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Grønt Dialogforum 

 Referat fra møde i Grønt Dialogforum den 2. december 2013 kl 16-18 på 
Ullasvej 23, mødelokale A. 

Deltagere: Formand: Steen Colberg (TMU), Torben Rønne-Larsen 
(TMU), Bente Johansen (TMU), Erik Thorsen (Sportsfi-
skerne), Finn Hansen (Bornholms Naturhistoriske For-
ening), Mogens Ellebye (Jægerne), Jens Christensen 
(DOF), Kaj Westh (Bornholms Landbrug), Camilla Sand-
feldt (Business Center Bornholm), Poul Veise (DN), Kurt 
Jensen (Friluftsrådet), Louise Lyng Bojesen (T&M), Ole 
Holm Pedersen (T&M), Jens Hansen (T&M), Janne Som-
mer Nielsen (T&M). 

  
Afbud: Søren Friese (Naturstyrelsen Bornholm), Hans Henrik 

Ipsen (Østkraft), Mikkel Høst (Energistjenesten), Cæsar 
Funch Jensen (BOFA), , Pær Koie Kofoed (BBS), Finn 
Ole Nielsen (Bornholms Museum) Diana Grevy Lindahl 
(Regional Udvikling/Vækstforums sekretariat), Hans Jør-
gen Jensen (LAG Bornholm), Steffen A. Jørgensen (Skov-
dyrkerne), Per Martlev Hansen (Bornholms Forsyning).  

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

1. Godkendelse af dagsorden (B). 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Økonomi, T&M (B). 

Teknik & Miljø fremlagde oversigt over forbrug af Agenda 21 midler og 
tilbageværende midler for 2013. Der er kr. 18.407,69 kr. til disposition i 
resten af 2013.  

3. Behandling af indkomne ansøgninger (B). 

Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om støtte fra Agenda 21 pul-
jen: 
Ansøgning fra Årsdale Naturgruppe om støtte til projektet ”Naturen og 
dens pleje i og omkring Årsdale”. Projektet har i 2011 ansøgt og fået be-
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villiget 6906 kr. til udarbejdelse af informationsmateriale og tryk (An-
søgning vedlagt som bilag). Projektet er i sin afsluttende fase og ansøger 
om yderligere støtte til tryk af poster, der er dyre end forventet i ansøg-
ning fra 2011. Bemærk, at der er bevilliget 6906 kr. og ikke 7000 kr., som 
angivet i ansøgningen, derfor er det ansøgte beløb justeret af Teknik & 
Miljø. Beløb kr.: 2094,-  
Ansøgningen blev godkendt og beløb bevilliget. 

4. Forslag til revidering af Forretningsorden for Grønt Dialogforum 

(B).  

Agenda 21 puljen forsvinder fra 2014, som en del af kommunes spa-
raplan. Som konsekvens er en revidering af Forretningsorden for Grønt 
Dialogforum nødvendig.  
Trods bortfald af Agenda 21 midlerne, mener Grønt Dialogforums med-
lemmer at forummet er et godt sted for orientering og samarbejde. Det 
blev aftalt, at man på næste møde sætter samarbejde og tilskudspuljen 
lokale grønne partnerskaber på dagsordenen.  
Forslag til revidering af Forretningsorden for Grønt Dialogforum blev 
godkendt. Forretningsorden sendes videre til godkendelse i Teknik- & 
Miljøudvalget. 

5. Mødedatoer for 2014 (B). 

Der er ikke fastlagt mødedatoer for 2014. Derfor blev nedenstående tre 
datoer, som udgangspunkt vedtaget. De kan evt. ændres på første møde. 
3. marts 2014 
18. august 2014 
8. december 2014 

6. Vandforbrug, grundvandsstand og drikkevandsressource på Born-

holm, 2013, T&M (O). 

Jens Hansen orienterede om resultatet af overvågning af Bornholms 
grundvand og forbrug, 2012. Hovedkonklusionen er at der er vand nok 
og af god kvalitet. Indvindingen af drikkevand er næsten bæredygtig. 
Nogle steder skal der gøres en forebyggende indsats for at forebygge kri-
tisk fald i grundvandsspejl. Rapporten kan læses på Bornholms Regions-
kommunes hjemmeside: 
http://www.brk.dk/Borger/Bolig/Forsyning/Documents/Vandforbrug
%2c%20grundvandsstand%20og%20drikkevandsressource%20på%20B
ornholm%2c%202012.pdf  
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7. Vandplaner, T&M (O). 

Janne Sommer Nielsen orienterede om status for gennemførsel af de 
statslige vandhandleplaner på Bornholm. Bornholms Regionskommune 
er i gang med indsatser for vandløb. Målet er at forbedre økologisk til-
stand og levevilkår for fisk, smådyr og ørredynglen ved at fjerne fauna-
spærringer og genåbne rørlagte vandløb. I første periode (frem til og 
med 2015) skal der fjernes syv faunaspærringer og genåbnes 4,2 km (11 
vandløb) rørlagte vandløb. Teknik & Miljø har netop afsluttet forunder-
søgelse af genåbning af Kæmpe Å. Der er igangsat seks andre forunder-
søgelser. To eksempler fra igangværende forundersøgelser på hhv. gen-
åbning af Tingsted å og fjernelse af spærring ved Læs-å blev gennemgået. 

8. Nye redningsstationer, strandnummerering og advarselsskilte på 

strandene, T&M (O). 

Ole Holm Pedersen orienterede om arbejdet med opsætning af nye red-
ningsstationer til afløsning af de gamle trekantede, som er dyre i vedlige-
holdelse. Der bliver i foråret opsat numre på ca. 70 lokaliteter ved de 
bornholmske strande. Numrene skal gøre nødopkald entydig, således at 
hjælpen når rigtig og hurtig frem. Desuden arbejder man på at lave nye 
skilte, som skal advare mod badning i store bølger. Et arbejde som er 
iværksat efter nogle farlige episoder i den forgangne sommer.   

9. Naturplaner, T&M (O). 

Ole Holm Pedersen orienterede om, hvordan det praktiske arbejde med 
Naturplanerne går. Lodsejerne skal godkende planerne på de enkelte 
områder. Det giver visse problemer i forhold til at få gennemført arbej-
det. Nogle lodsejere ønsker ikke, at opvæksten på de udpegede åbne klit- 
og lyngarealer fjernes. Derfor arbejdes der på at finde alternative arealer, 
så det samlede areal af lysåbne klit-og lyngarealer ikke minskes. I efter-
året er der åbnet et areal ved Sandvejen i Pedersker, og det forventes at 
der åbnes yderligere arealer mellem Sandvejen og Udegårdsvejen. 

10. Ansøgning til strategisk energiplanlægning, T&M (O). 
Louise Lyng Bojesen orienterede om indholdet af ansøgningen: Strate-
gisk Energiplanlægning på Bornholm, der er indsendt til puljen til strate-
gisk energiplanlægning i kommunerne. Projektet er en del af Bornholms 
Regionskommunes vision (i den regionale udviklingsplan 2012) om en 
grøn bæredygtig ø; Bright Green Island. Formålet med projektet er at 
skabe et integreret grundlag for strategisk energiplanlægning i en opera-
tionel energibalance, som beslutningsgrundlag for regionale og kommu-
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nale beslutninger om energipolitik. Ambitionen er at videreudvikle på en 
computerbaseret simulerings- og migreringsmodel til brug for planlæg-
ning og tilpasning af energisystemer.  Målet er dels at afprøve Energisty-
relsens vejledninger og værktøjer til strategisk energiplanlægning, dels at 
sammenligne Energistyrelsens værktøjer med det bornholmske simule-
ringsværktøj for varme, el og transport. Partnere i projektet er Rønne 
Vand og Varme, BAT, BOFA, Østkraft, Bornholms Forsyning, BCB og 
BRK – T&M samt Logics. Hvis projektet får tilskud forventes opstart 1. 
januar 2014 og afsluttet 30. juni 2015. 

11. Evt.  
Kaj Westh spurgte til, hvad der kunne gøres ved de faldefærdige bygnin-
ger og affald på ejendomme rundt på Øen. Har nedrivningspuljer en ne-
gativ effekt, så ejere blot venter på tilskud fra staten i stedet for at vedli-
geholde eller selv rive ned? Kaj Westh opfordrede kommunen til at tage 
fat i ejerne af de pågældende matrikler/ejendomme. Louise Lyng Boje-
sen påpegede, at det er lodsejers ansvar at vedligeholde bygninger på 
egen ejendom. I tilfælde af, at affald falder ind under miljølovgivningen 
kan kommunen handle, men generelt har kommunen begrænsede 
magtmidler.  Louise opfordrede alle til at henvende sig til Teknik & Mil-
jø med forslag til ejendomme, som kommunen kan tage et ekstra kig på i 
fx Affaldskampagnen. 
Der var enighed om, at problemet med faldefærdige bygninger og affald 
på ejendomme rundt på Øen sættes på dagsorden for næste møde i 
Grønt Dialogforum.  
 
 
 


