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Dagsordenspunkt 3:  
Kort orientering fra møde i 

arbejdsgruppe om planlægning af 
mountainbike-tema 

  



Arbejdsgruppe møde 23. nov. 

• Arbejdsgruppe bestående af:  
– Kurt Jensen (Friluftsrådet), Poul Veise (DN), Kåre 

Kristiansen (DOF), Søren Friese (NST),  
– Afbud fra Pernille Lydolph (Destination Bornholm) 

• Fra BRK deltog:  
– Ole Holm Pedersen, Ilsebil Hansen, Katrine Høst 

 



Forslag til indhold og program 
• Tema: Hvordan skal vi som ø forholde os til mountainbike, og 

hvordan får vi får det til at fungere for alle brugere? 
• Forslag til program:  

– Indledende oplæg fra f.eks. Pernille Lydolph og/eller en politiker om, 
hvorfor vi som ø ønsker at satse på outdoor og mountainbike.  

– Oplæg fra Søren Friese om, hvad Naturstyrelsen har gjort for og med 
mountainbikere på styrelsens arealer.  

– Oplæg fra nogle af de centrale mountainbikeaktører, som NST har 
kontakt med, om deres erfaringer, ønsker og behov.  

– Fælles drøftelse af bl.a. hvordan man kan understøtte mountainbike 
og samtidig få det til at fungere for alle brugere, hvordan der følges op 
på emnet evt. med udarbejdelse af fælles retningslinjer el. lign. og 
f.eks. et opfølgende møde efter et år. 

• Enighed om at skubbe tema til 2018 



Dagsordenspunkt 6:  
Orientering fra  

Center for Teknik og Miljø 
  



Vandråd 2017 

• Vandrådet skulle rådgive kommunen vedr. 
besvarelse af opgaver stillet af Miljøstyrelsen:  
– Vurdere/kvalitetssikre forslag til ny afgrænsning af 

vandløb i vandområdeplanerne 
– Udvælge vandområder, der muligvis opfylder 

betingelserne for at kunne udpeges som kunstige 
eller stærkt modificerede. 

 
 
 
 
 
 



Vandråd 2017  

• Vandrådet holdt sidste møde den 4. oktober 
• Et enigt vandråd har svaret: 

– Vandrådet anbefaler at beholde alle 7 
vandløbsstrækninger, som pga. faglige kriterier står til 
at blive udtaget, i vandområdeplanen (opgave 1). 

– På baggrund af det givne datamateriale og vejledning, 
samt vandrådets lokalkendskab, kan vandrådet ikke 
komme med et kvalificeret bud på vandløbsområder 
der kan udpeges som bør tages op i forhold til opgave 
2 (udpegning som kunstige eller stærkt modificerede) 
 

 



Vandråd 2017 

• BRK lægger sig op af rådene, som det enige 
vandråd har formuleret.  

• Godkendt af TMU 4. december 2017 
• Svar indberettes til Miljøstyrelsen inden 31. 

december 
• Vandrådsarbejdet er afsluttet 
• Grønt Dialogforum orienteres om eventuelt 

videre forløb ift. Miljøstyrelsen og 
vandområdeplanen 
 



Det lokale naturråd 

• Kommunen skal oprette lokalt naturråd, som 
skal bistå med udpegning af områder, som skal 
indgå i Grønt Danmarkskort 
 

• Skal være oprettet senest 15. januar 2018  
• Skal have afsluttet arbejdet senest 15. juli 

2018 



Det lokale naturråd 

• Foreninger og organisationer har indstillet 
medlemmer til et lokalt naturråd for 
Bornholm 

• Forslag til sammensætning af det lokale 
naturråd er godkendt af TMU 

• Første møde afholdes i januar 2018 
• Information og mødeindkaldelse udsendes 

inden jul til rådet 



Sammensætning af  
det lokale naturråd for Bornholm  

• Foreningen Bornholm 
• Naturhistorisk Forening Bornholm 
• Landbrug & Fødevarer 
• Dansk Ornitologisk Forening 
• Friluftsrådet 
• Bæredygtigt Landbrug 
• Danmarks Jægerforbund  
• Dansk Skovforening 
• Vandpleje Bornholm 
• Bornholms Landbrug 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Danmarks Sportsfiskerforbund 
• Dansk Erhverv 
• Horesta 



Projekt under Grøn Ordning 

• Ansøgt 31. oktober Energinet om midler til 
projekt under Grøn Ordning 

• Projekt: Præstemosen ved Klemensker 
– Projekt med naturgenopretning og 

publikumsfaciliteter, samlet ansøgning for hele 
beløbet på 303.600 kr. 

• Forventet sagsbehandlingstid 3 mdr. 
• Ikke ansøgt om midler til Kæmpeåen og 

Muradammen  



Sager om andefodring  
i/ved beskyttede søer 

• Fodring i/ved sø giver en øget tilførsel af 
næringsstoffer til søen, hvilket kan forringe søens 
tilstand.  

• Fodring i beskyttet natur kræver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3, men der vil normalt 
ikke blive givet dispensation til fodring i søer. 

• Endvidere er det ifølge miljøbeskyttelseslovens § 
27 ikke tilladt at tilføre stoffer, der kan forurene 
vandet, til søer, vandløb eller havet. 
 



Før 

 



Efter 



Biodiversitetspulje 

• Kommunalbestyrelsen har bevilget 600.000 kr. 
årligt i 4 år til fremme af biodiversiteten på 
Bornholm 

• Center for Teknik og Miljø og Center for 
Ejendomme og Drift har udarbejdet forslag til 
principper for udmøntning af midlerne 

• Anbefalet af TMU 6. december. Skal på 
kommunalbestyrelsesmøde 21. december. 



Biodiversitetspulje 
Eksempler på mulige projekter og tiltag der fremmer 
biodiversiteten: 
• Oprensning af vandhuller 
• Naturpleje af klippeløkker og andre værdifulde naturtyper 
• Naturgenopretning af vandløb, våde enge og andre 

lavbundsarealer 
• Etablering af større sammenhængende naturområder med 

stor diversitet 
• Naturnær skovdrift 
• Nedlæggelse af grøfter 
• Mere naturvenlig slåning af vejkanter 



Biodiversitetspulje 

• Projekter kan udføres på BRKs arealer eller 
private arealer efter aftale 

• Projekter kan udarbejdes i samarbejde med 
landbruget, Naturstyrelsen eller andre 
relevante samarbejdspartnere 

• Projekter forelægges udvalget til godkendelse 



Biodiversitetspulje 

• Indledningsvist særligt fokus på - de våde 
naturtyper – som damme, søer, våde enge, 
grøfter og åer – genskabelse af mere naturlig 
hydrologi og tilbageholdelse af vand i 
landskabet 
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