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Forretningsorden for det lokale naturråd for Bornholms Regionskommune 
 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelserne skal fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af 

naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats 

for større og bedre sammenhængende naturområder.  

 

Rådets sammensætning 

Naturrådet består af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager henholdsvis natur-

, miljø- og friluftsinteresser og erhvervsinteresser. Derudover deltager to observatører fra Natur- og  

Miljøudvalget i naturrådets møder.  

 

Organisation Medlem Suppleant 

Foreningen Bornholm Elisabeth Falk Niels-Jørn Jensen 

Naturhistorisk Forening Bornholm Tino Hjorth Bjerregård Kirsten Boesen 

Landbrug & Fødevarer Frederik Tolstrup Stine Mikkelsen 

Dansk Ornitologisk Forening Kåre Kristiansen Henriette Tøttrup Hansen 

Friluftsrådet Kurt Pedersen Lis Poulsen 

Bæredygtigt Landbrug Kenny Olsen Jakob Tolstrup 

Danmarks Jægerforbund  Thomas Lund Koefoed Mogens Elleby 

Vandpleje Bornholm Morten Drews Henrik Sparholt 

Bornholms Landbrug Jens S. Koefoed Lars-Ole Hjorth-Larsen 

Danmarks Naturfredningsforening Jens Christensen Lene Pedersen 

Danmarks Sportsfiskerforbund Erik Thorsen Simon Rømer 

Dansk Erhverv Kirstin Blomgren Ikke oplyst 

Horesta Pernille Lydolph Ikke oplyst 

Dansk Skovforening Ingen (med pr. mail) Ingen 

 

Naturrådets rammer 

Naturrådet skal komme med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 

Naturrådet skal basere deres arbejde på det materiale, som kommunen stiller til rådighed. I dette arbejde bør 

naturrådet i hvert fald drøfte: 

 Hvad skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser? 
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 Hvad skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem 

eksisterende værdifulde naturområder? 

 Hvad skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål (synergieffekter)? 

 

Naturrådet kan således blandt andet komme med forslag til udpegning af potentielle økologiske forbindelser, 

som sammenbinder eksisterende værdifuld natur. Naturrådet kan også foreslå udpegninger af potentielle 

naturområder ud fra et fokus på, hvor ny natur nemmest kan realiseres. 

 

Det er ikke et krav, at naturrådet opnår enighed. Et forslag kan således ledsages af udtalelser, herunder 

mindretalsudtalelser. 

 

Det vil være op til naturrådet at beslutte, hvordan arbejdet nærmere tilrettelægges. Det vil tilsvarende være op 

til naturrådet, om rådet afslutter sit arbejde med et samlet forslag til udpegning inden for det pågældende 

geografiske område, eller om rådet vælger at komme med forslag til udpegninger af enkelte specifikke områder 

eller forslag på et mere overordnet eller strategisk plan. Derudover vil det være hensigtsmæssigt, hvis 

naturrådet på et overordnet plan beskriver baggrunden for nye udpegninger. 

 

Sekretariat for naturrådet 

Bornholms Regionskommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Bornholms 

Regionskommune. 

 

Sekretariatskommunen skal 

 sørge for det praktiske i forhold til afholdelse af møderne, herunder lave dagsorden og skrive referat 

 sørge for at naturrådet får stillet de oplysninger til rådighed, der er nødvendige for arbejdet 

 sikre, at der er fremdrift i naturrådets arbejde 

 sikre, at det lokale naturråd afslutter sit arbejde senest den 15. juli 2018. 

 

Naturrådets kompetencer 

Naturrådet har en rådgivende funktion, og arbejder inden for de rammer og retningslinjer som er defineret af 

Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd. Naturrådet har ingen 

beslutningskompetence, men er en vigtig sparringspartner for kommunerne. 

 

Naturrådets arbejdsform 

På naturrådets møder deltager de medlemmer, der er udpeget. Suppleanter deltager kun i tilfælde af, at det 

ordinære medlem må melde forfald. Naturrådets møder ledes af sekretariatet. 

 

Dagsorden for naturrådets møder fastlægges af sekretariatet på baggrund af bekendtgørelsens definition af 

naturrådets opgaver, tilkendegivelser fra naturrådets medlemmer og vejledning fra 

Erhvervsstyrelsen.  

 

Udkast til dagsorden udsendes så vidt muligt 8 dage før møde og godkendes som det første punkt på 

naturrådets møder. Referater fra naturrådets møder skal udtrykke mødets konklusioner og synspunkter, der er 

tilkendegivet på mødet, med mulighed for tilføjelse af mindretalsudtalelser. Referatet godkendes på 

naturrådets næste møde som andet punkt på dagsordenen. 

 

Naturrådets medlemmer deltager i arbejdet på frivillig basis. 

 

Naturrådets relation til eksterne parter 
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Det vil være naturligt, at naturrådet foretager høringer eller på anden vis inddrager berørte lodsejere og andre 

borgere. Det kan f.eks. være i form af borgermøder, workshops eller kontakt til konkrete lodsejere med 

invitation til at sende forslag eller bemærkninger. 

 

Naturrådets medlemmer kan fremføre synspunkter fra organisationer og/eller interessegrupper, der ikke er 

repræsenteret i naturrådet. Medlemmerne skal forud gøre opmærksom på det, hvis synspunkter fremføres på 

vegne af andre. 

 

Naturrådets medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne. 

 

Sekretariatet refererer alene faktuelle forhold og administrative og faglige vurderinger. Referater fra naturrådets 

møder vil blive offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, efter at de er godkendt af 

naturrådet. 

 

Naturrådets leverancer 

Naturrådet arbejde skal afsluttes med en samlet redegørelse for naturrådets vurderinger og rådgivning til 

kommunalbestyrelsen. Naturrådets medlemmer kan få indføjet mindretalsudtalelser i det omfang, den enkelte 

organisation eller forening ønsker, at det kommer til kommunalbestyrelsens kendskab. 
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