NATURRÅDET
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/PAH

Referat af rådsmøde 3/2001 mandag 12.3.2001 kl 13.15

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Anette Reenberg (AR). Fra
sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas Nicolai
Pedersen (TNP), Ellen Hjort Petersen, Anni Bach (ABA), Pelle Andersen-Harild (PAH), Esben
Tind (ET).
Afbud: Per Christensen
Referent: Pelle Andersen-Harild.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelsen af dagsorden og referat af Rådsmøde 2/2001
Meddelelser.
Nationalparker i Danmark (bilag)
Evaluering af Habitatdirektivets implementering i Danmark (bilag eftersendes!)
Status for Vismandsrapporten (bilag)
Wilhjelm-udvalget
- hovedudvalget og naturgruppen
- økonomi og velfærdsgruppen
- landbrugsgruppen
7. EEAC (Statement on Sustainable development og landbrugsgruppen)
8. Planlægning af heldagsmøder for Naturrådet i maj og juni 2001
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsorden godkendt. Referat fra rådsmøde 2/2001
godkendt.
2. Meddelelser. PA har holdt en række foredrag: Landbohøjskolen (om natur og naturens
tilstand). Brøndbyhallen (Nordiske idrætsorganisationers miljøkonference). Vedersø (Dansk
Ornitologisk Forenings møde om overvågning). København (Haverådet om natur). PA
orienterede om at Energi- og Miljøministeren havde takket for rådets tilbud om at deltage i
debatten om bæredygtig udvikling (tages særskilt op under punkt 7). PA omtalte desuden et
brev han som rådets formand havde sendt til Svend Auken om Skov- og Naturstyrelsens planer
om at halvere skarvbestanden på naturreservatet Hirsholmene og hvori Auken opfordredes til at
stå fast på beskyttelsen af skarverne i naturreservatet. JHA orienterede om at departementchef
Leo Larsen havde sendt et brev og meddelt at rådet skulle stå for den kommende undersøgelse
af befolkningens holdning til natur m.v. I brevet forudsattes et samarbejde med SNS og FLS,
hvilket vil blive drøftet senere. JHA meddelte at fødevareministeren havde givet tilsagn om at
mødet med rådet 3.5.2001 kl 15-16. Jørgen Primdahl vil blive inviteret til at deltage i mødet,
hvor rådet overvejer bl.a. at drøfte VMPII, ammoniak, VVM og landbrugets støtteordninger. JP
inviteres til et forberedende møde. Til næste rådsmøde laves et oplæg. Der skal udarbejdes et

to siders notat som sendes til fødevareministeren. JHA omtalte desuden et møde EHP havde
haft med formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, der gerne vil mødes med
rådet for at diskutere VMPIII mv. JJ inviteres til uformelt møde snarest. JHA meddelte at
Ålborg Universitetsforlag havde søgt om støtte til en publikation af Jan Holm Ingemann, men at
rådet ikke har mulighed for at give sådan støtte. IRW orienterede om at der var 96 tilmeldte til
bioinvasionskonferencen. TNP omtalte en række bekendtgørelser som vi havde fået i høring:
Beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinier og beskyttelseslinier omkring jorddiger
(BA nævnte at der var problemer vedrørende kirkediger) samt vejledning om VVM og
Miljøkonsekvensvurderinger af lovforslag. Sekretariatet svarer på disse. EHP meddelte at
udflugt med Landbrugsrådet er fastsat til 6.6. HSC orienterede om møde om bæredygtighed i
Økologisk Råd førstkommende torsdag.
3. Nationalparker – overordnede betragtninger. HSC orienterede om projektet, som i øvrigt
blev rost af BA og AR. Begge mente dog at kulturmiljøet godt kunne få en mere fremtrædende
plads og AR nævnte at geologi og landskab næsten ikke er nævnt. PA fandt at papiret med
fordel kunne strammes og forkortes, men mente samtidig at naturrådet ikke skal melde for
håndfast ud. De anførte eksempler er netop eksempler og der kan tænkes andre løsninger.
Kapitel 7 skal være en opsummeren og de nummererede anbefalinger ændres til ideer, så det
lægger op til at det bliver noget som stimulerer debatten fremfor at angive en færdig løsning.
JHA fandt det var et godt ”propagandaskrift” for naturparker. Han ønskede en præcisering af
hvor store arealer, der er tale om og omtalte faren ved at opprioritering af naturparker kan
indebære nedprioritering af andre naturområder. Konklusion: ET og HSC skriver videre og
sidste kapitel skal medlemmerne have mulighed for at se igen (god tid!). Rådet skriver forord.
Konklusionerne er som for andre arbejdsrapporter forfatternes – i dette tilfælde altså ET og
HSCs. Det klargøres i indledningen.
4. Habitatdirektivet. TNP gennemgik de tre eksterne bidrag. Skovmaterialet er kritiseret af SNS
som værende behæftet med fejl. Deciderede fejl – f.eks. i arealangivelser - skal rettes.
Rapporterne er forfatternes suveræne syn på tingene. JHA gjorde opmærksom på at rapporterne
er de enkelte forfatteres ansvar, men at det sammenfattende papir er Naturrådets. TNP laver
næste udkast til rådets sammenfattende papir. Det rundsendes til kommentering pr e-mail til
rådsmedlemmerne, så det kan konfirmeres inden næste rådsmøde. TNP tager kontakt til
forfatterne.
5. Status for vismandsrapporten. EHP fremlagde papiret. Der er ingen endelig synopsis endnu.
Det er diskuteret hvilke analyser der skal igangsættes. Syv områder er udvalgt i første omgang,
herunder P-budget, N-opbygning og ”grønt regnskab” for landbruget. Der arbejdes videre med
at igangsætte projekterne. Økonomien aftales med JHA.
6. Wilhjelm-udvalget. PA orienterede om mødet i naturudvalget 27.2. hvor skov også var til
diskussion. Naturgruppen er ikke færdig. Havgruppen har et færdigt udkast.
Landbrugsgruppen: BA har foreslået at udtage 5% af omdriftsarealet. Bufferzoner på 1000
meter omkring højmoser, lobeliesøer og heder. Økonomi og velfærd: Der ligger udkast til
kritikpapir af cost-benefit fra TNP. Der er aftalt tre møder til at regne på tingene.
7. EEAC. Møde i Stockholm hvor JHA kom med et oplæg. Papirerne er kommet og 15.3. skal
der skrives til statsministeren og miljøministeren og laves en pressemeddelelse.

8. Planlægning af heldagsmøder for Naturrådet i maj og juni 2001. Der var stemning for en
heldagsekskursion til Saltholm. PAH undersøger mulighederne. 20.6. afholdes et
heldagsmøde i rådet.
9. Eventuelt. Undersøgelse af befolkningens holdning til natur: Der har været afholdt møde med
FSL. Det indholdsmæssige er der stort set enighed om. Det er Naturrådets opfattelse, at der til
styring af projektet skal ansættes en person i Naturrådet. Derefter skal afholdes et
brainstormmøde med bred deltagelse ud over FSL, NR og SNS. JHA og PA følger det meget
tæt i den kommende tid.
Mødet sluttede kl 17.10

