NATURRÅDET

19.12.2001
/PAH

Referat af rådsmøde 16/2001 mandag 10.12.2001 kl 13.15

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Anette Reenberg (AR), Per Christensen (PC), Bent Aaby
(BaA). 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelsen af referat og dagsorden (bilag)
Budget 2002 (bilag)
Arbejdsprogram 2002 (bilag)
EEAC Årsmøde 2002: Hvad vil vi opnå?
Status for igangværende projekter – Vismandsprojekt/Holdningsprojekt (bilag)
Den politiske situation – opfølgning (bilag)
Meddelelser
Eventuelt

1. Godkendelse af referat og dagsorden. Dagsorden godkendt. Referat godkendt med enkelte
rettelser fra AR og JHA.
2. Budget 2002. EHP forelagde budgettet der var blevet tilrettet efter bemærkningerne på sidste
rådsmøde.
3. Arbejdsprogram 2002. Udkast til arbejdsprogrammet var blevet tilrettet efter de på sidste
rådmøde fremkomne kommentarer. TNP mente der var sat for få ressourcer af til
vismandsrapport 2002. Projektet diskuteres igen i først i det nye år. Udkast til
arbejdsprogrammet sendes ud til repræsentantskabet med en julehilsen. Emnet for
Vismandsrapport 2003 skal opfattes som en idé, og ikke som en endelig beslutning.
4. EEAC Årsmøde 2002. Hvad vil vi opnå? Tidsplan er diskuteret og fastlagt. Skriftligt bilag
herom vedlægges som bilag til næste rådsmøde. BA foreslog at ekskursionen også kommer til
at inkludere et besøg på en traditionel svinefarm. EHP omtalte, at der var udsendt
”Proceedings” fra årsmøde 2000 i Portugal.
5. Status for igangværende projekter –Vismandsprojekt/Holdningsprojekt. HSC redegjorde
for ændringer i rapportens disposition og for status for de enkelte kapitler. De fleste kapitler er
gennemskrevet 2. gang. Udkast til det hele sendes ud inden Jul til vismændene. Schrøders
rapport har været sendt ud til høring hos tre externe parter. Deres kommentarer indarbejdes i
rapporten, hvor dette er relevant. JHA gennemgik og kommenterede bemærkningerne fra de
externe parter. Holdningsundersøgelsen: HPH gennemgik i nogen detalje status og planer. Til
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trods herfor skrider projektet planmæssigt frem. Antologiens omfang bekymrede enkelte.
Samarbejde med et forlag om udgivelsen blev diskuteret.
6. Den politiske situation blev drøftet.
7. Meddelelser. a) Dagsorden til repræsentantskabsmødet. JHA fremlagde forslag hertil. b)
EHP nævnte at der fra MST var kommet en forespørgsel vedrørende forslag til behov for viden
om bekæmpelsesmidler. Der kom forslag om viden om GMO’ers betydning for
pesticidforbruget og for en øget viden om pesticidforbrug i gartneri og havebrug. EHP agerer.
c) HPH nævnte en invitation fra Vildtforvaltningsskolen til møde og ekskursion engang i juni
måned, gerne med start søndag, overnatning og møde mandag. d) HSC refererede fra et møde
på KVL i et tværfagligt forskningsprojekt om svineproduktionens størrelse. e) PA omtalte et
møde i Udenrigsministeriet omhandlende IUCN handel og naturbeskyttelse
8. Eventuelt. TNP omdelte en artikel skrevet af Peter Sandøe.

Mødet sluttede kl ca. 15.30
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