31 juli 2006
Kære venner
Da Niels Chresten Andersens og BBS´ udsendelsesliste til øens borgerforeninger ikke er helt
samstemmende, og Niels´ ikke er komplet, sender jeg nedenstående mail nok en gang, så alle de, BBS har
registreret, får den. Overfor de, der får den dobbelt, skal jeg beklage ulejligheden, og til de foreninger, der
har ønsker om at være registreret med en anden mailadresse, beder jeg om en tilbagemelding (med
angivelse af forening, navn, adresse, telefon og mail), så vores udsendelsesliste kan blive holdt løbende
ajour.

Handlingsplan for udviklingen af de bornholmske landdistrikter
I LUIC regi (Landbrugets Udvikling - og Innovationscenter), hvor også BBS er
repræsenteret, har man lavet udkast til en bornholmsk landdistriktspolitik. Det er vedheftet og
er et inspirationsoplæg, som der nu efterlyses supplerende idéer og synspunkter til inden den
23. august 2006.
Der er fra Erhvers- og Arbejdsmarkedssekretariatets (BRK´s) og LUIC´s side lagt op til, at der
fra 1. januar 2007 etableres et "Bornholms Landdistriktsforum". Dette forum får karakter
af en forening og tænkes oprettet gennem en sammenlægning af LUIC og den lokale
aktionsgruppe for Leader programmet. Det nye forum vil få et styrket sekretariat i den
kommende Leader periode, der løber fra 2007-2013. Læs mere om dette landdistriktsforum i
den vedheftede fil.
I et oplæg til en handlingsplan fra Niels Chresten Andersen er der peget på (gengivet i stikord)
1) diversificering af økonomien gennem støtte til ikke-landbrugsaktiviteter som
mikrovirksomheder og turismefremme
2) forbedring af livskvaliteten gennem støtte til kultur- og fritidsaktiviteter, fornyelse og
udvikling af bysamfund og bevarelse og opgradering af natur- og kulturarv
3)særlige landdistriktsrelaterede uddannelser
4)Kompetanceudvilking og informationskampagner for udarbejdelse og gennemførelse af
lokale udviklingsstrategier
I Leader-regi har fokus i den sidste periode koncentreret sig om tre fyrtårne, der især
har knytter sig til punkt 1): kunsthåndværk, fødevarer og lokale erhvervscentre, som vi i BBS
har følt især kunne styrke beskæftigelsen i landdsitrikterne og bidrage til, at Bornholm bevarer
og udbygger sin kulturelle egenart.
Skal disse initiativer videreføres i Leader regi i perioden 2007-2013, evt. suppleres med andre
som f.eks. helse? Eller skal vægten lægges på andre indsatsområder?
Den af Indenrigsministeriet støttede Rapport om borgerforeningernes rolle efter
kommunesammenlægningen har en række anbefalinger, som allerede vil være stort set
opfyldte med forslaget om etableringen af et "Landdistriktsforum", med de anbefalinger, der
knytter sig til dette.
Bornholms Landbrug er kommet med en række projektforslag, der bl.a. indeholder forslag om
et udviklingsprojekt om energiplanter til biogasanlæg, energileverancer til mindre bysamfund,
frugtavl, "gylle til lim", rørføring til gylleudbringning og en udvidelse af fåre- og
gedebestanden.
MEN DER KAN VÆRE ANDRE GODE IDÉER TIL, HVAD VI I DEN KOMMENDE 7 ÅRS
PERIODE BØR BRUGE TID OG PENGE PÅ AT STØTTE.

Gode idér modtages således med taknemmelighed, enten de sendes til
Niels.Chresten.Andersen@brk.dk eller bestyrelen for BBS inden den 23. august. Vi vil så
formidle idéerne videre.
Så skal vi inde om, at der er

Landdistriktsforum på Kannikegård mandag den 4. september kl.
16.30 - 21.00
hvor resultatet af vore anstrengelser vil blive præsenteret og hvor oplægget til den kommende
bornholmske landistriktspolitik vil blive præsenteret. Mød gerne talstærkt om til denne vigtige
aften, hvor rammerne for de næste mange års indsats vil blive præsenteret.
Med venlig hilsen
Jørgen Hammer
BBS
jh@BAT.dk

