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Kl. 19.00: Møde i Naturparkrådet (NPR) 

Foruden ø-rådets medlemmer deltog naturvejleder Louise Pescettini (LP) i møde i NPR. 

Ørådet besluttede i 2019, at ørådet skal danne kernen i det ”Naturparkråd”, som er obligatorisk, når man er 

en naturpark under Friluftsrådet (se kriterier i bilag b). 

Dette møde er det første og konstituerende møde i naturparkrådet. Naturparkens naturvejleder er ”født 

medlem” af naturparkrådet, så Louise Pescettini deltager.   

Følgende skal drøftes på mødet 

 Hvordan konstituerer Naturparkrådet sig, og hvem skal rådet udvides med 

 Møderække og dagsorden til kommende møder 

Bilag:  

a.  Naturparkansøgning Naturpark Christiansø 2019 inkl. underbilag 

b.  Faktaark – De 10 kriterier for Danske Naturparker 1.0 

 

Referat af møde i naturparkråd: 

Nyt type møde. JPK lagde ud. 

 Naturparkråd er et krav ifbm. at være en naturpark 

 Normalt for naturparker er der mange interessenter. F.eks. lodsejere for at diskutere vilkår osv. 

 Normalt er naturparkerne ledet af politikere, hvor der kan være forskellige meninger. 

 Ø-rådet er på Christiansø også naturparkrådet. Mulighed for at inddrage andre interessenter.  

 LP fortæller at regioner står ofte for disse naturparker. 

 LP ønsker dialogen bredt. F.eks. forskere fra feltstationen. 

 Dialog om at andre interessenter kunne udvikle naturparken med faglig viden. 

 LP har set på de andre NPR, hvor Danmark naturfredningsforening sidder eller naturstyrelsen. 

 AMK mener, der er mange der ”blander” sig i forvejen og øen er styret udefra. Ønsker det mere 

lokalt forankret.  

 LP mener det kunne være nogle, der kommer på CHRØ i forvejen. 

 Der er bred enighed om at det skal være nogle, der har fagligheden og interessen for CHRØ. 

 Der spørges til frekvens – der tales om 2 gange om året. Møder skal afholdes i sæsonen hvor 

Ertholm sejler. 

 JPK spørger til, hvad formål og udbytte skal være med NPR. 

 LP ønsker at NPR skal være en sparring til hendes funktion. Ikke så meget myndigheder. 

 JPK siger, at man skal huske at NPR også skal være et sted for diskussion om den kommende 

naturpark – det skal udvikle naturparken. 

 Forslag til medlemmer ud over ø-rådet: 
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o Grøntmand 

o Repræsentant fra feltstationen 

o Tino, naturstyrelsen 

o Kalas - Tejn 

o LP – konstitueret formand 

o Beretning på stormøde. 

 LP blev udpeget som mødeleder/formand for NPR og vil indkalde til kommende møder 

 

 

Kl. 19.30: Møde i ørådet 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er godkendt. Enkelt tilføjelse med valg til ø-råd. 

 

2. Meddelelser fra formanden /JUP 

Tillæg til dagsorden: Der skal annonceres valg. Valget skal varsles 9/11. Kandidatlisten skal være 

i hænde senest 23/11. Sidste valgdato bliver 14/12 

Lauras og Sus skal på valg. 

3. Administrationen orienterer/JPK 
            Herunder: 
- Status på møllehuset: 

JPK orienterer at de har dialog med bestyrelsen fra Feltstationen (Ina Tveden Jørgensen, Mads 
Bunk, Svend Erik Garbus, Louise Pescatini). De har haft en traditionel lejekontrakt med disse 
forpligtelser. Dialog om at lade møllehuset overgå til Christiansø Administrationen og så give 
feltstationen brugsret af hytten for at de fortsætter deres fremmende arbejde på CHRØ. De skal 
være en folkeoplysende forening med normale foreningsvilkår med valg til bestyrelse osv. 
FELT stationen skal fortsætte med at formidle omkring af naturen og NP. 
JPK er positiv omkring forhandlingerne og forsøger at færdiggøre disse inden JPK stopper. 
 

- Status på Koefoed hytte 
JPK orienter at hytten er afleveret. God stand. Den vil blive brugt til korttidsudlejning fremover. 
Der er lavet en aftale om Jesper kommer og åbner hytten foråret 2021. 

 
- Udstilling i Store tårn 2021 

Lars Abrahamsen er udvalgt til at udstille i 2021. Skal udstille skulpturer. Udstillingen kommer til 
at hedde ”Må gerne berøres”. 
Eksisterende udstilling tages ned i slutningen af november 

 

- Flytteplan Hvide hus 
Der er ikke endnu en officiel udmelding om ny administrator. Der forventes udmelding inden 

udgangen af oktober. JPK er ude af hvide hus 1/12. Klargøring fra 1/12. Ny administrator kan 

komme med flyttelæs fra d. 16/12.  

JPK er forlænget 1 mdr. og indtil medio januar. Derudover er JPK disponibel på telefon 6 mdr. 

frem. 

 

- Ankerhytte 

Er overgået til administration i oktober. JPK og CBC skal besigtige hytten, inden der kan komme 
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en udmelding om fremtidig brug for hytten. 

 

- Store tårn 

Færre besøgene i Store tårn end året før. JPK mener at det måske kan skyldes Corona. CHRØ 

har haft flere gæster i 2020. Det er svært at gennemskue årsagerne til, hvorfor der er færre 

besøgene i store tårn. 

JPK har undersøgt med online salg af billetter, men det kostede 200.000 kr. upfront og 

7.000/mdr. i drift, så det er ikke en realistisk mulighed. 

 

- Lighuset 

Forhandlinger pågår pt. med den ene af de to bydere. JPK har forhandlingerne alene. Erik 

Christensen (ørepræsentant i turismefølgegruppen) og CBC er med udvælgelsesprocessen. 

LZ spørger til om ørådet skal inddrages til forhandlingerne, men JPK tager disse selv og 

inddrager Erik og CBC før beslutning. 

 
4. Bestemmelser for " korttidshytter" / JPK 

Kort gennemgang af udkast til nye bestemmelser. 
Sus spørger til prisniveau. JPK orienterer at hans ide at tage udgangspunkt i niveauet mellem 
”Blå Hane”, som p.t. koster 260 kr., og en celle, som p.t. koster 420 kr. 
Ingen indsigelser eller kommentarer. 

 
5. Forpagtningsaftale Gæstgiveri og købmand /  

JPK orienterede om, at der ikke er kommet nyt ift. processen for udbuddet. JPK forventer, at 
udbuddet skal offentliggøres engang i foråret 2021. 
Sus har fremsendt tidligere fremsendte ønsker til forpagtningen (tidligere ø-råd – 5 år siden. 
Sidste udbudsrunde.). Dette materiale indgår nu som et oplæg til den kommende proces. 
Brian Roth står for at udarbejde udbudsmateriale. JPK ønsker at BRO bede ham orientere enten 
Vibeke og/eller ø-råd om processen for udbuddet ifm. hans besøg til stormøde. 
 

6. Droneflyvning, mere synlige skilte /AMK 
AMK mener, at droneflyvning er et tiltagende problem, og at nuværende skiltning er for lille og 
for lidt. AMK foreslår et større skilt på havnen. 
CBC taler for at bruge nyt Talley-key løsning.  
AMK foreslår at ø-boere ligesom håndværkere påtaler overtrædelser, når de ses. JPK vil tage 
det op på stormøde og bede CBC om at overveje forbedret skiltning i 2021. 

 
7. Udlejning/udlån af teltplads i Kgs. Have udenfor sæsonen? /AMK 

AMK spørger til teltning udenfor normal sæson. JPK fortæller, at folkeoplysende foreninger 
gerne på telte gratis på udpegede statslige områder. Det er ikke til almindelig teltliggere, men 
gælder for foreninger, skoler mv. der gerne må telte i Kgs. Have udenfor sæsonen. 
AMK ønsker at man henviser til Telpladsen. AMK mener at administrationen konkurrerer med sine egne 
forpagtere. Påpeger at da aftalen om at benytte Kongens Have til teltplads,gjaldt det kun i højsæsonen. 
At Øboerne skulle have mulighed for at benytte haven fuldt ud uden for denne periode. 
JUP påpeger, at der erfaringer, der siger at børn, der har været på skoletur, at de kan tage deres 
forældre med senere – mulighed for senere at få flere turister. 
LZ stiller spørgsmål til formålet ved at hive turister til CHRØ gratis. 
AMK fortæller, at tidligere brugte skoler gymnastiksalen mod betaling og skoler overnattede i tipier på 
teltpladsen mod betaling. 
JPK påpeger at gymnastiksalen eller månen kan udlejes, men kræver vågen nattevagt og at 
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retningslinjer for dette foreligger. 
LZ påpeger at forpagtere af teltpladsen gerne vil indgå samarbejde. 
JPK er indstillet på at tage dialogen og lave aftale med teltpladsen ift. i stedet at henvise disse 
grupper til teltpladsen – også udenfor sæsonen. 

 

8. Forslag vedr. indsamling af blød plast/AMK 
AMK påpeger problemer specielt på havnen omkring affaldshåndtering i sæsonen, og foreslår 
blød plast beholder flyttet til genbrugspladsen i sæsonen. 
CBC orienterer om, at vi allerede har planer om initiativer, der skal gøre det nemmere at gøre 
tingene rigtigt. CBC vil forsøge at indskærpe anvisningerne også. 

 

9. Kommunikation til øboerne, sms/mail/papir, ikke kun Facebook /AMK 
AMK mener at FB ikke er det rigtige medie. JPK orienterer om at han bruger mail og 
opslagstavler.  

 
 

10. Evaluering Christiansøfarten 
Opfølgning fra sidste møde 
Charlotte Buch har sendt mail. JUP har sendt mail fra naturvejledere. 
AMK ønsker, at det er faste dage for de tidlige morgenture. Det skal gøre det nemmere at 
planlægge personale. 
JPK påpeger god dialog fra Christiansø farten og generel håndtering. 
JUP tager dialog med Christiansø farten. 

 

11. Stormøde planlægning 
Gennemgang af standard dagsorden. 
Senest på onsdag 28/11, at man skal indgive punkter til dagsorden. Senest 7 dage før møde 
skal dagsorden annonceres. Formandskabet laver dagsorden, når punkter er indkommet. 

 
Dialogmøde købmand 
JPK orienterer at BRO har dialog med forpagtere, at de vil lave en survey (brugerundersøgelse) 
omkring emner til mødet. 
JPK fortæller at processen skal styres, så mødet bliver konstruktivt, så det ikke bliver 
følelsesladet.  
JPK blev opfordret til at være mødeleder og facilitere processen, så det bliver konstruktivt. 
Dialogen skal være gensidig mellem øboere og forpagtere/købmand. JPK tager dialog med 
forpagtere/købmand. 

 
12. Forslag fra øboerne / : 

Dark Sky Certificering (via JPK) 
Øbo har fremsendt ønske om at blive Dark Sky Certificeret.  
Certificeringen giver en slags blåstempling af område som meget mørkt og ideelt til 
stjernekiggeri. JUP fortæller at processen er langvarig. Måske at fyret kan hæmme 
godkendelse. Men ellers var der positiv stemning om dette. 
JUP arbejder videre med dette på ørådets vegne 

 
 
13. Eventuelt 

Kunstner-refugie: 
JUP har haft dialog med Peter Riis, der allerede er med i bornholmsk refugie forening.  
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Borde bænkesæt i Kgs. Have: 
AMK mener, at man skal bibeholde de tre stationære borde og ikke gøre dem flytbare.  
LZ foreslår at de stationære borde kan over i nærheden af bålsted, hvor der er sol. Budskads 
skal i såfald ryddes. 
 
Tumult/fester ved hytter: 
Ingen officielle klager, men JPK har også hørt om det ”på vandrørene”.  
JPK har også noteret telte ved hytter. AMK fraråder at man telter ved hytter. Tidligere har der 
været erfaringer med svineri. JPK og CBC genbesøger fredningsbestemmelse for at afklare, 
hvordan at ”teltning ved boliger er tilladt” skal tolkes. 

 
TDC mobil: 
JPK orienterer, at der er stadig problemer med dækning. Det er svært at få TDC i god dialog 
om at erkende problemet.  
JPK opfordrer til at øboere også fejlmelder privat for at fastholde konstant fokus hos TDC. JPK 
vil omtale dette til stormødet. 
 

 
 
Næstemøde er den 6/1 kl. 19:00 

 
Referent: 
/Souschef Christian Bøgelund Christiansen 


