Natur, Miljø og Fritid - Natur og miljø

Ansøgning til Biodiversitetspuljen
Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme biodiversiteten på Bornholm og har afsat en pulje på 600.000 kr. årligt
til fremme af biodiversitet på Bornholm.
Puljens fordeling i 2018:
1. 160.000 kr. til ansøgninger fra borgere og organisationer
2. 200.000 kr. til oprensning af damme og vandhuller.
3. 200.000 til naturpleje og genopretning af andre særlige naturområder
4. 45.000 kr. til administration
Det er muligt at søge midler fra puljen under punkterne 1 til 3.
1. Ansøgninger fra borgere og organisationer
Natur- og Miljøudvalget besluttede den 17. april 2018 at bevilge 60.000 kr. til Bornholms Landbrug &
Fødevarers projekt Blomsterstriber, blandt andet ud fra den betragtning, at det vil fremme bier og andre
insekters mulighed for fødesøgning, og at bevilge 15.000 kr. til oprettelse af en skolebigård. Den resterende
pulje er herefter på 85.000 kr.
I Natur og Miljø vil gerne høre fra dig, hvis du har et eller flere projekter, der fremmer biodiversiteten på
Bornholm, som du søger finansiering til.
2. Vandhulsoprensning
I 1990’erne havde det daværende Bornholms Amt et naturplejeprojekt, hvor der gravet og oprenset ca. 750
vandhuller. Den indsats blev iværksat for at bremse den helt katastrofale nedgang, der var konstateret i
løvfrøbestanden, og det blev en stor succes.
I mellemtiden er mange af vandhullerne imidlertid groet til, og regionskommunen vil nu igen gerne gøre en
indsats for løvfrøen i form af at oprense vandhuller, som har potentiale til at blive gode levesteder for løvfrøen.
Derfor opfordres lodsejere på hele øen til at ansøge om oprensning af deres vandhul; gerne med beskrivelse,
foto og kort.
3. Naturpleje og genopretning af særlige naturområder
En af måderne at forøge biodiversiteten på er at få mere vand i landskabet. Derfor har regionskommunen valgt
at sætte fokus på at finde lavtliggende arealer, som kan gendannes til våde enge eller søer samt at genåbne
rørlagte vandløb. Vi søger derfor kontakt til lodsejere, som har drænede arealer, der af forskellige årsager ikke
længere bliver brugt til dyrkning, og som kunne omdannes til vådområder. Interesserede kan henvende sig på
nedenfor anførte e-post.
Sådan søger du:
Natur og Miljø vil foretage en faglig vurdering af ansøgningerne og prioritere dem ud fra deres potentiale for at
fremme biodiversitet.
Ansøgninger og henvendelser kan sendes via e-post med relevante bilag til nmf@brk.dk

