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Referat fra møde i Grønt Dialogforum mandag den 8/4 2013. 

 
Referat af møde i Grønt Dialogforum mandag den 8/4 2013, kl. 16.00- 
18.00. Mødet afholdtes i mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne. 
 
Deltagere: Formand: Steen Colberg (TMU), Bente Johansen (TMU), Cæsar 
Funch Jensen (BOFA), Erik Thorsen (Sports-fiskerne), Finn Hansen 
(Bornholms Naturhistoriske Forening), Kurt Jensen (Friluftsrådet), Mogens 
Ellebye (Jægerne), Jens Christensen (DOF), Kaj Westh (Bornholms 
Landbrug), Poul Veise (DN), Steffen A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Søren 
Friese (SNS-Bornholm), Diana Grevy Lindahl (Regional 
Udvikling/Vækstforums sekretariat), Mikkel Høst (Energitjenesten), Hans 
Jørgen Jensen (Manager/Sekretariatsleder, LAG-Bornholm), Louise Lyng 
Bojesen (T&M), Ole Holm Pedersen (T&M), Hasse Hallberg (T&M), Janne 
Sommer Nielsen (T&M). 
 
Afbud: Torben Rønne-Larsen (TMU), Hans Henrik Ipsen (Østkraft), Finn 
Ole Nielsen (Bornholms Museum), Per Martlev Hansen (Bornholms 
Forsyning), Pær Koie Kofoed (BBS), Camilla Sandfeldt (Business Center 
Bornholm). 
 

Punkterne er inddelt i: 

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt 

O = orienteringspunkt 

D = drøftelse 
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1) Godkendelse af dagsorden (B) 
Dagsorden blev godkendt. Punkt 3) økonomi er dog et orienteringspunkt 
og ikke beslutningspunkt. 
 
2) Nye medlemmer 
Velkommen til Hans Jørgen Jensen (Manager/Sekretariatsleder, LAG-
Bornholm) erstatter Rikke Brandt Brogaard, der ikke længere er 
ansat/repræsentant for LAG-Bornholm).  

3) Økonomi, T&M (O). 
Teknik & Miljø fremlagde oversigt og forbrug af Agenda 21 midlerne. 
Der er 51.899 til disposition til resten af 2013. 
 
4) Behandling af indkomne ansøgninger (B) 

Teknik & Miljø har modtaget ansøgning til puljen for Lokale Grønne 
Partnerskaber:  

- DOF Bornholm søger om støtte til opførelse af udsigtstårn ved 
Kærgårds- og Vallensgårdsmosen på Almindingens sydside. Beløb 
kr.: 20.000,- Ansøgningen indstilles af Grønt Dialogforum til videre 
behandling i Naturstyrelsen under forudsætningen af, at der indhentes 
forhåndspriser på arbejdet.  

Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om støtte fra Agenda 21 puljen: 

- Ansøgning fra Teknik & Miljø og Energitjenesten om støtte til 
projektet: ”Spar 20% kampagne - hjælp til energirenovering via lokale 
borgerforeninger” LAG-Bornholm har godkendt ansøgningen og 
indstillet den til NaturErhvervsstyrelsen. Beløb kr.: 42.500,- Grønt 
Dialogforum mener, at projektet grundlæggende er et godt tiltag, men 
det går i visse elementer ind over private energirådgiveres 
forretningsområde. Derfor udsættes beslutning om støtte, og 
ansøgningen sendes retur til Bornholms Regionskommune med ønske 
om ny beskrivelse af aktiviteter, evt. med inddragelse af private 
aktører.  

5) Private skove. Status og fremtid, Steffen A. Jørgensen (O) 
Steffen A. Jørgensen orienterede om de private skove. De seneste 5-6 år 
har der været stor skovningsaktivitet, omkring 400-500 ha rødgran er 
skovet. Dels var træerne hugstmodne og prisen god, dels knækkede en 
del træer under vinteren 2010. Aftager er bl.a. Tyskland og Sverige. Flis 
aftages af bl.a. Østkraft. Mange private skovejere er interesseret i at 
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genplante. Jordbunden på Bornholm er god til nåletræer. Nogle planter 
også poppel til energiproduktion eller ved selvforyngelse, hvorved fx birk 
og ahorn dominerer.  
Der er nu 23 km læhegn plantet på Bornholm og det begynder at være 
synligt i landskabet. Det er resultatet af arbejdet i det lokale 
Læplantningslaug, som indsamler ansøgninger fra hele Bornholm. 
Bornholm har gode muligheder for tilskud til at plante læhegn. 
 
Fremtiden for de private skove er bl.a. præget af askeskovning pga. 
sygdom (asketoptørre). Det kommer til at give store forandringer i 
landskabet, fx de bornholmske sprækkedale.  
Der er interesse for naturgenopretning i form af udgravning af søer og 
fjernelse af uønsket trævækst. Skovrejsning er pt lidt på stand by, da der 
ikke er så gode tilskud. Derimod gives der tilskud til beplantning med 
poppel på landsbrugsjord.  
 
Jens Christensen påpegede, at asken, som nu forsvinder, ofte er knyttet til 
ældgammel naturnær skov og derfor er det ønskeligt, at der bliver 
genplantet med eller selvforynget til hjemmehørende arter. Poppel er ikke 
hjemmehørende. 
 
6) Grønt Partnerskab projekt: Registrering af vejkanternes 

tilstand, undersøgelse foretaget i 2011 af DOF Bornholm m.fl., 
endelig opsamling V/ Hasse Hallberg (T&M) (O) 

Hasse Hallberg præsenterede resultaterne fra T&M’s videre behandling af 
vejkantsundersøgelsen fra DOF m.fl., fra 2011. Se vedlagte bilag for mere 
info om antal overskridelser fordelt på størrelse. Opfølgning blev mulig 
gennem et 8 mdr. barselsvikariat, hvor skel mellem mark og vej blev 
opmålt af landmåler på en række strækninger (se bilag). Derefter blev 
lodsejerne kontaktet med venligt brev omkring størrelse af overtrædelse 
vedlagt kortmateriale som dokumentation. Modtagelse har været positiv 
fra lodsejere. De færreste foretager en bevidst overtrædelse af skel ved 
markbearbejdning, da skel kan være svære at se. Der er dog et antal sager 
med alvorlige overskridelse. Dem vil T&M følge op på i efteråret efter 
markarbejdet.  
Projektets partnere forbereder i fællesskab en pressemeddelelse om 
resultaterne.  
 
7) Skiltning med henblik på beskyttelse af vandrefalkenes rede i 

Vang Granitbrud, Poul Veise (O). 
Poul Veise orienterede om at T&M og DOF/DN igen i år vil samarbejde 
om at opsætte 5 mindre skilte i Vang bruddet under Vandrefalkens 
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ynglesæson, samtidig afspærres den sti der passerer lige ovenfor falkenes 
rede. T&M leverer skiltene og DOF/DN opsætter og nedtager skilte. 
Skiltene orienterer om vandrefalken og opfordrer til, at man ikke 
forstyrrer ved at gå tæt på.  
Der fulgte herefter en debat fulgte omkring friluftsliv, aktiviteter, 
skiltning og hensynet til sårbare ynglefugle. 
Steen Colberg påpegede, at Bornholms Regionskommune har et generelt 
ønske om at begrænse mængden af skilte.  

 
8)  Evt. 
Seneste referat fra møde i Grønt Dialogforum mangler på Bornholms 
Regionskommunes hjemmeside. Det bliver snarest rettet.  

 
 
Med venlig hilsen 

Janne Sommer Nielsen 

Biolog, Teknik & Miljø 

 

Dir. tlf.: 5692 20 64 

E-mail: Janne.sommer.Nielsen@brk.dk 


