NATURRÅDET
28. november 2001
/ehp
Referat fra Rådsmøde 14/01 mandag den 12.11.01 kl. 13.15 – 16.00
Deltagere: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Anette Reenberg (AR). Fra sekretariatet: John HoltenAndersen (JHA), Anni Bach (ABA), Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas Nicolai Pedersen (TNP),
Hans Peter Hansen (HPH), Pelle Andersen-Harild (PAH), Ellen Hjort Petersen (EHP) (ref.).
Afbud: Per Christensen (PC).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Vismandsrapport 2001.
3. Holdningsprojekt – status og perspektiver.
4. EEAC – Gent og København.
5. Vildtforvaltningsrådet.
6. Den politiske situation.
7. Meddelelser.
8. Evt.
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev godkendt med mindre ændringer. Dagsordenen blev godkendt.
2. Vismandsrapport 2001.
HSC oplyste at der nedsættes en skrivegruppe med deltagelse af PC, TNP og HSC. Herefter blev det
rundsendte bilag drøftet. Det blev besluttet at gå videre med de 6 første forslag til anbefalinger, forslag 10
og 12, samt tilføje en anbefaling omkring trafik/fossilt brændstof. Vi skal huske at tjekke OECD’s
anbefalinger.
EHP oplyste, at Hans Schrøders rapport bliver færdiggjort i slutningen af ugen og bliver herefter sendt til
kommentering hos personer ansat i DJF og Fyns Amt. Rapporten vil endvidere blive sendt rundt til alle
rådsmedlemmer. Frist for at give bemærkninger bliver ca. 14 dage.
3. Holdningsprojekt – status og perspektiver
HPH gennemgik det rundsendte skema med tidsplaner for aktiviteter i holdningsundersøgelsen. Planen blev
taget til efterretning.
4. EEAC – Gent - København
EEAC’s styregruppes 2. udkast til årsrapport for 2001 blev drøftet. I udkastet lægges op til en stærkere
placering af EEAC og Focal Point i forhold til EU. NR mener, at EEAC først og fremmest skal være
nationalt forankret. JHA kommenterer udkastet til årsrapporten.
På grund af dårligt knæ kan PC ikke deltage i årsmødet i Gent. Derfor forestår PA præsentationen af
oplægget om indikatorer. ABA sørger for at PC forbereder 2 overheads som PA kan bruge hertil. I øvrigt
udleveres PC’s skriftlige oplæg på mødet.
5. Vildtforvaltningsrådet
Forslag til nye repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet overvejes stadig.
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6. Den politiske situation
Den politiske situation følges, og det blev besluttet ikke at tage specifikke emner op i valgkampsperioden.
7. Meddelelser
Der blev orienteret om følgende arrangementer:
- 20.11.01 kårer Dyrenes Beskyttelse ’Årets Dyreven’.
- 31.10.01 deltog PA, TNP og HSC i Teknologinævnets konference om teknologi og globalisering.
- 5.-6.11.01 deltog PA og HSC i 2-dages møde om planlægning.
- 07.11.01 deltog HSC i styregruppemøde i projektet om naturplaner på bedriftsniveau.
- 10.11.01 holdt BA foredrag og deltog i debat i Sammenslutningen af Småøer. Emnet var nationalparker.
- 15.11.01 holder BA oplæg om ’Store græsædere og fri dynamik’ i Aalborg. HPH deltager også.
Næste rådsmøde blev flyttet til den 28.11 kl. 9.00.
PA er udnævnt som formand for NR i perioden indtil 31. december 2004. ABA sørger for at det kommer i
’Ugebrevet’ og Megafonen.
ABA orienterede om planen for møde og julefrokost den 10.12. Der holdes møde kl. 13.15, hvorefter der er
middag på restaurant i byen. Mulighed for tur i svømmehallen inden undersøges.
8. Evt.
Der var intet under evt.

2

