsentation af talerne 
Leif Olsen 19:18:  
Hun er blandt andet vært på et naturprogram i DRs p1 
Andreas Lund Povlsen 19:18:  

'Vicky knudsen 
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 turleder  

Nørd 

…. Og opvokset i rutsker  
Lisbet Christoffersen 19:18:  
tak :-) 
Maiken Lene Jørgensen 19:19:  
Hvordan ser man billeder/Powerpoint? 
Frank 19:19:  
Hvor kan man se slides? 
Josefine 19:20:  
Det kan hjælpe at logge af og på mødet igen 
Vips Christensen 19:20:  
Vicksen - er det meningen, at der skal vises billeder under din peptalk? For vi kan ikke se dine billeder af 
græshoppen og musen :) 
Klaus H. Petersen 19:20:  
der er billeder 
Michael Brandt-Bernbom 19:20:  
det virker fint 
Sanna Nielsen 19:20:  
kan godt se præsenttion 
Helga Knudsen 19:20:  
jeg kan se den 
Dorte Bugge Jensen 19:20:  
der er fint bvillede af prææsentationen 
Vips Christensen 19:20:  
Vores skærm er maksimeret, vi har ikke en præsentation 
Lisbet Christoffersen 19:20:  
jeg ser den 
Dorte Bugge Jensen 19:21:  
yes 
Michael Brandt-Bernbom 19:21:  
jeps 
Klaus H. Petersen 19:21:  
ja 
Helga Knudsen 19:21:  
ja hos mig 
Maria Røjbek (mcr.cb - Underviser - CB) 19:21:  
vi ser den fint 
Anna Sofie Poulsen 19:21:  
ja 
Anders Matzon 19:21:  
fint 
Jens Peter Koefoed 19:26:  
Beklager til jer, som ikke kan se præsentationen. Vi kan nok ikke gøre så meget ved det nu, desværre. 
Frank 19:27:  



Det hjalp mig at logge af og logge på igen 
Jens Peter Koefoed 19:29:  
Når Vicky er færdig med sin præsentation om lidt, vil I, der ikke kan se hendes præsentation, forhåbentlig se 
den oprindelige præsentation, når vi fortsætter med den. 
Maiken Lene Jørgensen 19:29:  
Ku kortvarigt se den efter at ha logget ud og ind, men er nu væk igen. Må nøjes med at lytte.  
Fridrik 19:34:  
den er godt nok detaljeret den her  
Anna Sofie Poulsen 19:35:  
superfint oplæg fra Vicki - tak 
Ilsebil Hansen 19:35:  
virkelig godt oplæg - tak:) 
Lone 19:36:  
Deler I skærm? 
Maiken Lene Jørgensen 19:36:  
Jens er dias sendt ud til deltagerne fordi så kan vi følge med på den måde, hvis ikke vi kan se den på Skype.  
Fridrik 19:38:  
hvor stor en del af øen er udlagt til svineproduktion? 
Dorte Bugge Jensen 19:38:  
ådale 
Fridrik 19:42:  
er der hensyntagen til kvælsto of osfor udledning og í den sammenhæng specielt i kystnære områder og i øens ådale ? 
Tonni Koefoed Larsen 19:43:  
På planchen hvor var jægerne? 
Louise Lyng Bojesen 19:44:  
Plancherne indeholder kun eksempler på brugere for et vise bredden:) 
Peter Loth Sejersen 19:44:  
Vi er 2900 Jægere på Bornholm hvorfor er vi ikke nævnt  
Fridrik 19:45:  
det er meget smukt med deltagelse af befolkningens deltagelse i naturen men den bliver mere og mere svinet til på alle 
områder - dog specielt fra landbruget side  
Fridrik 19:48:  
BRK har heller ikke en ret overbevisende kontrolorgan i forhold til kontrol af de forurende virksomheder (mejeriet og 
storstilet forurering af præstemosen) 
Andreas Lund Povlsen 19:49:  
Du har helt ret Peter, det skulle I jægere selvfølgelig have været. I er i vores tanker også i dette arbejde 
Lisbet Christoffersen 19:49:  
x 
Peter Loth Sejersen 19:49:  
x 
Anna Sofie Poulsen 19:49:  
X 
Anette Vestergaard 19:51:  
Hvor bor du henne Lisbet? 
Lars Heerfordt 19:53:  
Jeg ønsker differentieret slåning af grøftekanterne, hvor der tages hensyn til den tilgrænsede natur 
Ole Jensen Rødvig 19:53:  
Det gør vi også 
Alex Bredkjær 19:53:  
x 
Aksel Sonne 19:54:  



det BRK kan gøre for naturen: 
passe naturen: sør for at få lavet en ordning aftale om hvad man skal gøre der en båd som sejler på kysten. Det er en 
faliterklaring at en sejlbåd i Gudhjem havn bare sla slås i stykker og ingen gør npget (det er ikke vores ansvar) Få styr på 
det! 
Forurening og affald. 
Mejeriet - Slagteriet - Victor vask - for at nævne nogen i flæng. 
Lad være at hegne og skilte - det har naturen ikke glæde af. 
Jeres forståelse for naturen er meget egoitisk ( det handler om os mennesker hvad vi har brug for) ?? Naturen er jo alt 
det vi som mennesker endnu ikke har taget kontrol over. Der skal naturen have alle rettigheder, so m vi andre bare har at 
rette sig efter. 
Lars Heerfordt 19:56:  
Jeg ønsker, at det nye syn på at ændre ørkengræsplænerne til mere vild natur bliver til praksis på så mange steder som 
muligt på Bornholm 
Ole Jensen Rødvig 19:56:  
Tjek lars 
Aksel Sonne 19:57:  
Lad være at sprede salt ud for at hjælpe menneske på bekostning af naturen. 
Dorte Bugge Jensen 19:57:  
Grøftekanterne er gode spredningsveje, hvis de ikke gødes i stykker og slås af private lodsejere. 
Ifm. kampagne for blomstersstriber er det oplagt at slå et slag for at private IKKE må slå de kommunale grøfte- og 
vejkanter. 
De værste eksempler jeg har set er når private lodsejere sår blomsterstriber i udkanten af marken og samtidig slår 
grøftekanten mellem mark og vej. 
Her er plads til at få formidlet grøftekanternes værdi og blive enige om at det ikke er nabosjusk men biodiversitet man 
ser. 
Vild med vilje og sjusket med sjæl 
Lisbet Christoffersen 19:58:  
Godt forslag Alex 
Lisbet Christoffersen 19:58:  
x 
Tonni Koefoed Larsen 19:58:  
 
Det glæder mig at BRK ikke som NST tager brugerbetaling når der arrangeres ture - blev ved med den gode 
politik  
Lars Heerfordt 19:59:  
Jeg ønsker, at kommunen sørger for at stoppe alle de private mennesker, der for at få det pænt omkring deres ejendom 
klipper kommunens grøftekanter. 
Anna Sofie Poulsen 20:00:  
hegn er mange ting, der er forskel på hegn med 1 eller 2 tråde og så de høje dyrehegn 
Lars Heerfordt 20:00:  
Jeg mener også, at det er temmelig uetisk at mene, at mennesket er det eneste væsen, der har retten til at leve på jorden. 
Min overbevisning er, at ethvert individ og enhver plante har sin egen berettigelse til at leve på denne jord. 
Anna Sofie Poulsen 20:00:  
x 
Fridrik 20:00:  
man bør frede kystnaære områder (300 meter grænsen for envher form for konventionelt landbrug samt alle tistødende 
arealer til øens væsentlige ådale  
Peter Loth Sejersen 20:01:  
Det er ikke de små hegn vi er imod men de store på 3m der eventuelt skulle indhegne hele skoven 
Alex Bredkjær 20:01:  
Nemlig Anne Sofie Poulsen 
Klaus H. Petersen 20:01:  



Var det ikke oplagt at samtænke udlægning af BNBO med mere natur 
Aksel Sonne 20:01:  
X 
Tonni Koefoed Larsen 20:01:  
Hegn er ikke jægernes kop te! 
Miriam Asvarisch 20:01:  
BNBO? 
Louise Lyng Bojesen 20:02:  
Boringsnære beskyttelsesområder - udlagt for at passe på vores boringer til drikkevand 
Alex Bredkjær 20:03:  
X Line Kramp 
Miriam Asvarisch 20:03:  
Tak :-) 
Thor Lund Kure 20:03:  
Kæmpe problem at afskærme store naturområder fra en række aktiviteter. 
Fridrik 20:04:  
der foregåt er produktion af ca 500 000 svin hvert år plus på denne lille ø + det løse - skal den fremtidige politik slet ikke 
begrænse svineriet ??? 
Anne Margrethe Roesen 20:04:  
x 
Lisbet Christoffersen 20:05:  
Det ville være rart hvis nogen turde nævne elefanten i rummet - eller rettere - svineproduktionen på Bornholm 
Lars Heerfordt 20:06:  
Det er vigtigt, at naturen også nogle steder får lov til at passe sig selv. Jeg tænker på, at man ved urørt skov 1. fjerner 
træer, som man synes er forkerte, 2. Indfører træer, som man synes mangler. 3. graver op i skoven for at vandet kan løbe 
mere naturligt. 4. Sprænger trækroner i stykker for at skabe større biodiversitet. 
Tonni Koefoed Larsen 20:06:  
Kan ikke kom på chatten! 
Aksel Sonne 20:08:  
Godt sagt Anne Margrethe Roesen 
Anna Sofie Poulsen 20:08:  
ja, godt sagt 
Lisbet Christoffersen 20:08:  
x 
Lars Heerfordt 20:09:  
Lars Heerfordt: Jeg har skrevet nogle indlæg, men forstår ikke, hvorfor der ikke står navn ved.:) 
Peter Loth Sejersen 20:09:  
Tonni vil du have ordet? 
Maria Røjbek (mcr.cb - Underviser - CB) 20:09:  
Sune Riis Sørensen: ønske om at brk dropper slåning af grøftekanter først på sommeren og venter til langt 
hen på efteråret. Mest af hensyn til de herlevende insekter, dyr og blomster midt på sommeren  men også af 
hensyn til de mange cyklende turister som i juli-august kommer til ø hvor grøftekanterne ser mildest talt 
sørgelige ud efter den praktiserede slåning. Yderligere er der rigtig mange steder på øen hvor afstand til, og 
bredde af, grøftekanterne ikke respekteres. Der pløjes mange steder for langt ud i grøften og der sprøjtes ind 
over grøfterne (se f,eks. undersøgelse udarbejdet af DOF). For mig at se er disse steder oplagte steder at lave 
en hurtig biodiversitets forbedring.  
Louise Lyng Bojesen 20:09:  
Lars: Der står navn ved for os andre 
Dorte Bugge Jensen 20:09:  
Lars når du selv skriver kommer dit navn ikke på. Vi andre kan se det 
Ole Jensen Rødvig 20:10:  
godt forslag Sune 



Lars Heerfordt 20:10:  
Tak for info 
Tonni Koefoed Larsen 20:10:  
X 
Stig Westermann 20:14:  
Har BRK meldt sig til Leas konkurrence om at blive landets vildeste kommune? 
Thor Lund Kure 20:14:  
Adgang til rolige skovstier væk fra trafikken på 
Michael Brandt-Bernbom 20:15:  
@ stig - nej ikke endnu. Men vi er ved at kigge på det :-) 
Klaus H. Petersen 20:15:  
Bornholm har nogle sprækkedale som er helt unikke. De bør være en del af den grønne struktur. 
Stig Westermann 20:15:  
Det skal vi da!! 
Anders Matzon 20:16:  
Med hensyn til slåning af grøftekanter, så må der altså også tages hensyn til trafiksikkerheden. Der må kunne findes en 
måde, der tager hensyn til begge dele. Og jo, nogle steder er det virkelig et problem at se, når grøftekanterne ikke er 
slået 
Andreas Lund Povlsen 20:17:  
x 
Karen-Margrethe 20:17:  
x 
Tonni Koefoed Larsen 20:17:  
X 
Jens S Koefoed 20:17:  
Ved anlæg af stier skal der afsættes penge til årlige vedligeholdes ellers forsvinder de stille roligt. 
Peter Loth Sejersen 20:17:  
tonni havde sat kryds 
Ole Jensen Rødvig 20:18:  
Må vi høre dine tanker Stig 
Tonni Koefoed Larsen 20:18:  
X 
Vips Christensen 20:18:  
x 
Aksel Sonne 20:19:  
De gæster som kommer til bornholm nævner naturen som den væsentlgste grund. 
Ja det siger sig selv - eller er der jo ikke så meget andet at komme efter. 
Måske skal det være der den kommunale myndighed skulle byde ind, og så lade naturen være natur. 
Anna Sofie Poulsen 20:19:  
x 
Klaus Kristiansen 20:20:  
Heidi Burgedahl : Enig med Karen Margrethe 
Lisbet Christoffersen 20:20:  
Karen.Margrethe, der er jo ingen modsætning mellem fysisk udfoldelse, folkesundhed og natur - det går fint i spænd, og 
vi kan få områder der er endnu mere spændende at færdes i  
Bente Frederiksen 20:21:  
For at gøre landskabet mere varieret på landet, kunne man i højere grad tænke i plantning af vejtræer eller måske 
ligefrem alléer. 
Lisbet Christoffersen 20:21:  
Jægere er glade for naturen ja, men ønsker gerne at fremme de arter der må skydes til :-) Og det er ikke dem som har 
brug for hjælp 
Fridrik 20:22:  



Kab jægere bidrage til øget biodiversitet ?? 
Leif Olsen 20:22:  
Jeg mener ikke, at der er modsætning mellem jagt og natur - tværtimod - men det skal ikke medføre tab af 
diversitet 
Anna Sofie Poulsen 20:22:  
x 
Sanna Nielsen 20:23:  
Vi er nye ejere af Lyngholt Familiecamping,- 6 hektar (camping) plads og 8 hektar skov.. Vi tilbyder 
overnatning i naturen. Hvilke overvejelser er der i forhold til at udbyde overnatning i form af sheltre mm. og 
involvering af allerede udlagte steder til overnatning i naturen? ( campingpladserne? 
Leif Olsen 20:23:  
x 
Lars Heerfordt 20:24:  
Jeg har lige spurgt familien om, hvad de syntes var vigtigste for den Bornholmske natur: Lad være med at fælde så 
mange træer, og: Gem noget krat til nattergalene. 
Lisbet Christoffersen 20:24:  
Enig, hvad angår ros for at have besluttet at Bornholm skal have en naturpolitik 
Peter Loth Sejersen 20:25:  
@Fridrik ja der er er PT på bornholm ingen store rovdyr og for at kunne holde balancen bør der afskydes 
individer, det kan vi bidrage med  
Alex Bredkjær 20:25:  
Helt rigtigt Anna Sofie. Hverken jægere, løbere, børnehaver eller mountainbikere skal prioriteres her. Det er 
alle de andre arter end mennesker det handler om.  
Dorte Bugge Jensen 20:26:  
Godt talt Anne Sofie 
Alex Bredkjær 20:26:  
x 
Louise Lyng Bojesen 20:27:  
X 
Lisbet Christoffersen 20:27:  
Enig Alex, kommunen kan vise vejen 
Fridrik 20:29:  
@preben - de skal nok finde hvile uden ag blive skudt og på den måde måke bidrage yderligere til biodiversitet i naturén 
- der findes et hav af ådselsædere :) 
Stig Westermann 20:30:  
x 
Maria Røjbek (mcr.cb - Underviser - CB) 20:31:  
x (sune) 
Ole Jensen Rødvig 20:31:  
kunne landbruget lave lidt mindre mono kultur. og sprøjte lidt mindre 
Klaus Kristiansen 20:31:  
x 
Karen-Margrethe 20:31:  
x 
Ole Jensen Rødvig 20:32:  
godt Stig 
Anette Vestergaard 20:32:  
Vi vinder jo uden at gøre noget, haha 
Leif Olsen 20:32:  
Jeg håber, at vi melder os til 'vildeste kommune', men jeg skal lige sikre mig et flertal 
Lisbet Christoffersen 20:32:  
God idé at tilmelde Bornholm konkurrencen Stig 



Anette Vestergaard 20:32:  
Ellers enig :-) 
Ole Jensen Rødvig 20:32:  
go for it Leif 
Pernille Toftgaard Christensen (ptc.fb - lærer - M-2 - FB) 20:33:  
x 
Leif Olsen 20:33:  
Heldigvis er biodiversitetspuljen større i 2021 end tidligere 
Anna Sofie Poulsen 20:34:  
kommune og naturstyrelse skal overveje hvor de 10 pct. helt urørt natur skal ligge, og sikre at den virkelig 
friholdes. Desuden skal det overvejes, hvor mange sheltere der skal være rundt langs kysten - som jo netop 
er noget af den sidste vilde og dynamiske natur. Der hvor der er fiskere, kajakker, al mulig anden trafik i 
vandet og langs kysten, der er ikke så meget plads til rugende fugle osv. Hvordan sikrer vi naturens råderum 
her? 
Leif Olsen 20:35:  
færre shelters - vi har ciampingspladser 
Anna Sofie Poulsen 20:35:  
godt forslag at kombinere kulstofoplagring og vådområder 
Lisbet Christoffersen 20:35:  
Klima og biodiversitet kan nemlig sagtens samtænkes 
Anna Sofie Poulsen 20:36:  
Ingen trætophytter - brug eksisterende overnatningsmuligheder, eller lav nogle nye i de små bysamfund der 
kan have glæde af gæster 
Tonni Koefoed Larsen 20:37:  
X 
Maiken Lene Jørgensen 20:37:  
Variation af overnatningsmuligheder fra camping,, smelter til trætopper.  
Lisbet Christoffersen 20:37:  
Vigtig at inddrage lokale borgere, helt enig 
Anna Sofie Poulsen 20:38:  
Pernille - hvad er det for nogle stiprojekter, som du omtalte? 
Maiken Lene Jørgensen 20:38:  
Smelter sku der stå 
Maiken Lene Jørgensen 20:38:  
Shelter 
Ole Jensen Rødvig 20:38:  
hurra for mink banden 
Louise Lyng Bojesen 20:39:  
Der kører vist en historie om flere stier ved Galgebakken i Vestermarie plantage. Det er ikke noget vi arbejder 
med eller kender i BRK, så vidt jeg er orienteret 
Alex Bredkjær 20:39:  
Line: Kommunen skal sørge for at få ræven tilbage til øen. 
Aksel Sonne 20:39:  
hurra for mink banden herfra  
Anna Sofie Poulsen 20:39:  
handler ikke om variation af overnatningsmuligheder, men om at friholde naturen for ny bebyggelse 
Lisbet Christoffersen 20:41:  
x 
Vips Christensen 20:41:  
Anna Sofie Poulsen - Det er MTB-spor på vestsiden af Ørningevej (ved Galgebakken), som Pernille nævnte. 
Fridrik 20:41:  



Den vildeste kommune - en floskel tag jer sammen og formuler politik der hander om naturen men ikke at bevare private 
interesser - det handler om naturen det her men ikke jægere, lndbrug eller udlejning´af teltpladser eller shelterpladser - 
Havmiljøet og vandmiljøet er ved at dø og hvordan kan det reddes  
Anna Sofie Poulsen 20:41:  
x 
Miriam Asvarisch 20:42:  
X 
Aksel Sonne 20:43:  
opbakning til Fridriks opslag "Havmiljøet og vandmiljøet er ved at dø og hvordan kan det reddes " 
Alex Bredkjær 20:43:  
x 
Sanna Nielsen 20:44:  
Et punkt kunne også være formidling af hvordan vi kan bruge naturen på en måde så vi ikke skader den.... Et 
sådan bevæger du dig i naturen kodeks 
Aksel Sonne 20:45:  
Naturen bryder sig ikke specielt om mennesker - tror jeg. 
Det bliver ikke bedre at vi organiserer os. 
Leif Olsen 20:45:  
Vi har travlt med at undgå valgkampen i efteråret. Den skal selvfølgelig evalueres i næste 4 års periode 
Andreas Lund Povlsen 20:45:  
x 
Lars Heerfordt 20:46:  
"Tangen fjernet fra Dueodde" så jeg på skærmen. Det synes jeg er at fjerne vild natur. Kysten er snart det eneste sted, 
hvor der er en lille bitte smule urørt natur tilbage.  
Fridrik 20:46:  
politik er lige som det der skal ligge til grund for det vi skal 
Thomas Koefoed 20:46:  
x 
Aksel Sonne 20:47:  
BRK kunne lære os ikke at ødelægge naturen. Lav en plan for det. 
Ole Jensen Rødvig 20:47:  
Fint Alex 
Fridrik 20:47:  
og det går for hurtigt det her - politik skal ikke skabes af embedsmænd og chefer i forvaltningen - den skal formes af 
folket  
Dorte Bugge Jensen 20:48:  
Måske godt med valgkamp. så kan politikerne overbyde hinandne på naturområdet 
Alex Bredkjær 20:49:  
Haha nemlig Dorte (Lne) 
Lisbet Christoffersen 20:50:  
Lad endelig natur blive vigtig i valgkampen :-) 
Lars Heerfordt 20:50:  
Mere borgerinddragelse! Til tider virker det som om nogle enkelte embedsmænd har for stor magt til egenrådigt at 
bestemme, hvordan et naturområde skal se ud. 
Anna Sofie Poulsen 20:51:  
fint med skove med plukhugst 
Lisbet Christoffersen 20:51:  
x 
Ole Jensen Rødvig 20:51:  
Godt sagt Thomas 
Peter Loth Sejersen 20:51:  
@Thomas nemlig vi skal huske ikke at sende aben videre og bare importerer i stedet  
Jens Peter Koefoed 20:51:  



Borgerinddragelse Grønt Dialogforum (brk.dk)  
Aksel Sonne 20:51:  
kan vi blive enigie om at skov er natur plantager er trædyrkning - det skal måske skilles ad  
Leif Olsen 20:51:  
Naturen skal bestemt være vigtig i en valgkamp, men det skal også føre til noget konkret 
Peter Loth Sejersen 20:52:  
x 
Aksel Sonne 20:52:  
@Fridirik - super. Politik - den skal formes af folket  
Miriam Asvarisch 20:52:  
Først diskussion/valgkamp og derefter konkrete beslutninger og tiltag. 
Anna Sofie Poulsen 20:53:  
flot formuleret, Lisbet 
Lisbet Christoffersen 20:53:  
Ikke al skovdrift skal forbydes 
Leif Olsen 20:53:  
@Miriam - det kommer jo de konkrete planer og handlinger 
Anders Matzon 20:54:  
Enig Peter 
Ilsebil Hansen 20:54:  
x 
Else Merete Knoop 20:54:  
Tak for mange gode forslag  
Anna Sofie Poulsen 20:54:  
10 pct. til urørt natur bør vi have plads til. DN går ikke ind for urørt skov i stort omfang, vi synes også at vi 
skal dyrke skov til eget træforbrug selv i Danmark/på Bornholm 
Fridrik 20:54:  
tak for i aften:) 
Leif Olsen 20:54:  
x 
Miriam Asvarisch 20:55:  
Jep. Men det, jeg mener, er, at det konkrete skal tage udgangspunkt i en længere periode med inddragelse, 
meningsudveksling og politisk debat. 
Stig Westermann 20:55:  
x 
Lars Heerfordt 20:55:  
Håber, at alle indlæg bliver en del af evalueringen af borgermødet. 
Else Merete Knoop 20:56:  
Det er så vigtigt for os politikere, at høre jeres ideer - for at få den rigtige naturpolitik er det vigtigt, at I 
borgere føler medejerskab i arbejdet  
Anna Sofie Poulsen 20:56:  
mere plads til natur må nødvendigvis involvere landbruget - så ja, de er en del af planen 
Erik Lund Hansen 20:56:  
erik 
Lisbet Christoffersen 20:56:  
Ærgerligt at ingen landmænd har ytret sig 
Fridrik 20:57:  
ca 22 % af bornholms areal (dansk gennemsnit) bruger til at svineprodultion landbruget er dem der sviner mest men vil 
ikke snakke med 
Lisbet Christoffersen 20:57:  
Tak for et godt møde 
Miriam Asvarisch 20:57:  

https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/sider/gr%C3%B8nt-dialogforum.aspx


Tak for i aften. Tak for god styring. 
Aksel Sonne 20:58:  
jeg tror svinebøndernes del af arealet er større på Bornholm end landets fordeling 
Ole Jensen Rødvig 20:58:  
Vi hører dig Stig 
Anna Sofie Poulsen 20:58:  
tak for i aften, fint møde - hvis I bare følger principperne i oplægget, så kan det godt blive bedre for naturen 
Leif Olsen 20:58:  
@Stig - vi skal nok prøve!! 
Karen-Margrethe 20:59:  
Tak for i aften 
Dorte Bugge Jensen 20:59:  
Enig Stig. biodiversitetskonventionen er fra 1992 !!!!!!!!! 
Fridrik 20:59:  
:) 
Klaus Kristiansen 20:59:  
(y)(heidy) 
Ilsebil Hansen 20:59:  
selv tak:):) 
Aksel Sonne 21:00:  
Selv tak 
Bodil Egeber 21:01:  
Tak for i aften, håber at det får lov at fortsætte, er der mulighed for fortsat at skrive forslag og i så fald til 
hvem 
Jens Peter Koefoed 21:01:  
jewns.peter.koefoed@brk.dk 
Jens Peter Koefoed 21:01:  
jens.peter.koefoed@brk.dk 
21:02 Handlingen kunne ikke fuldføres. Prøv igen senere. 
jewns.peter.koefoed@brk.dk 
Jens Peter Koefoed 21:02:  
Tyrkfejl i første mail, beklager 
21:02 Handlingen kunne ikke fuldføres. Prøv igen senere. 
jens.peter.koefoed@brk.dk 
21:02 Handlingen kunne ikke fuldføres. Prøv igen senere. 
Tyrkfejl i første mail, beklager 
Miriam Asvarisch 21:02:  
Jeg har nu været inde og se på, hvem der er medlemmer af grønt dialogforum og mangler deltagelse fra 
idrætsorganisationer. Jægere og sportsfiskere er repræsenteret, men f.eks. ikke DGI. Det må være en fejl? 
Louise Lyng Bojesen 21:03:  
Friluftsrådet er med 
 


