NATURRÅDET

9.8.2001
/PAH

UDKAST
Referat af rådsmøde 9/2001 tirsdag 7.8.2001 kl 13.15

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Anette Reenberg (AR). Fra
sekretariatet: Ellen Hjort Petersen (EHP), Anni Bach (ABA), Pelle Andersen-Harild (PAH).
Referent: Pelle Andersen-Harild.
Dagsorden:
1. Godkendelsen af referat og dagsorden (bilag 1)
2. Wilhjelmudvalget (bilag 2)
3. Vismandsrapport, herunder godkendelse af projektoplæg fra Hans Schrøder (bilag 3)
4. Holdningsprojekt (bilag 4)
5. Kommentarer til debatoplæg om indikatorsæt til bæredygtighedsstrategi
6. EEAC’s årsmøde 2001 – call for papers
7. EEAC’s årsmøde 2002 – ansøgning om støtte samt valg af tid+sted (bilag 5a og b)
8. Høring om plantning af læhegn (bilag 6)
9. Efterårets arbejde i Naturrådet
10. Meddelelser
11. Eventuelt

1. Godkendelse af referat og dagsorden. Dagsorden godkendt, idet der dog tilføjes et punkt
efter meddelelser: Henvendelse fra SNS om udskiftning/genudpegning af fire medlemmer af
repræsentantskabet. Referat godkendt.
2. Wilhjelmudvalget. PA og BA refererede fra møde 6.8. der havde varet fra kl 10-22.
Fødevareministeriet ønsker ikke, at MVJ bliver brugt til noget nyt og mener ikke der skal gives
flere penge til landbruget. Landbruget ønsker ikke cross-compliance. Bufferzoner omkring
sårbare naturområder er skåret ned til 300 meter svarende til ca. 8% af landbrugsarealet – størst
på Bornholm og mindst i Vestjylland. Blandt positive ting nævntes øgning af målet for urørt
naturskov fra 10.000 til 12.500 ha i år 2010 og generel beskyttelse af stenrev.
Wilhjelmudvalgets formand og sekretariat går nu i tænkeboks og efter forhandlinger udarbejder
de den endelige rapport i løbet af ca. 1 uge, hvorefter medlemmerne opfordres til at tilslutte sig
rapporten, som derefter fremlægges på et pressemøde 23.8. Det blev vedtaget at NR skulle
følge op med:
- forberede en kronik hvor positive og negative ting opregnes (BA tager initiativ)
- deltage i IDA høring 13.9.
- deltage i panel i Videncenter for det åbne Lands arrangement i Sorø 5-6.11.
- udarbejde Pressemeddelelse med tilhørende notat til udsendelse 23.8. (PA tager initiativ)
- forsøge at få NR synspunkter frem ved kontakt til relevante aviser og journalister
- huske at koble den finansielle del til finanslovsforslaget som fremlægges 28.8.
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Der blev lavet en oversigt over væsentlige problemkomplekser i Wilhjelmudvalgets rapport bl.a.
set i sammenhæng med de notater mv. som NR har afleveret til udvalget undervejs.
3. Vismandsrapporten. BA ridsede status op og gennemgik Schrøders oplæg til projekt.
Projektet blev godkendt. EHP udarbejder forslag til kontrakt
4. Holdningsundersøgelsen. Sekretariatets orientering blev taget til efterretning. AR og PA
havde nogle sproglige kommentarer til udkastene til kontrakter. Budgetterne skal også tjekkes.
.
5. Indikatorer for bæredygtighed. Regeringens oplæg har høringsfrist til 17.8. PC laver udkast
til høringssvar. EHP tager kontakt til PC for at få høringssvaret rundsendt til de øvrige
rådsmedlemmer og afsendt fra NR.
6. EEAC’s årsmøde 2001. Temaet for årsmødet er bæredygtighedsindikatorer. PC laver et
indlæg. Sekretariatet videregiver besked herom til det belgiske råd. Flere er interesseret i at
deltage i årsmødet, herunder EHP og PAH.
7. Årsmøde 2002. Danmark vil arrangere årsmødet under forudsætning af at NR tilføres ekstra
midler hertil. JHA har sendt ansøgning om støtte fra østmidlerne. PA mente vi skulle passe på
det ikke bliver for meget landbrug og ønskede gerne miljø- og naturdelen styrket. PA erindrede
om at det var vigtigt at få kontakt med Miljøagenturet, så snart den økonomiske side falder på
plads. Vedrørende konferencested var der stemning for Roskilde og især Helsingør. En
europæisk konference som SNS afholder i begyndelsen af oktober 2002 kan muligvis have
overlappende deltagere. Dette undersøges af PAH og kan få indflydelse på tidspunktet for
afholdelsen. LO-højskolen i Helsingør har kun plads i efterårsferien, mens Roskilde er mulig
hele oktober.
8. Høring om plantning af læhegn. Der var en række kommentarer til udkastet. PA syntes de
angivne procentsatser virkede fornuftigt. BA mente vi skulle nævne at de kulturhistoriske
interesse skal inddrages i højere grad. Vores svar skal have et bedre ophæng i bekendtgørelsens
tekst. EHP tilrettet svaret efter rådets bemærkninger og sender det.
9. Efterårets arbejde i Naturrådet. Hvis vi får penge til 2002 EEAC årsmødet vil AR gerne
inddrages i arbejdet. Aktivitetsoversigten diskuteres igen når alle rådsmedlemmer og
sekretariatsmedarbejdere er tilbage fra ferie.
10. Repræsentantskabet. SNS har i et brev gjort opmærksom på at fire af repræsentantskabets
medlemmer står for udskiftning. Der er mulighed for genudpegning. EHP og PAH kontakter
de pågældende og hører om de er interesseret i genudpegning. Hvis dette ikke er tilfældet beder
vi om forslag til nye medlemmer (af begge køn!). EHP kontakter SNS for at høre om vi kan få
en lille udsættelse af svarfristen.
11. Meddelelser. PA meddelte, at han havde fået en henvendelse fra SNS om vi ville deltage i en
workshop om kulturlandskab og miljøkonsekvensanalyser. BA er interesseret under
forudsætning af at SNS snarest kommer med en dato for afholdelsen. PA spurgte hvem der
deltager i Fødevareministeriets og Amtsrådsforeningens konference om landdistrikternes
fremtid på Falster 17.8. BA og EHP deltager. PA havde fået en henvendelse fra
Miljøagenturet, der bad om forslag til et medlem i Miljøagenturets repræsentantskab.
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Rådsmedlemmerne nævnte flere mulige kandidater. PA refererede kort fra NRs møde med
Svend Auken i slutningen af juni og mindede om at JHA skal følge op på spørgsmålet om
rådets juridiske ophæng. EHP oplyste, at sekretariets forslag til efterårets faglige fredage bl.a.
omfatter et møde med Peter Sandøe, Dyreetisk Råd. Vismændene kunne deltage i et sådant
arrangement fx den 28.9 eller den 5.10. Et andet emner er at BA kan vise en video og fortælle
om arbejdet i Estlands højmoser. Det blev foreslået at dette kunne være som afslutning på et
møde. Sekretariatet arbejder videre med faglige fredage. PAH orienterede om, at NR modtager
kopier af Naturklagenævnets afgørelser i fredningssager, eksempelvis for nylig fredningen af de
Himmerlandske Heder. Afgørelserne arkiveres i biblioteket. PA omtalte en konference i
Vestjylland som afholdes af The North Sea Commission den 13-14.9. om som vedrører
forvaltning af Nordsøens fiskeressourcer i relation til naturbeskyttelse. PAH deltager eventuelt
og undersøger om DN er opmærksom på konferencen.
12. Eventuelt. Intet.
Mødet sluttede kl 16.30
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