NATURRÅDET

8.5.2001
/PAH

Referat af rådsmøde 5/2001 mandag 30.4.2001 kl 13.00

Deltagere: Vismænd: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BA), Anette Reenberg (AR), Per Christensen
(PC). Fra sekretariatet: John Holten-Andersen (JHA), Ellen Hjort Petersen, Anni Bach (ABA),
Pelle Andersen-Harild (PAH)
Referent: Pelle Andersen-Harild.
Dagsorden:
1. Godkendelsen af dagsorden og referat af Rådsmøde 4/2001
2. Meddelelser.
3. Wilhjelm udvalg
4. Rådets juridiske ophæng
5. Vismandsrapport
6. Holdningsundersøgelse
7. Høringssvar på Regeringens oplæg om bæredygtig udvikling
8. Andre høringer: Vadehavet
9. Forberedelse af møde med Ritt
10. Økonomi 2002 og EEAC Årsmøde
11. Udflugt med Axelborg
12. Rådsmøde på Saltholm – udflugt og diskussion af Wilhjelmudvalgets afslutning
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsorden godkendt. Referat fra rådsmøde 4/2001
godkendt.
2. Meddelelser. PA har deltaget i møde om bæredygtighed i Teknologirådet samt holdt foredrag
på Silkeborg Højskole om færdsel i naturen med deltagelse af bl.a. naturvejledere. Har
endvidere deltaget i Friluftsrådets generalforsamling og i en klittemadag på Oxbøl
statsskovdistrikt. AR havde deltaget i konference om fremtidens behov for viden og forskning
med GEUS, hvor AR havde gjort opmærksom på, at NR burde have været inviteret. BA
orienterede om FSL-anmodning om en udtalelse om en ny fredning om Nørholm Hede og at han
var i færd med at samle materiale til brug for besvarelsen i samarbejde med PAH.
Hovedsynspunktet er, at området skal bevares som hede med skyldig hensyntagen til
forskningsinteresserne. Tages op på næste rådsmøde. BA orienterede endvidere om rådets
udtalelse til Naturklagenævnet vedrørende Lille Vildmose. Brev og bilag er næsten færdigt og
afleveres 1.5. – PA skal have kopi af udtalelsen. JHA meddelte at Esben Tind havde sidste
arbejdsdag og var blevet ansat i SNS. JHA orienterede om sin deltagelse i EEAC *Steering
Commitee i London. Emnet på mødet var opfølgning på Stockholm mødet om bæredygtighed.
Det kommende årsmøde i Belgien (emne: instrumenter for integration) afholdes 15-17.11.2001.
Focal Point skal flytte til Holland. Planer om et fast sekretariat i Bruxelles havde Danmark
modsat sig sammen med flere andre. Danmark havde annonceret sine økonomiske problemer i

forhold til afholdelse af årsmødet i 2002. JHA omtalte, at der snarest burde tages hul på
diskussionen om, hvem der skal afløse PA som formand for Naturrådet. Dette spørgsmål tages
op omkring sommerferien eller lige efter denne, men sættes også på rådsmødets dagsorden for
14.5.
3. Wilhjelmudvalget. PA omtalte, at der på udvalgets møde 5-6.4.01 havde været megen ros til
Naturrådets arbejde og især til TNP bidrag. I udvalget samt økonomigruppen havde mange
taget afstand fra den nyliberalistiske nyttetankegang. Veit Koesters papir om de internationale
forpligtelser var blevet diskuteret, og man havde konkluderet at der var mangler i den danske
implementering på to områder: Biodiversitetskonventionen (hvor der skal samles op på GMO,
domesticerede arter og biodiversitet) samt på habitatdirektivet, hvor der netop er udsendt forslag
til 50 nye områder samt forslag om handlingsplaner og beskyttelse for visse arter også uden for
habitatområderne. Fyns amt var blevet gennemgået som eksempel, og det kunne konstateres at
naturindholdet stadig går tilbage med foruroligende hastighed. Punktkilderne var amtet i stand
til at håndtere, men den generelle diffuse forurening kan de ikke styre. I Naturgruppen havde
der været diskussion om naturparker (afgrænsning). Naturgruppen forventer at lave en
sammenfatning på 20-30 sider samt bilag. I Landbrugsgruppen er 1. udkast kommet. NR er
kommet med forslag til forbedringer, men der mangler mange ting i rapporten. Alt om
næringsstoffer skal indgå i Landbrugsgruppen. Endelig rapport forventes før sommerferien. PC
vil gerne inddrages og får rapporten med. Virkemiddeldiskussionerne er ikke på banen endnu.
Naturrådet stiler mod at lave sit eget sammenfattende notat på 10-20 sider til den afsluttende
rapport.
4. Juridisk ophæng. PA: Der har overvejende været stemning for at prøve at give Naturrådet et
formelt ophæng i Naturbeskyttelsesloven, men Susanne Stii fra SNS har været konsulteret, og
hun mener ikke det er hensigtsmæssigt, men at et ophæng i en selvstændig lov vil være det
bedste. Der arbejdes uformelt videre med spørgsmålet.
5. Wilhjelm-udvalget. JHA orienterede om, at sekretariatet havde betænkeligheder med hensyn
til at nå udarbejdelsen af rapporten til december 2001, og fandt det mere realistisk på baggrund
af kapaciteten i sekretariatet at stile mod en udgivelse primo 2002. PA anbefalede, at vi satte
layout-ambitionerne ned. Hvis det er nødvendigt må ambitionsniveauet sættes ned og han
ønskede rapporten udgivet i 2001. Der tages endelig stilling hertil efter afholdelse af de to
workshops 31.5. og 8.6.
6. Holdningsundersøgelsen. Elementerne i undersøgelsen er lagt fast ligesom det
organisatoriske. Der bliver en hovedblok med en antologi om natursyn. En anden hovedblok
bliver en kvantitativ større spørgeskemaundersøgelse. En tredje er en kvalitativ undersøgelse
kombineret med dialogmøder. Antologien står Naturrådet for, den kvantitative undersøgelse
står FSL for, den kvalitative del udføres af en tredje part og dialogmøderne i fællesskab. Der er
følgegruppemøde 18. juni. Projektet går først rigtigt i gang efter sommerferien. Friluftsrådet
ansøges om økonomisk støtte.
7. Høringssvar. AR vil gerne have ”Danmarksdeklarationen”. Vedrørende høringssvaret til
regeringens bæredygtighedsstrategi mente AR, at der skulle ske en sproglig bearbejdning og at
forskning skal tages med i sammenfatningen. Ellers fandt hun stil og omfang i orden. PA
mente det var lidt for langt og at Naturrådet anbefalinger skal fremhæves. Strukturen mente han

var i orden, men en positiv præampel foreslås. Tekstkommentarer gives direkte til JHA.
Høringssvaret tages op på næste rådsmøde 14.5.
8. Andre høringer: Vadehavet. PAH havde lavet udkast til svar. Der var ingen kommentarer.
Svaret underskrives af PA og afsendes.
9. Forberedelse af møde med Ritt. Mødet er aflyst! Naturrådet fastholder, at det gerne vil have
et møde i efteråret.
10. Økonomi. JHA omtalte de økonomiske nedskæringer og mente, det kunne blive problematisk
at afse penge til at afholde EEAC årsmødet 2002. Ministeriet har afslået at medtage Naturrådet
i ekstraansøgning i forbindelse med det danske formandsskab for EU. Der skal træffes
beslutning om afholdelse af årsmødet i løbet af sommerferien. Spørgsmålet tages op med
Auken i juni.
11. Udflugt med Axelborg. PAH og EHP fremlagde udkast til ekskursionprogram. PA, BA, PAH
og EHP laver forekskursion 29.5. med afgang fra Naturrådet kl 12.00. Punktet sættes på næste
rådsmøde.
12. Rådsmøde på Saltholm. PC meddelte, at han muligvis ikke kommer med. PAH arbejder
videre med det praktiske.
13. Eventuelt. PA ønskede afsat et tidspunkt, hvor der kan diskuteres forskning. PA+BA laver et
oplæg til næste rådsmøde.
Mødet sluttede kl 16.55

