NATURRÅDET

8.5.2001
/PAH

Referat af rådsmøde 6/2001 mandag 14.5.2001 kl 13.15

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Anette Reenberg (AR), Per Christensen
(PC). Fra sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Ellen Hjort Petersen, Anni Bach (ABA),
Pelle Andersen-Harild (PAH), Hanne Stensen Christensen (HSC) og Thomas N.Pedersen (TNP)
Referent: Pelle Andersen-Harild.
Dagsorden:
1. Godkendelsen af dagsorden og referat af Rådsmøde 5/2001
2. Meddelelser.
3. Nye habitatområder
4. Wilhjelm udvalg, herunder indspark vedr. forskning
5. Vismandsprojekt - workshops
6. Høringssvar på Regeringens oplæg om bæredygtig udvikling
7. Høring vedr. fredning af Nørholm Hede
8. Udflugt med Axelborg
9. Ingers beretning fra USA
10. Planlægning af efterårets rådsmøder
11. Ny vismand og ny formand
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsorden godkendt, dog udgår pkt 9 pga. sygdom.
Referat fra rådsmøde 5/2001 godkendt. AR ønskede dagsorden og materiale udsendt senest een
uge inden mødet og gerne så der var to weekender til gennemlæsning. Sekretariatet gjorde
opmærksom på at det kunne blive nogle lidt ”kødløse” udsendelser, men at man ville tilstræbe
det.
2. Meddelelser. PA deltog 2.5. i LO’s arrangement om bæredygtighed. Deltog 5-6.5. i
Nepenthes og GEUS møde om ”store græssere” og den 10.5. i et møde i SNS med Jørgen Birk
Mortensen om Naturrådets økonominotat til Wilhjelmudvalgets økonomigruppe. TNP arbejder
videre med notatet som sendes til JBM. JHA har lavet et indlæg fra Naturrådet til
MiljøDanmark om økonomi. JHA oplyste endvidere at der var kommet tilbagemelding fra
fødevareministeren om nye mødedatoer. Der var skrevet endnu engang til departementschef
Leo Larsen om naturrådets økonomi og gjort opmærksom på at årsmødet i EEAC 2002 kun
arrangeres af Naturrådet hvis rådet tilføres ekstra midler hertil. JHA orienterede desuden om, at
han som taler ved et møde i Ribe med deltagelse af Kyst- land og fjord samt Danmarks
Naturfredningsforening, arrangeet af tidsskriftet SALT og Jyske Vestkysten. EHP omtalte
økokonferencen om landbrug 11-12.5. arrangeret af fødevarministeren. På mødet blev der
udarbejdet en udtalelse, der opfordrede til på næste ministerrådsmøde at tage økologisk jordbrug
op med henblik på at udarbejde en to-års plan for dette. PA at den pressemeddelelse Naturrådet
har udarbejdet i forbindelse med mødet var for lang og kompliceret. Råd og sekretariat var ikke

enig heri. PAH efterlyste emner, der egnede sig til pressen. Ingen forslag kom umiddelbart
frem. TNP omtalte et møde med Friluftsrådet i forbindelse med holdningsundersøgelsen. Det
blev aftalt at der skulle laves en ansøgning inden 10.6. om støtte til visse dele af projektet. BAa
orienterede om at der var afsendt brev og notat til Naturklagenævnet om Lille Vildmose. PA
spurgte om Naturrådet havde fået sagen om Skjern å områdets rekreative brug til høring. Det
har rådet ikke. PAH rekvirerer høringsmaterialet. PA orienterede om at han ikke har mulighed
for at komme til møde i Wilhjelmudvalget 14.6. – i stedet repræsenterer BAa rådet. Formøde
afholdes.
3. Nye habitatområder. TNP notat blev diskuteret. TNP udarbejder udkast til høringssvar på
baggrund af notatet.
4. Wilhjelmudvalget, herunder indspark vedr. forskning. PA og BAa havde udarbejdet og
fremsendt til Wlhjelmudvalgets sekretariat et notat om behov for forskning og udvikling. AR
kunne godt have ønsket det havde været mere konkret og at specielt sammenhængen samfundnatur skulle været et væsentligt punkt, samt at der i forbindelse med kommende klimændringer
mangler forskning i kritiske grænser for de ændringshastigheder naturen kan reagere med. JHA
mente at det vigtigste er at få området bragt op i Wilhjelmudvalget, så kan det senere udbygges.
Naturrådet tilbyder Wilhjelmudvalget at vi arbejder videre med papiret. AR påpegede, at en
mere kollektiv arbejdsproces i rådet er ønskelig. BAa mente at økologisk landbrugs betydning
for naturindholdet i landbrugslandet bør nævnes i Wilhjeludvalgets arbejde. Nu er det h elt
negligeret og nævnes overhovedet ikke. Det tages op i svaret til landbrugsgruppens 2. udkast til
rapport. Hvis ikke det tages op må Nturrådet gå ud med en egen kritisk melding om at
økologisk landbrug skal være et virkemiddel til at fremme en mere generel sammenhæng i
naturområderne i landbrugsområderne.
5. Vismandsprojektet. EHP og HSC orienterede om de foreløbige programmer for de to
workshops hhv 31.5. og 8.6. Der samles op på møderne i vismandsgruppen den 11.6. og
derefter tages det op som punkt på rådsmødet 20.6. Materiale og program for de to
workshopper mailes til alle vismænd.
6. Høringssvar på regeringens oplæg om bæredygtig udvikling. Revideret udkast sendes 15.5.
Smårettelser fra PA og andre indarbejdes. Der udsendes ikke pressemeddelelse.
7. Nørholm Hede. BAa redegjorde for FSLs forslag til en revideret fredningsbekendtgørelse, der
som hovedformål har at åbne for fortsat ”fri dynamik” i området og dermed sikre FSL fortsatte
undersøgelser af succession i området. BAa mente at det var vigtigt at pleje heden som et
halvnaturområde og sikre at et af Sydjyllands største hedearaler kan opretholdes. Han mente
også at EF-habitatdirektivet pålagde Danmark at sikre den fortsatte opretholdelse af de
naturtyper som er nævnt i udpegningsgrundlaget. BAa foreslog at rådets udtalelse skulle tage
udgangspunkt i habitatdirektivets krav om at bevarelse af området som ”hede”, men at der
skulle åbnes for muligheden af at nogle af FSLs prøvefelter fortsat skal kunne følges uden
plejeindgreb. Når FSL peger på Naturrådets udtalelse om vigtigheden af fri succession er det en
misforståelse i relation til Nørholm Hede, idet rådets ønske om fri succession skal ses i relation
til omdannelse fra landbrugsland til andre naturtyper og ikke et ønske om at konvertere sjældne
naturtyper til almindelig naturtyper ved succession domineret eksempelvis af ikke hjemmehørende (og måske invasive) arter. De øvrige medlemmer var enige heri. PAH og BAa
arbejder videre med et svar.

8. Udflugt med Axelborg. PAH og EHP laver program som mailes rundet til vismændene.
Mulige emner til diskussion under turen blev diskuteret. Vi begrænser os til emner relateret til
eutrofiering. Der laves mapper til deltagerne med relevant materiale.
9. udgår.
10. Planlægning af efterårets møder. Der var fra BAa og AR stemning for møder hver 14. dag.
Konkrete mødedatoer blev fastsat, men efterfølgende er den første af disse datoer allerede
foreslået ændret. På næste rådsmøde vedlægges liste med mødedatoer til endelig konfirmering.
11. Ny vismand og ny formand. Der var en længere diskussion vedrørende muligheden for at
forlænge de nuværende vismænds funktionsperiode for at sikre større kontinuitet i arbejdet.
Herunder var der også en diskussion af muligheden for at udvide vismandsgruppen til fem
personer, så en mere samfundsfagligt orienteret person kunne indtræde i rådet. Peder Agger
tilkendegav, at han i givet fald var villig til at fungere som formand også i 2002. Spørgsmålet
tages op på næste rådsmøde.
12. Eventuelt. PA efterlyste om der fra IUCN skulle være kommet en rapport om ”naturens
tilbagegang”. PAH laver en huskeliste vedrørende næste rådsmøde på Saltholm. JHA
orienterede om at den 12.9. eller 28.9. var foreslået som møde med fødevareministeren. Der
meldes tilbage at den 28.9. kl 10-11 er ok.
Mødet sluttede kl 16.45

