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Referat 

Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 24. august 2015 

Deltagere: Jesper Lindstrøm Larsen (TMU), Bo Haxthausen (TMU), 
Erik Thorsen (Sportsfiskerne), Jens Christensen (DOF), 
Kurt Jensen (Friluftsrådet), Per Martlev Hansen og Torben 
Jørgensen (Bornholms Forsyning), Kaj Westh (Bornholms 
Landbrug), Poul Veise (DN), Hans Jørgen Jensen (LAG 
Bornholm), Steen Friis (stedfortræder for Mogens Ellebye 
(Jægerne)), Hans Henrik Ipsen (Østkraft), Janne Wester-
dahl (Vækstforums sekretariat), Karen Nørregaard (Born-
holmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), Louise Lyng 
Bojesen (TM), Ole Holm Pedersen (TM), Katrine Høst 
(TM), Janne Sommer Nielsen (TM), Morten Bach Jørgens 
(ED), Gitte Elton Nielsen (ØP).  

 
Afbud: Formand Carsten Scheibye (TMU), Cæcar Funch Jensen 

(BOFA), Finn Hansen (Bornholms Naturhistoriske For-
ening), Søren Friese (Naturstyrelsen Bornholm), Mikkel 
Høst (Energitjenesten), Mogens Ellebye (Jægerne), Steffen 
A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Finn Ole Nielsen (Born-
holms Museum), Hans Chr. Olsen (ED).  

 
Punkterne er inddelt i: 
B = beslutnings- eller godkendelsespunkt 
O = orienteringspunkt 
D = drøftelse 

1. Godkendelse af dagsorden (B). 

Bo Haxthausen ledte mødet, da Carsten Scheibye var forhindret i at del-

tage. Punkt 5: Certificering af kommunens skove, E og D (O) udsættes 

til næste møde pga. sygdom. Dagsorden blev godkendt.  

2. Velkommen til ny repræsentant fra BBS (O). 

Der blev budt velkommen til to nye medlemmer med en kort præsenta-

tionsrunde. Velkommen til Karen Nørregaard fra Listed Borgerforening 

som repræsentant for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) 

og Janne Westerdahl som repræsentant for Vækstforums sekretariat.  
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3. Godkendelse af referat fra møde 9. marts 2015 (B).  

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Oplæg vedr. lokal-aftaler om vedligehold af grønne arealer, ED 

(D). 

Driftsansvarlig for kommunens grønne områder, Morten Bach Jørgens 

(ED), gav en orientering om kommunens samarbejde med private om 

frivillig pleje af grønne arealer. For eksempel Østerlarsker og Klemen-

sker Borgerforening, som får et symbolsk beløb for at vedligeholde stier, 

arealer mm. som afløb fra projektet Mulighedernes land. Kommunen er 

meget åbne overfor henvendelser fra private, der er flere mindre frivillige 

aftaler uden egentlig betaling, men kommunen fx betaler frø, planter el-

ler vandt. Ting og ønsker opstår nedefra og er ind i mellem afløb af stør-

re projekter. Strandrensning, som Ole Holm Petersen (TM) står for, er et 

andet eksempel og har fungeret godt i mange år. Fordele og ulemper 

blev drøftet sammen med Grønt Dialogforums medlemmer. Hans Jør-

gen Jensen (LAG Bornholm), der havde rejst spørgsmålet, spurgte til 

kommunens anvendelse af app-tjenesten ”gi et praj”. Det er en hurtig og 

nem måde for borgere at give kommunen eller forsyning besked om 

ting, de bør være opmærksomme på i det offentlige rum. Kommunen 

har fået henvendelser via mails, men er ikke tilmeldt app-ordningen. Det 

drøftes pt. i Ejendomme og Drift samt i Teknik og Miljø, hvorvidt 

kommunen skal tilmelde sig ordeningen. Læs om ordningen her: 

http://www.givetpraj.dk/omappen/  

5. Certificering af kommunens skove, ED (O). 

Udsættes til næste møde pga. sygdom. 

6. Administration af henvendelser om Azolla, TM (O). 

Teknik og Miljø fik nov. 2014 en henvendelse fra Ove Loland vedr. mu-

lighederne for udsætning af vandplanten Azolla i mindre søer på Born-

holm. Teknik og Miljø anerkender, at der kan være store potentialer i 

planten, men har ikke udgangspunktet kunne give dispensation til ud-

sætning af Azolla, idet den sandsynligvis vil ændre tilstanden i søen. 

Endvidere er der en generel bekymring for plantens potentiale til at blive 

invasiv.  Se præsentation vedlagt som bilag. 

http://www.givetpraj.dk/omappen/


 Side 3/4 

7. Kort status for Azolla-projektet, Forsyningen (O).  

Torben Jørgensen (Bornholms Forsyning) orienterede om Forsyningens 

afprøvning af planten Azollas evne til vandrensning i et efterklaringsbas-

sin i Nexø rensningsanlæg. Azolla er interessant, fordi den kan fiksere 

fosfor fra spildevandet. Desværre har det været et koldt forår og plan-

terne kom aldrig rigtig i vækst. De blev udsat i bassinet flere gange, men 

gik til i kulde eller blev spist af ænder. Forsyningen påtænker at lave for-

søg med planten i laboratorium i mindre tanke. 

8. Orientering om nedrivningspuljen, Ø og P (O). 

Gitte Elton Nielsen orienterede om proces og status for nedrivningspul-

jen 2015, som Bornholms Regionskommune i budget 2015 har afsat 4,4 

mio. kr. til. Sammen med midler fra staten er der i alt 8,67 mio. kr. til 

nedrivningspuljen 2015. Puljen kan bruges i byer op til 3000 indbyggere 

og i det åbne land. Puljen kan kun bruges til beboelsesejendomme og ik-

ke landbrugsbygninger. Det koster mellem 100.-400.000 kr., at nedrive 

en ejendom. Lodsejer skal selv betale 30 % og dokumentere at affald er 

håndteret korrekt. Der er indkommet 12 ansøgninger ved første runde i 

august. BRK har lavet en prioritering efter beliggenhed (synlighed) og 

sikkerhed. Der kommer en runde mere i efteråret. Se hjemmeside for 

mere info: 

http://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje---

2015.aspx  

9. Status for Vandplaner (1+2), T og M (O).  

Janne Sommer Nielsen orienterede kort om status for vandløbsprojekter 

under vandplan 1 og forventninger til vandområdeplan 2. To gennem-

førte projekter blev præsenteret. To nye projekter har fået tilsagn om 

støtte til gennemførsel. Tre projekter er taget ud af vandplanen under 

note 5. Der ansøges om gennemførsel for de resterende i den kommen-

de ansøgningsrunde i august – september 2015. Se præsentation vedlagt 

som bilag. 

10. Lokale Grønne Partnerskaber Puljen, T og M (O). 

Janne Sommer Nielsen orientering om forventninger til kommende pulje 

til Lokale Grønne Partnerskaber fra 2016 samt resultat af ansøgninger 

om støtte til badebro i Sandvig og Pedersker Jagthus. Afhængig af fi-

nanslovsforhandlinger i efterår 2015 forventes der en ny pulje til Lokale 

Grønne Partnerskaber fra 2016 med første ansøgningsfrist 1. januar 

2016. Ansøgning om støtte til badebro Sandvig modtog 100.000 kr. fra 

http://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje---2015.aspx
http://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje---2015.aspx
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Lokale Grønne Partnerskaber. Derudover er det opnået støtte på 

190.000 i alt fra Lokalpuljen: 50.000 kr., Sparekassen Bornholms Fond 

100.000 kr., Nordea Fonden 10.000 kr., Brdr. Larsens Legat 20.000 kr.  

Projektet fik afslag Friluftrådet. 

Ansøgningen til Lokale Grønne Partnerskaber om støtte til renovering 

af Pedersker Jagthus fik afslag, men modtog 300.000 kr. fra Friluftsrådet  

De resterende 390.000 kr. ansøges nu gennem andre fonde i efteråret 

2015. 

11. Badebro i Sandvig og tang på strande, T og M (O). 

Ole Holm Pedersen orienterede om byggeriet af badebro i Sandvig og 

håndtering af tang på strandene i år. Der har været en del omtalte af den 

nye badebro i Sandvig, da brodækket et par gange måtte repareres efter 

kraftige bølger. Den nye bro er opbygget på et fundament af rustfri stål-

profiler, som er fastgjort i klippefremspringet, bunden og i det undersøi-

ske skær. Herpå er lagt selve brodækket i en højde af ca. 70 centimeter 

over vandet. Den lave bro er valgt med vilje af landskabelige hensyn og 

tilgængelighed. Brodækket havde et for spinkelt fæste, og det er nu løst. 

T og M forventede, at der ville komme små justeringer og tilpasning. 

 

T og M har fjernet meget tang i år. Der fjernes ca. 1000-1500 ton tang i 

år. Det er dog ikke muligt at fjerne tang ude i vandet, som i år har været 

et problem ved Balka.  

12. Eventuelt 

Hans Henrik Ipsen (Østkraft) orienterede om offentliggørelse af Strategi 

for energi og innovation, som findes i pdf.-format i både fuld længde og 

som pixi-udgave på http://brightgreenisland.dk/c02-neutral-oe-

2025/energy-innovation-bornholm/kontakt.aspx 

 

 

Præsentation: Azolla filiculoides 

Præsentation: status for vandplan 1 og vandområdeplan.  

http://brightgreenisland.dk/c02-neutral-oe-2025/energy-innovation-bornholm/kontakt.aspx
http://brightgreenisland.dk/c02-neutral-oe-2025/energy-innovation-bornholm/kontakt.aspx

