31. oktober 2001/hph

NATURRÅDET
Referat fra Rådsmøde 13/01 mandag den 22. Oktober 2001 kl. 13.15 – 16.30
Deltagende rådsmedlemmer: Peder Agger (PA), Anette Reenberg (AR) & Per Christensen (PC).
Afbud fra Bent Aaby.
Deltagende sekretariatsansatte: John Holten-Andersen (JHA), Anni Bach (ABA), Ellen Hjort
Petersen (EHP), Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas Nicolai Pedersen (TNP), Pelle AndersenHarild (PAH) & Hans Peter Hansen (HPH).
Gæster: Lars Busck (LB) og Lisbeth Toft-Petersen (LTP) fra Naturklagenævnet.
Referent: Hans Peter Hansen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af referat fra Rådsmøde 12/01og dagsorden
Opfølgning af møde med Fødevareminister Ritt Bjerregård
Vismandsrapport 2001 – status og perspektiver
Holdningsprojekt og Vismandsrapport 2002
EEAC – brev fra formandskabet om Focal Point rolle
EEAC – fra Gent til København
Lille Vildmose – oplæg fra Lars Busck & Lisbeth Toft-Pedersen
Naturreform/adgang
Idéer til PA’s deltagelse i debatmøde den 5. november 2001 om naturen i det åbne land
Vildtforvaltningsråd – emner til ny observatør for Naturrådet
Meddelelser
Evt.

1) Godkendelse af referatet fra Rådsmøde 12/01og dagsorden
• Ingen bemærkninger til referatet.
• JHA orienterede om, at IDA-miljø var ved at forberede informationsmaterialet til et
arrangement den 15. januar 2002 om fremtidens natur- og miljøovervågning, hvor Naturrådet
har indvilliget i at deltage. IDA-miljø ønskede afklaret hvilket rådsmedlem der deltager fra
Naturrådet. PA deltager.
2) Opfølgning af møde med Fødevareminister Ritt Bjerregård
• PA og AR oplyste at mødet fortrinsvis havde et gensidigt orienterende sigte. Blandt de temaer
der blev gennemgået var, cross compliance, MVJ-ordninger, GMO, bioinvasion, EEAC og
havmiljøet.
• Fødevareministeren foreslog at ministeriet og Naturrådet afholdte et nyt gensidigt orienterende
møde om et halvt år.
• Ministeren meddelte at hun ønskede at inddrage Naturrådet i videre drøftelser af havmiljøet.
3) Vismandsrapport 2001 – status og perspektiver
• HSC redegjorde for det seneste arbejdsgruppemøde, samt for de scenarieberegninger der er
foretaget omkring naturens tålegrænser for kvælstof og fosfor. HSC kunne oplyse at
scenarieberegningerne snart foreligger i rapportform, hvorefter der vil blive et behov for at
diskutere forskellige arealfordelingsstrategier. PAH udarbejder et papir for hvorledes temaet
kan diskuteres på kommende Rådsmøde.
4) Holdningsprojekt og Vismandsrapport 2002
• TNP gennemgik det vedlagte udkast til en plan for Vismandsrapporten der skal følge op på
undersøgelsen ”Befolkningens holdninger til naturen”. I forhold til udkastets forslag om at
afholde en konsensuskonference, gjorde HSC opmærksom på, at efteråret 2002 er et
resursekrævende efterår for Naturrådet – bl.a. EEAC og ”Wilhjelm+1”. Også JHA mente at
udkastet var for komprimeret. TNP redegjorde for de overvejelser der lå bag placeringen af
konsensuskonferencen. HSC og AR vurderede at konferencen burde placeres på et mere
hensigtsmæssigt tidspunkt. Det blev besluttet at de nærmere overvejelser om konferencens
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•
•

•

•

afholdelse skal ske i forbindelse med den snarlige planlægning af arbejdsprogrammet for
2002.
TNP understregede nødvendigheden af at få afklaret resursefordelingen i forbindelse med
vismandsrapporten hurtigst muligt, herunder de budgetmæssige forhold. PA foreslog at
påbegynde resursefordelingen på Rådsmødet den 26. november.
HPH redegjorde for det vedlagte udkast om antologien indeholdende en beskrivelse af de
demokratiske problemstillinger i naturpolitikken og forslag til potentielle forfattere. AR så en
risiko for at karakteren af udkastet lagde op til en alt for teoretisk antologi. Den foreløbige
liste over potentielle forfattere blev diskuteret. TNP lagde vægt på at antologiens ideal var, at
alle forfattere konkret skulle relaterede deres tekster til befolkningen og ikke til et alt for
abstrakt begrebsapparat. EHP spurgte hvilken rolle de indbudte entreprenører skulle have i
antologien.
PA foreslog at arbejdstitlen på antologien ændres til ”Naturen, demokratiet og politikken” og
at antologiens problemstilling ændres til: ” Hvilke interesser, holdninger, ønsker, viden og
principielle indsigter har betydning for folks holdning til naturen og hvorledes sætter de
eksisterende magtrelationer rammer for disses indflydelse på naturpolitikken?” PA’s forslag
vandt bred opbakning. PA foreslog desuden inddragelsen af en journalist til at lave en
interviewrække med forskellige borgere om deres forhold til naturen.
HPH mente det nu var tid for redaktionsgruppen at træffe en række beslutninger, herunder en
afklaring af entreprenørernes rolle i antologien, antologiens eventuelle todeling, samt
udvælgelsen af en bruttoforfatterlise. Det blev besluttet at første redaktionsudvalgsmøde
afholdes den 2. november klokken 15.30. TNP og HPH udarbejder en dagsorden til mødet.

5) EEAC – brev fra formandskabet om Focal Point rolle
• Naturrådets tidligere holdning til Focal Points placering fastholdes.
6) EEAC – fra Gent til København (Danmarks EEAC-formandskab 2002)
• I forbindelse med udarbejdelsen af en konsekvensrapport ved EU-udvidelsen ønskede PA at
perspektivet udvides til hele EU ikke kun Østeuropa.
• Det blev diskuteret i hvilket omfang der skulle fokuseres på skovene i konsekvensrapporten.
Der var enighed om at fokus skulle lægges på landbrugslandet.
• ABA orienterede om transportplanlægningen til EEAC mødet i Gent den 14. – 18. november
2001.
7) Lille Vildmose – oplæg fra Lars Busck & Lisbeth Toft-Pedersen
• LB orienterede om baggrunden for Naturklagenævnets inddragelse i Lille Vildmose-sagen.
• LB og LTP redegjorde for de spørgsmål og problemer der knytter sig til sagsbehandlingen,
ikke mindst i forbindelse med afgravningen af området mellem Høstermark og Tofte Skov.
• LB oplyste at det er Naturklagenævnets målsætning at sagen skal afsluttes i løbet af 2-3 år.
Umiddelbare opgaver er at få nedsat et lokalt naturråd, udarbejdet rammerne for den
fremtidige naturformidling, samt få placeret de nødvendige udkigstårne.
8) Naturreform/adgang
• PA orienterede om Rådets pressemeddelelse og hans kronik i forbindelse med
Adgangsudvalgets endelige rapport.
9) Idéer til PA’s deltagelse i debatmøde den 5. november 2001 om naturen i det åbne land
• HSC fandt en diskussion af normalitetsbegrebet i arealanvendelsen vigtig.
• PC foreslog en diskussion af en bedre lokalplanlægning af landdistrikterne.
• EHP foreslog en diskussion af de nuværende dyreenhedsnormer (se også punkt 11.)
• TNP savnede at få klarlagt hvornår den planlagte handlingsplan for biologisk mangfoldighed
vil blive udarbejdet.
10) Vildtforvaltningsråd – emner til ny observatør for Naturrådet
• Forskellige emner blev diskuteret som ny observatør for Naturrådet. Det blev besluttet at
diskutere spørgsmålet igen på næste Rådsmøde.
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11) Meddelelser
• PA orienterede om placeringen af Danmark på IUCN’s velfærdsrangliste. PA ønskede en
kortlægning af præmisserne for Danmarks lave placering.
• PA orienterede om Skov og Naturstyrelsens konference fra den 9-13. september 2002: ”Nature
Interpretation as a tool in promotive sustainable development.”
• PA orienterede om Christian Gamborgs PhD.-forsvar på FSL den 29. oktober 2001:
”Sustainability and biodiversity: Ethical perspectives on forest management”
• PA orienterede om konferencen ”Teknologi og globalisering” den 31. oktober 2001.
• PA orienterede om en invitation han har modtaget til at holde et oplæg for ”Foreningen af
danske småøer” den 10. november 2001.
• PA orienterede om jubilæumsseminaret på Molslaboratoriet den 14. november.
• EHP orienterede om de foreslåede ændringer af beregningen af dyreenheder for slagtesvin i
forbindelse med ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det blev besluttet at skrive et
brev til miljøministeren og formanden for miljø- og planlægningsudvalget om emnet.
12) Eventuelt
• ABA spurgte om behovet for at Naturrådet afholdte julefrokost. Der var enighed om at Rådet
burde holde et julearrangement, gerne udenfor de sædvanlige fysiske rammer. Et sådant
arrangement kunne evt. kombineres med et Rådsmøde. Sekretariatet kommer med forsalg til et
arrangementet på kommende Rådsmøde.
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