NATURRÅDET
24. januar 2001
/tnp
Referat af rådsmøde 1/2001 den 15. januar kl. 9.15 til 13.00.

Deltagere: Peder Agger (PA), Ole Hamann (OH) (under punktet om bioinvasion), Per Christensen
(PC), Annette Reenberg (AR), Bent Aaby (BA), John Holten-Andersen (JHA), Anni Bach (AB),
Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas Nicolai Pedersen (TNP), Ellen Hjort Petersen (EHP) og
Sanni Manninen Johansen (SMJ), Esben T.Tind (ETT) (under punktet om naturparker).
Referent: Thomas Nicolai Pedersen (TNP)
Dagsorden:
1. Godkendelsen af dagsorden og referat
2. Meddelelser (bilag)
3. Forberedelse af repræsentantskabsmøde, herunder
1)
beretning
2)
arbejdsprogram
3)
bioinvasion
4)
repræsentantskabets rolle ved Vismandsrapporter
4. Forberedelse af internatmøde d. 25. & 26. januar (bilag)
5. Wilhjelm-udvalg, herunder
1)
naturovervågning
2)
naturparker
3)
habitatdirektiv
6. Holdningsundersøgelser (bilag)
7. Bioinvasion – konference (bilag)
8. VMP II – opfølgning (bilag)
9. Vismandsrapport 2001?
10. EEAC, herunder
1)
Konference i Stockholm d. 22-23. februar
2)
Workshop om landbrug i Tyskland d. 29.-31. marts (bilag)
11. Eventuelt
1. Godkendelsen af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser
BA ønsker at indgå i Klimaforum, hvis rådet får tilbudt dette.
Naturrådet er blevet opfordret til at støtte publikation fra DMI. Naturrådet vil ikke gå ind og støtte
den pågældende publikation så sent i processen.
PA har deltaget i et møde med Danmarks Jægerforbunds bestyrelse. Dette udmøntede sig i en god
diskussion, hvor det bl.a. var tydeligt, at et af de store problemer inden for jagtorganisationerne er
manglende rekruttering af nye medlemmer.
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HSC, PA & AR deltog i landskabsøkologisk forenings konference om træer i landskabet. I
konferencen var bioinvasion et fremtrædende emne i diskussionerne.
PA er blevet interviewet til Naturvejledernyt af John Holst.
JP er udtrådt af Naturrådet men optræder på rådets vegne d. 7. februar under FSLs konference om
skov og landskab, hvor anbefalingerne fra Naturrådets vismandsrapport fra 2000 vil blive fremlagt.
BA er blevet medlem af Kulturhistorisk Råd. Rådet har 7 medlemmer, og BA er ansvarlig for de
naturhistoriske emner. Rådet har tre møder om året. Skov- og Naturstyrelsen fungerer som
sekretariat for rådet med ½ årsværk.
AR udtræder af WWF’s bestyrelse samtidig med at AR indtræder i Naturrådet.
JHA har henvendt sig til dep. chef. Leo Larsen vedrørende økonomien for Naturrådet i de
kommende år. Det forventes, at ministeriet vil vende tilbage snarest.
HSC gennemgik status for Workshop om planlægning den 1. februar. Der har været stor opbakning
og stor interesse for arrangementet.
PA deltager i programmet ’Viden om’ på DR. Programmet vil handle om pattedyr i Danmark,
herunder spørgsmålet om reintroduktioner.
TNP orienterede om henvendelse fra fond som ejer Søholte-Engstofte godserne ved Maribosøerne.
Fonden er i færd med at indgå en skovlovsaftale om udlæg af urørt skov og plukhugst, som
imidlertid er afhængig af, at fonden får dispensation til at eje og drive landbrugsjord. Fondens
formål er bl.a. at fremme naturbeskyttelse. Der er en række interessante principielle spørgsmål i
sagen. Naturrådet vil ikke gå ind i den specifikke sag.
Naturrådets overordnede målsætningspapir, som PA, TNP & HSC har udarbejdet er fremsendt til
Wilhjelmudvalgets sekretariat. Det er imidlertid ikke medtaget på dagsordenen for naturgruppens
møde den 18. januar. Det vides ikke om eller hvornår papiret kommer på dagsordenen.
BA har skrevet til Niels Wilhjelm inden BA indtrådte i Naturrådet, og forespurgt om
sammenhængen og koordineringen mellem Wilhjelm-udvalgets arbejde og de øvrige politiske
processer, som kører. Dette gælder bl.a. Ammoniakhandlingsplanen og VMP II. BA afventer svar.
3. Forbederelse af repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet blev forberedt og arbejdsopgaver fordelt. Mht. landbrugsorganisationers
henvendelse om muligheden for at få medtaget kommentarer i rådets publikationer blev det besluttet
at foreslå et kompromisforslag, hvorefter kommentarer fra organisationerne vil blive placeret på
Naturrådets hjemmeside.
4. Forberedelse af internatmøde d. 25. & 26. januar (bilag)
Oplæg til internatmødet blev diskuteret. Der blev foretaget mindre justeringer i oplægget.
5. Wilhjelm-udvalg, herunder
Naturovervågning: JHA, PA og Torben Moth Iversen (DMU) har udformet meget overordnet
strategipapir om opbygningen af et naturovervågningssystem i Danmark. Papiret tager
udgangspunkt i DPISR-konceptet.
Naturparker: HSC og ETT orienterede om status for arbejdet med naturparker. Der afholdes møde
den 6. februar 2001, hvor ETT er i færd med at forberede notat om udenlandske erfaringer med
naturparker, samt konceptets anvendelighed i Danmark.
Habitatdirektiv: TNP orienterede om status for arbejdet med habitatprojektet. Peter Pagh har
fremsendt endeligt notat. Kåre Fog har sendt foreløbigt notat, som IW , PA og TNP har
kommenteret. Notat om skov ved Søren Ring Ibsen er endnu ikke modtaget. Ligeså er notat om hav
af PAH ikke færdigt. BA og PA ønsker at kommentere notat om skov når det foreligger. PA ønsker
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at kommentere notat om hav når det foreligger. Procedure for offentliggørelse, mv. aftales nærmere
med Wilhjelm-udvalgets sekretariat.
6. Holdningsundersøgelser (bilag)
Det fremsendte notat af JHA og TNP diskuteredes. Der var enighed om, at det var et første udkast,
hvor målet havde været at ’skrive sig ind på emnet’. Der er behov for en opstramning og målretning,
herunder en større fremhævelse af de forvaltningsrelaterede emner. Der udarbejdes nyt papir, og
eventuel opgavebeskrivelse fra Miljø- og energiministeriet afventes.
7. Bioinvasion – konference (bilag)
Det fremsendte materiale diskuteredes. Dato for mødet fastholdes trods det, at AR, BA og PC ikke
kan deltage. Der var en længere diskussion af konferencens opbygning og form, herunder særligt i
hvilken grad der skulle benyttes en traditionel konference-model eller en mere workshop-præget
tilgang. Oplægget fra IW og PAH blev i det store hele fastholdt. Formidling af rapporten lev
efterfølgende diskuteret og det blev besluttet særligt at forsøge at udbrede budskabet i fagkredse.
8. VMP II – opfølgning (bilag)
EHP orienterede om status for VMPII og ammoniakhandlingsplanen. Det er uklart om og hvornår
ammoniakhandlingsplanen ligger klar til høring. Der var enighed om at det er meget vigtigt, at
Naturrådet fastholder fokus på området, herunder at udgangspunktet for såvel
ammoniakhandlingsplan og VMPII bør være tålegrænser for økosystemer/naturtyper. JHA foreslog,
at Naturrådet eventuelt kunne behandle emnet ’eutrofieringen af landskabet’ i en kommende
vismandsrapport. Der var enighed om dette var et særdeles relevant emne. BA fremhævede, at
næringsstofbelastningen af landskabet har meget væsentlige langtidseffekter, hvorfor dette bør
formidles bredt.
9. Vismandsrapport 2001?
JHA redegjorde for ideen om at udarbejde en vismandsrapport i 2001. Følgende emner kunne være
relevante: 1) eutrofiering, 2) biodiversitet, 3) drivhuseffekt og 4) udtørringen af landskabet. JHA
fremhævede, at vismandsrapporten ikke skulle være en del af en trilogi eller suppleres med en
temarapport, men skulle kunne stå alene. TNP fremhævede, at nyhedsværdien i en vismandsrapport
er vigtig. HSC foreslog at emnet natur og demokrati også kunne være relevant. AR, PC og BA
udarbejder oplæg til punkterne 1,2 og 3 til internatmødet den 25. til 26. januar 2001.
10. EEAC, herunder
Konference i Stockholm d. 22-23. februar: PA, JHA og TNP deltager.
Workshop om landbrug i Tyskland d. 29.-31. marts: BA ønsker at deltage. I relation til dette punkt
afholder fødevareminister Ritt Bjerregård konference om økologisk landbrug i juni.
11. Eventuelt
EHP orienterede om to høringer, henholdsvis høring over ændring af reglerne om afstandskrav til
husdyrbrug i husdyrbekendtgørelsen og høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme
af tilpasning og udvikling af landdistrikterne. EHP og PC udarbejder høringssvar.
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