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Forslag til dagsorden
1. Velkommen og introduktion til Skype som mødeform (O)
2. Velkommen til nye medlemmer 
3. Godkendelse af dagsorden (B)
4. Godkendelse af referat fra møde den 9. december 2019 (B)
5. Orientering ved Natur og Miljø om følgende (O):

a) Vandrådsarbejde og vandplaner, v. Tine Kent Egedal
b) Bornholms Grønne Bølge og Højlyngsstien, v. Andreas Lund Povlsen
c) Biodiversitetspuljen 2020 og 2021, v. Patrick Steinlein og Ole Holm Pedersen
d) Flere midler til sydkyststi og naturpleje, v. Ole Holm Pedersen
e) Høring af forslag til kommuneplan, v. Katrine Høst
f) Revision af råstofplanen, v. Michael Brandt-Bernbom

6. Naturpolitik for Bornholm (O)
7. Bornholm som naturkommune (D) (slås eventuelt sammen med punkt 6).
8. Slåningspraksis langs skovvejene i kommunale og statslige skove af hensyn til beskyttede 

planter (D)
9. Overvejelser vedr. mountainbikebane i Vestermarie Plantage (D) 
10. Evt. godkendelse af mødeplan for 2021 (B)
11. Eventuelt



Bornholms Grønne Bølge og 
Højlyngsstien



Høring af forslag til 
kommuneplan 2020



Kommuneplan 2020

• Forslag til kommuneplan 2020 er i høring 
• Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til 

kommuneplan 2020 den 8. oktober 2020. 
• Forslaget sendes i otte ugers offentlig høring i 

perioden 6. november 2020 til 4. januar 2021. 
• Se forslag til Kommuneplan 2020:

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkpl
an/dkplan.aspx?planId=24

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24


Kommuneplan 2020

• Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget 
tema med to udpegninger, hhv. ”større 
sammenhængende landskaber” og ”særligt værdifulde 
landskaber”.

• Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte 
Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt 
for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.

• Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og 
samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har 
en større præcision end tidligere udpegninger.



Kommuneplan 2020



Kommuneplan 2020



Kommuneplan 2020 - landskab



Kommuneplan 2020 - skovrejsning



Kommuneplan 2020 – Grønt 
Danmarkskort



Kommuneplan 2020

Høringssvar senest mandag den 4. januar 2021.



MTB-spor i Vestermarie Plantage

• Skitse



MTB-spor i Vestermarie Plantage



MTB-spor i Vestermarie Plantage



MTB-spor i Vestermarie Plantage



§ 3-natur og habitatnatur i 
Vestermarie Plantage



Natura 2000 og habitatnatur i 
Vestermarie Plantage



Levesteder for arter 
Vestermarie Plantage



Slåningspraksis langs skovvejene

– Plan for bevarelse og pleje af vej- og grøftekanter 
fra 2004

• Generel slåningspraksis:
– Om foråret slås kun forkanter dog også bagkanter 

hvor frøgræsmarker og særlig flora
– Om efteråret slås forkanter og bagkanter – dog fra 

og med i år kun halvdelen af bagkanterne
– Bornholm er inddelt i fire distrikter, som slås i 

bestemt rækkefølge af hensyn til løvfrøens 
vandringer.



Slåningspraksis langs skovvejene
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