NATURRÅDET
28. november 2001
/ehp
Referat fra Rådsmøde 15/01 onsdag den 28.11.01 kl. 9.00 – 12.30
Deltagere: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Anette Reenberg (AR), Per Christensen (PC). Fra
sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Anni Bach (ABA), Hanne Stensen Christensen (HSC), Thomas
Nicolai Pedersen (TNP), Hans Peter Hansen (HPH), Pelle Andersen-Harild (PAH), Ellen Hjort Petersen
(EHP) (ref.).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Økonomi 2001 og budget 2002
3. Arbejdsprogram 2002.
4. Vismandsrapport 2001 – status og perspektiver.
5. EEAC Årsmøde – referat og evaluering.
6. EEAC Årsmøde 2002: Hvad vil vi opnå?
7. Den politiske situation.
8. Vildtforvaltningsråd – emner til observatør.
9. Mødekalender 2002
10. Meddelelser.
11. Evt.

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt med punkt 7 som første punkt.
7. Den politiske situation
Efter valget har Miljøministeriet fået ny minister, Hans Chr. Schmidt. Det blev besluttet at skrive til
ministeren for at orientere om arbejdet i Naturrådet, herunder samarbejdet i EEAC, samt at foreslå et møde
snarest belejligt.
Det blev endvidere besluttet, at der efterfølgende skal tages kontakt til partiernes nye miljøordførere.
2. Økonomi 2001 og budget 2002.
JHA gennemgik det rundsendte notat. Gennemgangen viste en fejlpostering som ændrer budgetresultatet for
2002. Budgettet skal rettes, gennemgås og vurderes igen i forhold til 2. udkast til arbejdsprogram. Pga.
budgettets knaphed for 2003 blev det foreslået, at der udarbejdes budgetforslag med alternative løsninger.
3. Arbejdsprogram 2002
JHA gennemgik det rundsendte første udkast til arbejdsprogram for 2002. Det blev besluttet, at udkastet skal
justeres således
- at det fremgår hvilke projekter der har anden finansiering end finanslovsbevillingen,
- at der skal afsættes færre ressourcer til EEAC-årskonferencen,
- at der skal afsættes flere ressourcer til vismandsprojektet 2002 om holdninger til naturen,
- at der skal afsættes ressourcer til aktiviteter i forbindelse med RIO+10 (omkring 1-2 mandmånder i
sekretariatet). PC forventer at deltage i RIO+10 – topmødet i Johannesburg (ml. 2.-11.9-2002).
Der skal fremsendes et nyt udkast til diskussion på rådsmøde den 10.12. Det blev endvidere besluttet, at
udkastet til arbejdsprogrammet fremsendes efter godkendelse af NR med julebrev til repræsentantskabet
sammen med forvarsel om repræsentantskabsmøde den 20.02.02.
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4. Vismandsrapport 2002
HSC gennemgik en ny tidsplan, hvor det blandt andet fremgik at rapporten kan ligge klar til layout 01.03.02.
Det blev besluttet, at der udsendes et første råudkast til samlet rapport før jul. Udkastet diskuteres på første
rådsmøde efter jul.
Det blev besluttet, at evalueringen af forskydningerne i tidsplanen diskuteres under den samlede evaluering
af proces og produkt.
Det rundsendte udkast til scenarie-afsnit blev kommenteret. Det blev konkluderet, at det er vigtigt at
budskaberne er klare.
Til Schrøders rapportudkast blev det anbefalet at afsnittene om teknologi, herunder kompost-systemet, tages
ud og evt. indgår som bilag. Samt at anbefalingerne til NR i det indledende afsnit fremføres i et særskilt
notat. Rapportens betragtninger om ’bæredygtigt’ overskud skal endvidere kommenteres.
Inddragelse af repræsentantskabet skal ske ved møde den 20.02.02. Der tages senere stilling til hvilke afsnit
af vismandsrapporten som repræsentantskabet skal have til kommentering.
5. EEAC-årsmødet i Gent november 2001 – referat og evaluering
PA oplyste om nødvendigheden af at tjekke rejsetider med program!
JHA oplyste, at der på årsmødet havde været positive tilkendegivelser af valg af tema for konferencen næste
år i Danmark. Derudover havde årsmødet i Gent været præget af for mange præsentationer og for lidt tid til
debat.
Erfaringerne fra mødet i øvrigt som bør ses i forhold til planlægning af konferencen næste år:
- konferencens indledende program som omfatter præsentation af rådene (’Homework’) bør ændres så
focal point (Ingeborg Niestroy) udarbejder en skriftlig præsentation af rådene, det vil give mulighed for
at gennemføre temadrøftelser,
- at oplægsholderne skal have en grundig indføring i rammer for oplæg, herunder tekniske muligheder fx
for brug af power point,
- at det endelige udkast til resolution udsendes senest i juni måned, samt at der med rundsendelse af andet
udkast til resolution vedlægges rådenes bemærkninger til første udkast,
- at det er nødvendigt at overveje ’nødudgange’ såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til
resolutionen,
- at også emnet skovbrug skal indgå.
Årsmødets opbygning er tilfredsstillende med: Dag 1, hvor rådene diskuterer eget arbejde, evt. gennemfører
temadrøftelser fx forholdet mellem politik og videnskab. Dag 2, som er temadagen. Dag 3, som er årsmødet
(generalforsamlingen) samt ekskursion.
Udkast til detaljeret procesbeskrivelse og program for konferencen præsenteres på næste rådsmøde.
6. EEAC Årsmøde 2002 – hvad vil vi opnå?
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PA præsenterede et debatpapir til afklaring af formål og indhold af EEAC’s årsmøde tema 2002 samt
orienterede om to rapporter fra the European Consultative Forum on the Environment and Sustainable
Development. Rapporten skaffes til BA og AR.
Det kommende arbejde med at udarbejde resolutionen i forbindelse med næste årsmøde bør så vidt muligt
indarbejde tidligere egne arbejder, fx rapporten Greening Sustainability fra EEAC.
JHA, PA og AR deltager i de planlagte workshops.

Der bør på første workshop tages stilling til om workshoppen den 13.06 skal flyttes, da den ligger
for tæt på deadline for udsendelse af endeligt forslag til resolution.
Emnet drøftes igen på næste rådsmøde.
8. Vildtforvaltningsråd – emner til observatør
Det blev vedtaget at anmode Hanne Hübertz og Jacob Salvig om at lade sig indstille som observatører i
Vildtforvaltningsrådet.
9. Mødekalender.
Følgende mødedatoer i 2002 blev aftalt: 7. januar, 23. januar (onsdag), 11. februar, 25. februar, 11. marts, 2.
april, 22. april, 13. maj, 2-3. juni (Vildtforvaltningsskolen), 24. juni. Alle møder undtagen 2.-3. juni er
mødetiden kl. 13.15 i NR.
Derudover er der repræsentantskabsmøde den 20. februar.
10. Meddelelser
- PA orienterede om møde på Mols-laboratoriet.
- HSC forsøger at flytte ’faglig fredag’ den 7.12 med Peter Sandøe til kl. 10 samt rundsender
baggrundsartikler. (Mødet er efterfølgende flyttet til kl. 10.)
- BA orienterede om møde i Kulturhistorisk Råd, hvor der bl.a. blev diskuteret naturplaner på
bedriftsniveau.
- TNP oplyste at ALMA igen gerne vil have et mundtligt oplæg om Habitatdirektivet. TNP vil stå for
oplægget.
- ABA efterlyste om NR var interesseret i et kursus i ’det ny komma’. Rådet som sådan er ikke
interesseret – men sekretariatet kan evt. gå videre med idéen.
- HPH orienterede om møde med Ketil Skogen.
11. Evt.
Der var intet under evt.
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