NATURRÅDET
3. april 2001
/ehp
Referat fra rådsmøde 4/2001 mandag 2. april 2001
Deltagere: Vismænd Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Per Christensen (PC). Sekretariat: John
Holten-Andersen (JHA), Thomas Nicolai Pedersen (TNP), Hanne Stensen Christensen (HSC), Pelle
Andersen-Harild (PAH), Anni Bach (ABA), Inger Weidema (IRW), Ellen Hjort Petersen (EHP) ref.
Afbud: Anette Reenberg
PA opfordrede til, at Rådsmøder søges flyttet, såfremt der kun kan deltage 2 vismænd.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådsmøde 3/2001.
2. Meddelelser
3. Opfølgning på bioinvasionsprojektet
4. Wilhjelm-udvalget
5. Vismandsrapport
6. Holdningsundersøgelse
7. Naturrådets økonomi
8. Naturrådets juridiske ophæng
9. Møde med Svend Auken
10. Møde med Ritt Bjerregaard
11. Regeringens oplæg om bæredygtig udvikling og NR’s bidrag
12. Udflugt med landbruget den 6.6.2001
13. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådsmøde 3/2001.
Dagsordenen blev godkendt. Referat fra Rådsmøde 3/2001 blev godkendt efter mindre ændringer.
2. Meddelelser
JHA oplyste, at NR har modtaget EU’s forslag til strategi for bæredygtig udvikling. NR svarer i
samarbejde via EEAC. PA skal have tilsendt hele strategien. BA og PC sammendraget.
EHP udleverede notat fra møde i EEAC-landbrugsgruppe som BA og EHP deltog i 29.3-1.4.
Notatet beskriver beslutninger om kommende aktiviteter, udleverede publikationer m.v.
EHP orienterede om invitation fra Direktoratet for Fødevareerhverv til NR til at deltage i et
overvågningsudvalgt vedrørende Landdistriktsprogrammet. EHP/TNP indstilles til at deltage i
overvågningsudvalget.
BA orienterede om arbejdet i forbindelse med Ll. Vildmose, som går planmæssigt.
TNP orienterede om EU’s handlingsplaner for biodiversitet, som blev offentliggjort sidste uge. TNP
rundsender relevante planer.
3. Opfølgning på bioinvasionsprojektet
IRW orienterede om opfølgning på bioinvasionskonferencen, som bl.a. omfatter udsendelse af notat
fra konferencens workshopsdiskussioner. Dette notat rundsendes også til konferencens deltagere og
lægges på hjemmesiden. PA vil udarbejde en artikel til ’Amatørfiskeren’.

4. Wilhjelm-udvalget
PA runddelte en oversigt over de notater, artikler, rapporter, m.v. NR indtil videre har bidraget med
til Wilhjelm-udvalgets arbejde. Alle disse vil blive lagt på hjemmesiden. PA orienterede endvidere
om møde i Naturkvalitetsgruppen den 19.3, hvor bl.a. emnet skov og målsætninger på skovområder
var blevet diskuteret. Der er behov for kvantificering af målene. Andre emner var: Større
sammenhængende naturområder; regler for skovrejsning, herunder at det skal være lettere at plante
skov; samt overvågning. Der blev aftalt formøde den 19.4 kl. 11 før næste møde i
Naturkvalitetsgruppen. Emner til næste møde er bl.a. naturgenopretning (oplæg sendes også til PC)
og spredningskorridorer (oplæg sendes også til BA).
PA henviste til artikel i ’Essens’ om arbejdet i Wilhjelm-udvalget. PA orienterede endvidere om
rapport udkast fra ’Hav-gruppen’. Rapporten eller dele heraf skal fordeles og gennemlæses af flere
fra NR. PAH sikrer at relevante personer inddrages i de forskellige dele (PC skal inddrages i afsnit
om vandmiljø, TNP vedr. habitatdirektivet).
På baggrund af diskussion om ressourcer i form af arbejdskraft blev det besluttet, at det skal
prioriteres at arbejdsgruppernes afsluttende rapporter kommenteres. Endvidere skal hovedudvalgets
afrapportering kommenteres. Pelle, Per og Peder kommenterer havrapporten. John, Thomas og
Peder kommenterer velfærdsgruppens rapport. Bent, Ellen og Peder kommenterer
landbrugsrapportens rapport. Peder, Hanne og Thomas kommenterer naturgruppens rapport.
Hovedudvalgets rapport kommenteres hovedsagelig af vismændene
5. Vismandsrapport
BA orienterede om arbejdet vedrørende vismandsrapporten og gennemgik kort det rundsendte notat
samt beslutningerne om afholdelse af workshops den 31.5 og 8.6 om hhv. tålegrænser og scenarier.
Alle vismændene kan deltage i workshops og skal ligeledes inddrages tættere i projektet på sigt.
PA spurgte om det var sikret, at alle relevante personer blev inddraget i workshops, og påpegede at
det var vigtigt, at det er de rigtige som inddrages. HSC udarbejder referat fra møde i
’vismandsgruppen’ 2.4 og rundsender referatet med dets oplæg til workshops til kommentering før
udsendelse af invitationer. Udsendelse af invitationer skal ske inden påske. TNP efterlyste en mere
humanistisk og værdibaseret tilgang i rapporten. PA anbefalede, at den internationale dimension
indgår på forskellige måder i projektet, fx om brug af afgifter og problemets omfang i andre lande.
Det blev foreslået at hente viden fra EEA.
6. Holdningsundersøgelse
TNP orienterede om møde med deltagelse af PA, JHA, AR og TNP, hvor det blev besluttet at
udkastet til projektbeskrivelsen skal omfatte a) en erfaringsopsamlende del i form af en antologi. b)
en fremadrettet empirisk del bestående af spørgeskemaundersøgelse, workshops, dialogværksteder
mv.. Da oplægget fra MEM betinger et samarbejde med FSL, skal der tages stilling til hvorledes
dette skal ske. Der er flere muligheder, som endnu ikke er afklaret, herunder økonomiske
betingelser. TNP går videre med at udarbejde stillingsbeskrivelse for projektmedarbejder og
projektbeskrivelse.
7. Naturrådets økonomi
JHA orienterede om NR’s økonomi, idet det ikke som forventet er muligt at overføre midler fra
tidligere år. Dette betyder bl.a. at projektet om institutionelle barrierer ikke kan gennemføres.
Naturrådets fremtid (herunder den økonomiske) skal drøftes med Svend Auken på møde den 26.4
(ændret til 20.06). NR har med en uændret bevilling ikke mulighed for at ansætte personer på

projekter, ligeledes er der ikke taget højde for lønstigninger m.v. Det kan endvidere blive
problematisk at afholde EEAC-konferencen i 2002.
8. Naturrådets juridiske ophæng
EHP orienterede kort om arbejdsgangen i udarbejdelsen af det rundsendte notat. Der er behov for
yderligere opklaring om hjemmel til etablering af NR. MEM/SNS skal kontaktes. Det blev
endvidere foreslået at kontakte Birger Kristensen, Haderslev Skovdistrikt, for en juridisk vurdering.
Der var tilslutning til, at undersøge det hensigtsmæssige i at søge NR indføjet i NBL. Emnet skal
drøftes på møde med Svend Auken.
9. Møde med Svend Auken
Det blev besluttet at foreslå at mødet den 26.4 (ændret til 20.06) drejer sig om: 1) NR’s fremtid
herunder økonomi, og juridiske ophæng, 2) Strategi for bæredygtig udvikling, fokus skal her være
på cost benefit analyser og manglende præcise mål. 3) Endvidere orienteres om bioinvasionstemaet,
nye projekter, samt fx at projektet om ’institutionelle barrierer’ ikke kan gennemføres som
konsekvens af manglende midler. 4) Der blev ikke taget endelig stilling til om Habitatdirektivets
implementering skal indgå som emne. JHA planlægger mødet.
10. Møde med Ritt Bjerregaard
EHP orienterede kort om notatudkastet og om Jørgen Primdahls kommentarer hertil. Notatet skal
strammes op og bygges op om beskrivelse af hvad NR opfatter som problemer som
fødevareministeren kan gøre noget ved. Tilføjelser til overordnede punkter er: 1) Støtteordningerne:
Som på længere sigt bør væk, men det er vigtigt at forholde sig til inden for de nuværende rammer
til fordel for natur og miljø, 2) Der er behov for at supplere den generelle regulering med
differentieret regulering, 3) Fiskeri: Fiskeripolitikken skal supplere fx beskyttelse af marsvin og
indførelse af urørte kerneområder. PAH laver udkast til dette punkt.
EHP reviderer notatet på baggrund af indkomne kommentarer inden påske og sender det ud til
kommentering, med frist umiddelbart efter påske.
11. Regeringens oplæg om bæredygtig udvikling og NR’s bidrag
JHA har udarbejdet udkast til kronik. NR bidrager ikke yderligere til selvstændige initiativer på
området, idet en række andre institutioner afholder arrangementer. Sekretariatet udarbejder udkast
til høringssvar på bæredygtighedsstrategien. Udkastet rundsendes efter påske. Fokus vil bl.a. være
velfærdsøkonomi og dekobling. Når der afgives høringssvar skal der udarbejdes en
pressemeddelelse.
12. Udflugt med landbruget den 6.6.2001
Formålet med udflugten er at vise ’FØLSOM NATUR’. Udflugtsmål er bl.a. Ulkerup overdrev. Her
kontaktes Hans Henrik Bruun. Andre forslag er Isefjord – Tempel Krog, Tuse Å, Hov vig.
Sekretariatet udarbejde forslag til program som før udsendelse til udflugtsdeltagere sendes rundt om
PA og BA.
13. Evt.
PA orienterede om, at NR kan komme med input til Wilhjelm-udvalget om initiativer på
forskningsområdet. Behovet for grundvidenskabelig forskning blev fremhævet, herunder
registrering af flora.

