NATURRÅDET

21.8.2001
/TNP

UDKAST
Referat af rådsmøde 10/2001 Mandag 20. august 2001 kl 13.15
Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Fra sekretariatet: Thomas Nicolai Pedersen (TNP), Hans Peter Hansen (HPH), Ellen Hjort Petersen (EHP), Anni Bach (ABA), Pelle Andersen-Harild (PAH) og Hanne Steensen Christensen (HSC).
Referent: Thomas Nicolai Pedersen.
Dagsorden:
1. Godkendelsen af referat og dagsorden (bilag 1)
2. Wilhjelmudvalget (bilag 2 - rapporten)
3. Høring om debatoplæg for indikatorer for bæredygtighed (Bilag 3)
4. Finanslovforslaget (bilag 4)
5. Vismandsrapporten
6. Holdningsundersøgelsen
7. EEAC
8. Medlemmer af repræsentantskabet
9. Meddelelser
10. Besigtigelsestur til og rådsmødeinternat i Lille vildmose
11. Eventuelt
1. Godkendelse af referat og dagsorden. Dagsorden godkendt, idet der dog tilføjes et punkt efter
meddelelser: Besigtigelsestur til og rådsmødeinternat i Lille vildmose. Referatet blev godkendt
med et par mindre rettelser.
2. Wilhjelmudvalget. Wilhjelm-udvalgets endelige rapport forelå til mødet og blev diskuteret med
udgangspunkt i notat af PA. Generelt var der enighed om at udvalgets rapport grundlæggende
må ses som et stort fremskridt for den danske naturforvaltning, såfremt anbefalingerne gennemføres i praksis. Meget afhænger derfor af den efterfølgende politiske opfølgning. Der var enighed om, at Naturrådet igennem arbejdet i Wilhjelm-udvalget har formået at spille en væsentlig
rolle. PA’s notat blev diskuteret og justeret på enkelte punkter. PA’s notat vil blive vedlagt en
pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af Wilhjelm-udvalgets rapport. Det blev
besluttet at pressemeddelelsen skal indeholde tre hovedpunkter: 1) en stor opbakning til Wilhjelm-udvalgets grundlæggende analyse af naturens tilstand og dermed behovet for en ekstra
indsats, 2) en kritik af den meget ringe placering naturen på havet har fået i Wilhjelm-udvalgets
rapport, 3) en kritik af den manglende betydning bynaturen har fået i udvalget, samt 4) en kritik
af, at indsatsen ift. landbruget er væsentligt svækket ift. tidligere udkast og at indsatsen stort set
alene anlægges ud fra landmændenes frivillige indsats. BA forbereder kronik om Wilhjelmudvalgets rapport, som forsøges optaget i Politiken eller Jyllandsposten. Kronik-udkast sendes
til mindst en vismand inden offentliggørelse. TNP holder oplæg 11. september for ALMA om
internationale forpligtelser og Wilhjelm-udvalgets anbefalinger. Udkast til foredrag rundsendes.
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PA deltager i IDA høring 13. september. PA deltager i panel i Videncenter for det åbne Lands
arrangement i Sorø 5-6.11.
3. Høring om debatoplæg for indikatorer for bæredygtighed. EHP redegjorde for udkast til
høringssvar om bæredygtighedsindikatorer. Med enkelte mindre bemærkninger blev udkastet
godkendt. TNP undrede sig over, at det kunne være muligt at udarbejde indikatorer for demokrati.
4. Finanslovforslaget. PA redegjorde for Venstres planer om fjerne overflødige nævn og råd.
Naturrådet er ikke overflødigt, bl.a. findes tilsvarende råd i samtlige andre europæiske lande.
Rådet besluttede derfor ikke at reagere på Venstres forslag. TNP redegjorde for status for finanslovforslaget, der udsendes den 28. august. Det forventes at miljøvurderingen af finanslovforslaget bl.a. kommer til at omhandle dansk naturpolitik, herunder spørgsmålet om økonomisk
værdisætning. Naturrådet vil i den forbindelse eventuelt udsende pressemeddelelse og kommentar til forslaget. TNP udarbejder udkast og inddrager BA og PA.
5. Vismandsrapporten. BA, PC, EHP og HSC redegjorde for status for Vismandsrapporten. Arbejdet går planmæssigt. PC redegjorde for møde med Hans Schrøder den 20. august om modelberegninger over forskellige scenarier. Det overvejes i hvilket grad DJF’s ekspertise kan inddrages i rapporten.
6. Holdningsundersøgelse. TNP redegjorde for status for projektets status. Der blev budt velkommen til Cand. Techn. Soc. Hans Peter Hansen (HPH), som vil indgå i projektet det kommende år. Finansministeriet har godkendt overførslen af 2 mio. til Naturrådet, og herunder udvidet rådets lønramme med 500.000 kr. De formelle problemer skulle derfor være ryddet af vejen.
Ramme-kontrakter forventes færdige i slutningen af August med henholdsvis DMU, RUC og
FSL. De respektive institutioner har alle fundet de budgetterede beløb tilfredsstillende. Den 12.
september afholdes Workshop i Naturrådet om projektet. Det forventes, at de respektive institutioner kan fremlægge mere detaljerede projektoplæg.
7. Årsmøde 2001 og 2002. I forbindelse med Årsmødet i 2001 er der indkommet brev om forespørgsel om papers og tilmeldinger. Endelige tilmeldinger skal være det belgiske råd i hænde
den 6. september. PC udarbejder oplæg til indlæg om indikatorer, som fremsendes i synopsis
senest 7. september. PC og PA samt eventuelt AR deltager fra rådet. Sekretariatet afklarer internt deltagelsen. Emnet drøftes igen på næste rådsmøde.
8. Medlemmer af repræsentantskab. Finn Arler, Peter Vestergård og Kathrine Richardson’s
medlemskab af sekretariatet udløber snarest, men det indstilles at alle tre fortsætter i repræsentantskabet. Henrik Enghoff udtræder af repræsentantskabet og det foreslås at enten Hans Baggøe
eller Vibeke Langer indtræder i stedet. EHP går videre med sagen.
9. Meddelelser. 1) Nepenthes er blevet indstillet til Nordisk Råds miljøpris; 2) Der har været afholdt møde på Borups Højskole om regeringens bæredygtighedsindikatorer. EHP og PA deltog;
3) Der har været afholdt konference om landdistriktprogrammet 17. august 2001. EHP og BA
deltog med stort udbytte; 4) BA vil deltage i konference i Aalborg om naturskov og græsning
den 12. november; 5) PC deltager i møde i Aalborg med Nordjyllands amts medarbejdere den
12. september; 6) I relation til sagen om Gul stenbræk har Naturklagenævnet givet medhold til
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Esbern Warncke, som dermed har fået tilladelse til at udsætte Gul stenbræk; 7) JHA, PAH og
Rita Butenschön var den 30. til 31. juli i Tøndermarsken, hvor status for områdets beskyttelse
blev diskuteret med lokale repræsentanter fra såvel amt, stat og lokalbefolkning. Turen gav et
godt indblik i de problemstillinger der er i området; 8) HSC deltager i møde i Det Grønne Råd i
Frederiksborg Amt i september; 9) Den 30. august afholdes der afslutningskonference i Foulum
om Grænser i Landskabet; 10) Den 2. oktober afholdes det første netværksmøde om Vandrammedirektivet. Mødet er arrangeret af Økologisk Råd.
10. Besigtigelsestur til og rådsmødeinternat i Lille vildmose. Der afholdes besigtigelsestur til
Lille Vildmose den 20. til 21. september 2001. BA arrangerer overnatning og adgang til området.
11. Eventuelt. Intet.
Mødet sluttede kl 16.00
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