NATURRÅDET
5. oktober 2001/ehp
Referat fra Rådsmøde 12/01 mandag den 01.10.01 kl. 13.15 – 16.00
Deltagere: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Per Christensen (PC), Anette Reenberg (AR), Fra
sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Anni Bach (ABA), Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas
Nicolai Pedersen (TNP), Hans Peter Hansen (HPH), Pelle Andersen-Harild (PAH), Ellen Hjort Petersen
(EHP) (ref.).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Forberedelse af møde med Ritt Bjerregaard (mødet flyttet til 2/10-01fra 28/9).
3. Opfølgning af møde i Mosen.
4. Vismandsrapport – status og perspektiver.
5. Holdningsundersøgelse – status og perspektiver.
6. EEAC – referat af møde i Steering Committee.
7. EEAC – fra Gent til København.
8. Adgang – skal NR foretage sig noget?
9. Meddelelser.
10. Evt.
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev godkendt med mindre ændringer. Dagsordenen blev godkendt.
2. Forberedelse af møde med Ritt Bjerregaard (i stedet for opfølgning af møde).
JHA orienterede om ny dagsorden som NR havde modtaget fra Fødevareministeriet. Nyt formøde blev aftalt
til 2.10 kl. 9.00. ABA orienterer JP herom. Fra sekretariatet deltager JHA.
3. Opfølgning af møde i Mosen.
På mødet den 21.09 blev det besluttet, at vismandsrapport efterår 2002 skal tage udgangspunkt i
undersøgelserne om befolkningens holdninger til natur. Det blev foreslået at inddrage undersøgelser og/eller
indsamle allerede eksisterende viden om hvad øget adgang betyder dels for naturen dels for mennesker. Det
blev besluttet, at TNP og HPH udarbejder et oplæg til næste rådsmøde.
Endvidere blev det besluttet at den efterfølgende vismandsrapport i år 2003 kan relateres til næste års EEAC
konference om Natur og Landbrug i et udvidet EU.
Det blev besluttet at invitere sagsbehandler fra NKN til næste rådsmøde for at give en orientering om status
på fredningssagen m.v. Endvidere blev det besluttet at foretage lignende ekskursioner 1-2 gange om året.
4. Vismandsrapport – status og perspektiver.
HSC orienterede om status på vismandsprojektet, herunder de foreløbige beregninger fra Hans Schrøder.
Det ligger på nuværende tidspunkt klart at tidsplanen må skydes således at lay-out og trykning først kan
påbegyndes efter jul. Formålet med scenarierne er dels at vise konsekvenser for fremtidig
landbrugsproduktion såfremt tålegrænser skal forsøges overholdt dels at skitsere valgmuligheder. Det blev
besluttet, at der allerede nu kan tages fat på at udarbejde landsdækkende kort, der viser okkerpotentielle
jorde og lavbundsjorde. Der skal endvidere udarbejdes regionale eksempler og illustrationer på gårdniveau.
Det blev besluttet, at første udkast til konklusioner og anbefalinger skal foreligge på rådsmøde den 12.
november.
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5. Holdningsundersøgelse - status og perspektiver
TNP orienterede om workshoppen den 11. september hvor de enkelte delprojekter var blevet præsenteret og
diskuteret. Der foreligger projektbeskrivelser fra FSL og DMU. Projektbeskrivelsen fra RUC forventes klar i
indeværende uge.
NR skal stå for udarbejdelse af antologien. TNP præsenterede et oplæg til emner der kan indgå heri.
Antologien skal beskæftige sig med holdninger. På workshoppen blev det vedtaget at demokrati skal være et
gennemgående perspektiv. Et aspekt heraf er ejendomsret og adgang. Det bør overvejes hvorledes de øvrige
delprojekter kan inddrages i antologien.
TNP udarbejder en samlet projektbeskrivelse. Endvidere skal TNP udarbejde en tidsplan for udarbejdelse af
vismandsprojektet (se punkt 3).
NR’s inddragelse i beslutninger omkring projektet sker ved, at PA og AR deltager i følgegruppen.
6. EEAC – referat af møde i Steering Committee samt punkt 7. Fra Gent til København
JHA orienterede om møde i EEAC-styregruppen den 14.09 og EEAC-landbrugsgruppen den 13.09. Der var
på begge møder opbakning til NR’s oplæg omkring emne og proces for EEAC-årsmøde i 2002 i Danmark.
Startskuddet til at gå videre med planlægning skal endeligt indhentes på mødet i Gent i november, hvor
disposition og tidsplan skal præsenteres på mødet søndag den 18.11.01.
Styregruppen havde haft møde med repræsentanter fra det tyske miljøministerium, der var meget positive
overfor og inspireret af EEACs arbejde om bæredygtighed. Styregruppen havde endvidere diskuteret
organisatoriske forhold omkring netværkets fremtid. Det var blevet foreslået at etablere en ’hot desk’ i
Bruxelles. Der er nu 30 medlemmer i netværket.
Før årsmødet i Gent skal der tages kontakter til nationale relevante ressourcepersoner. På næste rådsmøde
skal der præsenteres udkast til emner og proces omkring udarbejdelse af ’statements’. ABA bestiller rejser
til deltagere og giver tilbagemelding til planlæggerne om præcis deltagelse.
8. Adgang – skal NR foretage sig noget?
Adgangsudvalgets afrapportering sker den 12.10. PA har tidligere udarbejdet notat om emnet. PA udarbejder
opdateret notatet og PAH udarbejder en pressemeddelelse. PA overvejer endvidere at udarbejde en kronik
om emnet.
9. Meddelelser
PA gav oplæg og deltog i en konference om adgang i Frankrig den 24.-26.09.01. Oplægget lægges på NR’s
hjemmeside. PA giver oplæg om forvaltning af naturparker ved de grønne organisationers møde på
Christiansborg den 5/10. PA havde 30/9 udsendt et manuskriptudkast til NR, som medlemmerne opfordres
til at kommentere. PA deltager i uddeling af Nordisk Råds Miljøpris samt møde om Den Nordiske
Miljøkonvention i Helsinki og Stockholm 3.-4.10. ABA orienterede om skrivelse fra MST som oplyser at
offentliggørelse af indikatorsættet for bæredygtig udvikling udskydes til slutningen af oktober. JHA
orienterede kort om møde i tænketanken i Fødevareministeriet. AR oplyste at Fl. Frandsen som er indstillet
til Vildtforvaltningsrådet ønsker at træde ud af dette råd pga. tidsmangel. NR vil indstille to andre
medlemmer. Emnet drøftes på næste rådsmøde.
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