NATURRÅDET

29. maj 2001
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Referat af rådsmøde 07/01 mandag d 28/5.2001 kl. 13 på Saltholm

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA) og Anette Reenberg (AR). Fra
sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas Nicolai
Pedersen (TNP), Pelle Andersen-Harild (PAH), Inger Ravnholt Weidema (IRW), Ellen Hjort
Petersen (EHP) samt Anni Bach (ABA).
Referent: Inger R. Weidema.
Dagsorden:
1. Feltstudier på Saltholm
2. Godkendelsen dagsorden og referat af rådsmøde 6/2001
3. Meddelelser
4. Wilhjelmudvalg, bl.a. underudvalgenes rapporter
5. Indikatorer for bæredygtig udvikling
6. Udflugt med Axelborg
7. Møde med Svend Auken
8. Beretning fra USA v./ IRW
9. Efterårets Rådsmøder
10. Ny vismand og ny formand
11. Eventuelt.

1. Feltstudier på Saltholm. Intet ekstraordinært at bemærke under dette punkt.
2. Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsorden blev godkendt. Referatet fra forrige
rådsmøde (6/2001) blev godkendt med mindre ændringer som blev overgivet til referenten.
3. Meddelelser.
3.1. PA har deltaget i Skov- og Naturstyrelsens fælles møde med ALMA om råstoffer og i
IEEP’s konference i Bruxelles 22/5 om Kommisionens Biodiversitets action plans (BAPs)
for sektorerne.
3.2. Af Skov- og Naturstyrelsens er Naturrådet blevet opfordret til aktiv deltagelse i møder om
bioinvasion i forbindelse Europæisk biodiversitetsarbejde. Naturrådet finder arbejdet vedr.
bioinvasion vigtigt, men der er økonomiske restriktioner der først bør løses. JHA og PA
arbejder videre med mulige løsninger.
3.3. JHA har som repræsentant for tidsskriftet SALT deltaget i møde vedr. Vadehavets fremtid.
Rådet understregede at eventuelle samarbejder eller opfølgninger af dette møde kan finde
sted, når blot det holdes adskilt fra Naturrådets arbejde.
3.4. HSC orienterede om Naturrådets kommende workshop om tålegrænser. Program og
deltagerliste blev runddelt, kommentarer til HSC snarest.
3.5. EHP orienterede om Naturrådets kommende workshop om scenarie. Program og
deltagerliste blev runddelt, kommentarer til EHP snarest.
3.6. EHP orienterede om møde vedr. landdistriktsprogrammet (8 juni d.å.). Sekretariatet dækker
dette møde.

3.7. TNP orienterede om projektet vedr. befolkningsundersøgelsen. Følgegruppen er ved at
blive nedsat. Sammensætningen af følgegruppen blev bl.a. på baggrund af 2 avisartikler om
et af de udpegede medlemmer drøftet. Rådet konkluderede på baggrund af sin diskussion, at
der ikke var grund til at ændre på følgegruppen, som konsekvens heraf; følgegruppens
medlemmer er alene udpeget i kraft af deres faglige kompetence og forskningsmæssige
baggrund.
3.8. Fra Niels Wilhjelm har Naturrådet modtaget brev vedr. Naturrådets juridiske ophæng. Niels
Wilhjelm finder det ikke hensigtsmæssigt at forholde sig eksplicit til Naturrådets rolle i
udvalgets anbefalinger. Emnet tages op med Svend Auken ved førstkommende møde.
3.9. Sagen om Æbelø genoptages af Naturklagenævnet på opfordring af Åge W. Jensens Fonde.
Rådets holdning til denne sag er uændret i forhold til tidligere indstillinger. Købet af
Toftemose (Åge W. Jensens Fonde) betyder at et større sammenhængende naturareal
omkring Tofteskov og Lille Vildmose nu har samme ejer, hvilket Naturrådet sætter stor pris
på.
4. Wilhjelmudvalget, bl.a. underudvalgenes rapporter. Det blev besluttet at rådet udarbejder et
samlet responsum til Wilhjelmudvalget vedr. alle fremlagte rapporter. Desuden vil der
formentligt også fremover være enkeltstående sager, som fx en opfølgning vedr. økologisk
jordbrug (BA). Rådet har en række overordnede bemærkninger til det materiale som foreligger
til dato:
4.1. Hvis Danmark fortsat skal kunne hævde at være foregangsland, bør der være et langt større
fokus på internationale forpligtigelser, således at der ikke bliver tale om
minimumsopfyldelser.
4.2. Udvalgets arbejde bør i høj grad bygge på tværgående og nytænkende initiativet, ikke alene
på eksisterende institutioner.
4.3. Et nationalt netværk, som det er beskrevet i udvalgets kommissorium, bør indtænkes i
udvalgets arbejde.
4.4. Problemerne vedr. de lysåbne, tørre naturtyper bør i høj grad registreres i udvalgets arbejde
og afrapporteringen bør også indeholde konkrete løsningsforslag.
4.5. Der bør lægges større vægt på såvel kvantitative mål samt overordnede visioner for
biodiversiteten.
4.6. Ligeledes bør der foretages prioriteringer i stil med dem som ses i Havgruppens arbejde.
4.7. Der bør lægges større vægt på geodiversiteten, som forudsætning for biodiversiteten.
4.8. Eksisterende forpligtigelser, som fx habitatdirektivet, og de tanker der ligger bag disse bør
inddrages i udvalgets arbejde.
4.9. Der bør lægges vægt på forskningsbehov og videnudbygning.
De mere specifikke bemærkninger i de enkelte bilag blev noteret af dem som skal skrive
svarbilaget. Samlet set er der tale om et responsum på omkring 10 sider. TNP skriver på
økonomi-delen, BA på landbrugsdel, PA hav- og naturgruppen.
Det blev desuden drøftet hvorledes Naturrådet kan bidrage positivt til den videre proces. En
mulighed var en konference om visionerne for biodiversiteten.
5. Indikatorer for bæredygtig udvikling. Emnet blev på grund af tidsnød udskudt til næste
rådsmøde.
6. Udflugt med Axelborg. Forekskursion finder sted d. 29 maj.
7. Møde med Svend Auken. Dagsorden, som tidligere fremsendt blev godkendt. Desuden ønsker
rådet at diskutere principper for statens ejerskab (fx i forb. med Hirsholmene).

8. Beretning fra USA. IRW redegjorde kort for studieturen til USA vedr. invasive arter. På et
senere tidspunkt vil der være mulighed for et fredagsarrangement med lidt lysbilleder.
9. Efterårets Rådsmøder. Mødet den 6 august søges ændret til den 7 august. Ellers er mødedatoer
vedtaget.
10. Ny vismand og ny formand. Terrænet sonderes i departementet og emnet vil blive diskuteret
til næste rådsmøde.
11. Eventuelt. Intet under dette punkt

