NATURRÅDET
08.08.01/ehp
Referat fra Rådsmøde 08/01 onsdag den 20.06.01 kl. 9.00 – 14.30
Deltagere: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Per Christensen (PC), Anette Reenberg (AR), John HoltenAndersen (JHA), Anni Bach (ABA), Hanne Stensen Christensen (HSC), Inger Weidema (IRW), Thomas
Nicolai Pedersen (TNP), Pelle Andersen-Harild (PAH), Ellen Hjort Petersen (EHP) (ref.).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Wilhjelm-udvalget.
3. Vismandsrapport.
4. Holdningsprojekt.
5. Politik vedr. udsåning af urter.
6. Ny Vismand og formand.
7. Internationalt samarbejde.
8. Forberedelse af møde med miljøminister Svend Auken.
9. Meddelelser.
10. Evt.
Punktet 8 blev drøftet som første punkt.
8. Forberedelse af møde med miljøminister Svend Auken
- Stikord i forbindelse med Wilhjelm-udvalgets arbejde. Problemområder: Havområdet og
landbrugslandet (dyrkningsfladen er ikke med).
- Bioinvasionstemaet: Præsentere baggrund for temaet herunder hvorfor GMO-emnet er inddraget. Påpege
behovet for en handlingsplan.
- NR’s juridiske ophæng: NR har diskuteret behovet for et stærkere ophæng og ønsker at høre Ministerens
mening herom.
- Økonomi: NR har fået inddraget overførsler fra tidligere år. Derfor akut problem i forhold til afholdelse
af EEAC-konferencen i 2002. Generelt er der en smertegrænse for NR’s budget. Forslag til emner for
EEAC-konference i 2002: a) BAP’er implementering i EU, b) Øst-Vest-Europa og natur og landbrug, c)
Globale perspektiver (lægge op til Johannesburg-mødet).
- Præsentation af arbejdet omkring bæredygtighed i EEAC-regi og kobling til EU’s strategi. NR har også
lavet høringssvar til Danmarks udkast til bæredygtigheds strategi. NR’s kritik vedrører: Problematik i
forhold til: ’ægte opsparing’ (ikke faste kriterier for afgrænsning af kritiske værdier),
afkoblingsstrategien er utilstrækkelig, transport-området svær at styre, energi-området mangler
styringsmidler, forskningsområdet mangler helt, generelt er målene ikke kvantificerede.
- Præsentation af arbejdsprogrammet: herunder den kommende vismandsrapport om eutrofiering og
holdningsundersøgelsen.
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev godkendt med mindre ændringer. Dagsordenen blev godkendt.
2. Wilhjelm-udvalget
TNP gør kommentarerne til bilag 2a færdige, dvs. bemærkninger til landbrugsgruppens rapport skal ind i
notatet. Notatet bruges internt.
Vedrørende: ’Udkast til hovedudvalgets rapport’: Bemærkninger til mødet 28. og 29. juni fremføres
mundtligt på mødet. Der afgives skriftlige bemærkninger til det efterfølgende møde. TNP indsamler
bemærkningerne.
BA og TNP færdiggør kommentarer til hhv. landbrugs- og økonomirapporterne til samme møde.
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3. Vismandsrapport
HSC gennemgik de rundsendte bilag. Den reviderede tidsplan med udgivelse senest ultimo januar 2002 blev
godkendt.
Forslag til yderligere personer til workshoppen om virkemidler var repræsentant fra DN samt Ulf Kjellerup.
4. Holdningsundersøgelse
TNP orienterede om projektstatus. Der har været afholdt følgegruppemøde den 18. juni. Der var opbakning i
følgegruppen til projektidéens 4 dele: Antologi, workshop, kvalitativ og kvantitativ interview del. De
kvalitative dele er væsentlige og interessante, men der er også behov for den kvantitative del. Der mangler
stadig en endelig opgavefordeling mellem de involverede institutioner. Endvidere mangler der endelig
afklaring om ekstern søgte projektmidler. Det forventes at stillingsopslaget bliver offentliggjort snarest efter
aftale med SNS.
5. Politik vedr. udsåning af urter
IRW orienterede om baggrunden for det rundsendte notat. Notatet foreslås bragt som artikel i relevant
tidsskrift, samt lagt på hjemmesiden. IRW færdiggør arbejdet.
6. Ny Vismand og formand
Jf. SNS’s notatet fra den 09.01.01 medfører at det er muligt at genudpege rådsmedlemmer. PA indstilles til
en ny 3-årig periode.
7. Internationalt samarbejde.
PA fandt at internationalt samarbejde er et vigtig område i NR’s arbejde. NR indgår i EEAC-sammenhæng,
men andre relevante fora er internationale græsrødder, og de internationale forsknings fora. Det blev
pointeret at internationalt samarbejde kræver ressourcer (tid og penge), men skal fortsat prioriteres i NR’s
arbejde. Følgende initiativer er i gang: Fortsat aktivt medlemskab af EEAC’s landbrugsgruppe. Deltagelse i
PEBLS’ arbejdsgruppe om bioinvasion. Deltagelse med oplæg i EEAC’s årsmøde i Belgien nov. 01.
Værtsskab for EEAC’s årsmøde efteråret 2002, (hvis fornødne bevillinger kan skaffes).
9. Meddelelser
BA orienterede om opsigelse af sin stilling på Nationalmuseet.
TNP orienterede om Naturklagenævnets tolkning af §3-arealer i en aktuel sag ’Afgørelse i sagen om
registrering af overdrev på arealer tilhørende Kong Frederik den VII’s Stiftelse på Jægerpris’.
11. Evt.
Punkt 5. fra sidste rådsmøde 07/01: NR skal forholde sig til høring af Indikator-rapporten. Tages op på
rådsmøde i august. PC forbereder såvel høringssvar som evt. bidrag til EEAC-årsmødet i November.
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