NATURRÅDET

7.9.2001
/PAH

Referat af rådsmøde 11/2001 mandag 3.9.2001 kl 13.30

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Anette Reenberg (AR), Per Christensen (PC). Fra
sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Ellen Hjort Petersen (EHP), Anni Bach (ABA), Pelle
Andersen-Harild (PAH), Thomas Nicolai Pedersen (TNP), Hanne S. Christensen (HSC), Hans Peter
Hansen (HPH).
Referent: Pelle Andersen-Harild.
Dagsorden:
1. Godkendelsen af referat og dagsorden (bilag)
2. Opfølgning på Wilhjelmudvalgets arbejde
3. Vismandsrapport – orientering om status og diskussion
4. Holdningsprojekt – orientering om status og diskussion
5. EEAC’s årsmøde 2001: Hvem deltager og hvad bidrager vi med (bilag)
6. EEAC’s årsmøde 2002 – hvordan griber vi det an?
7. Efterårets arbeje i Naturrådet (bilag)
8. Forberedelse af Lille Vildmose møde (bilag)
9. Finanslov 2002
10. DMU’s tilstandsrapport – skal vi gøre noget?
11. Indstilling af ny/gammel overvismand
12. Møde med Ritt Bjerregaard. Hvad skal vi drøfte (bilag)
13. Meddelelser
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat og dagsorden. Dagsorden godkendt. Referat godkendt med en enkelt
bemærkning..
2. Opfølgning af Wilhjelmudvalgets arbejde. Der var enighed om at pressemeddelelsen havde
fungeret godt PA deltager i IDA høring 13.9. og i panel i Videncenter for det åbne Lands
arrangement i Sorø 5-6.11. TNP holder foredrag på ALMASs seminar 10.9. om internationale
konventioner. Landsplanafdelingens 4. kt kommer til Naturrådet 11.9. vedr. introduktion om
naturparker som optakt til afdelingens ekskursion. BA er ved at være færdig med udkast til
kronik om Wilhjelmudvalget. Naturrådet skal lave en status for Wilhjelmudvalgets anbefalinger
ca. september 2002.
3. Vismandsrapporten. HSC redegjorde for scenarie-arbejdet. Rådet/sekretariatet laver udspil
som eksterne personer læser igennem og kommenterer. Næste møde i gruppen er 14.9. kl 09,
Hans Schrøders beregninger suppleres med beregninger på forskellige driftstyper og evt. på
amtsplan. Tidsplanen for vismandsrapportens offentliggørelse kan i hvert fald ikke fremrykkes.
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4. Holdningsundersøgelsen HPH orienterede om den kommende workshop, der er en lukket
workshop for projektmagerne. Formålet med workshoppen er at få projektbeskrivelser fra de
deltagende institutioner. Budgetrammerne ligger temmelig fast, en rammeforøgelse på 25% for
visse deltagende institutioner er ikke realistisk. Vedrørende antologien forelagde HPH nogle
ideer hertil. PA argumenterede for at teksterne kom ned på jorder. Der udspandt sig en
omfattende diskussion om natursynsafgrænsingen. Der vil blive nedsat et redaktionsudvalg
med bl.a. PA og AR + sekretariatet og en eller flere eksterne personer. Dette afklares nærmere
på workshoppen.
5. EEAC’s årsmøde 15-18.11.2001 i Gent. PC+PA+AR deltager fra vismændene. PC og PA
laver oplæg. Foreløbig registrering 7.9. Fra sekretariatet deltager EHP, PAH, JHA, HSC og
TNP
6. EEAC’s årsmøde 2002. Til afholdelse af mødet har vi fået en bevilling fra Miljøstyrelsen på
738.000 kr. Det er tanken at arrangere årsmødet som kulminationen på et forløb, hvor en række
workshops har udarbejdet et policy dokument, som så lægges frem til vedtagelse på årsmødet.
Det er hensigten at inddrage østeuropæiske kontakter i processen. JHA forelægger planerne for
EEACs landbrugsgruppe i Berling 13.9. Landbrugsgruppen bør være udgangspunkt for
arbejdet. PA mente at grundlaget for hele arbejdet skal være bæredygtighedspapiret fra
Stockholm. PA mente desuden at landbrugsgruppen skulle suppleres med nogle flere
”naturfolk”. På årsmødet i Belgien vil rådet arbejde for at der nedsættes en arbejds/støtte
gruppe og at der snarest derefter udarbejdes en tidsplan.
7. Efterårets arbejde i Naturrådet. På Lille Vildmosemødet holdes brainstorm om arbejdsplan
for 2002, som skal forelægges repræsentantskabet til bemærkninger i januar 2002.
8. Lille Vildmosemødet. Der skal være hjernestorm fra bunden af. PC foreslår at alle kommer
med forslag som derefter kvalificeres. Efteråret 2002 afsluttes holdningsundersøgelsen og
EEACs årsmøde afholdes, så det bliver et travlt efterår. Vismandsrapport 2002 kunne tage
afsæt i status for Wilhjelmrapporten, holdningsundersøgelsen eller EEAC rapporten og natur og
landbrug i Østeuropa. Gamle forslag til vismandsprojekter sendes ud. PAH + EHP arrangerer
det praktiske i forbindelse med transport.
9. Finanslov 2002. Der er umiddelbart ikke lagt op til katastrofale nedskæringer.
Miljøvurderingen er stærkt kritisabel, idet der mere er tale om en finansvurdering af miljøet end
en miljøvurdering af finansloven. Der er ikke taget højde for Wilhjelmudvalgets anbefalinger.
PA mente vi skulle reagere herpå ved at udarbejde en pressemeddelelse og et tilhørende notat,
der redegjorde for nødvendigheden af flere penge til naturområdet. Der er 1. behandling af
finansloven den 6.9. og PAH laver pressemeddelelse mv sammen med PA.
10. Tilstandsrapporten fra DMU. DMU har lagt udkast til rapporten på nettet. HSC refererede
kort. Rapporten har mange oplysninger men den er ikke særlig reflekterende. Naturrådet
kommenterer på det overordnede plan og rådet koncentrer sig om at kritisere, at der ikke er
nogen vurdering af om regeringens mål er opfyldt. HSC laver udkast til svar senest 17.9.
11. Indstilling om overvismand. PA udløber men er villig til at fortsætte. JHA afsender brev
herom.
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12. Møde med Ritt Bjerregaard. Der blev drøftet en række emner og det blev prioriteret hvilke
der tages op på mødet 28.9. Der er formøde kl 09.30 på dagen for alle vismænd + EHP og
HSC.
13. Meddelelser. PA nævnte at Nepenthes, DN og WWF laver et stormøde om naturparker 5.10.
på Christiansborg PA nævnte et interview som Danske Kommuner havde lavet med ham og
som netop var offentliggjort. HSC havde arrangeret en faglig fredag med Peter Sandøe
(efterfølgende fastsat til 7.12. kl 14-16) PA nævnte et besøg af en kanadisk geograf den 4.10. –
TNP tager sig af dette. PA omtalte desuden at han deltager i Husholdningsselskabet konference
om fremtidens natur mandag 17.9. på Christiansborg.
14. Eventuelt. Intet
Mødet sluttede kl 16.00
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