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Referat af rådsmøde 2/2001 den 19. februar kl. 13.15 til 16.30
Deltagere: Peder Agger (PA), Bent Aaby (BAa), Anette Reenberg (AR). Per Christensen (PC),
Anni Bach (ABA), Thomas Nicolai Pedersen (TNP), Ellen Hjort Petersen (EHP), Inger R. Weidema
(IRW), Esben Tveterås Tind (ETT).
Referent: Esben Tveterås Tind (ETT)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden (bilag TNP)
2. Meddelelser.
3. Opfølgning på Magleås-møde (bilag EHP)
4. Endelig godkendelse af Arbejdsprogram (bilag TNP)
5. Vismandsrapport. Videre proces.
6. Opfølgning på Workshop om Planlægning (bilag HSC)
7. Opfølgning på seminar om Naturparker (bilag ETT)
8. Møde med Ritt Bjerregård (bilag JHA)
9. Wilhjelm-udvalg.
10. VVM-notat (bilag EHP)
11. Holdningsundersøgelse.
12. Bioinvasion.
13. Henvendelse fra Mogens Overballe (bilag EHP)
14. evt.

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser.
BAa: Skov- og Naturstyrelsen fungerer som sekretariat for Kulturhistorisk Råd med ½ årsværk. ½
årsværk stryges.
AR ønsker stikord til ’actions’ sidst i referaterne.
2. Meddelelser
PA: d. 9/2 blev der afholdt møde med Carsten Rahbek og Mette Lund om deres bidrag til DØR’s
seneste vismandsrapport. Formålet var at få en forståelse for deres modelberegninger og at få
afklaret hvor uenighederne ligger. TNP justerer Naturrådets kommentarer til DØR’s
vismandsrapport.
PA: d.14/2 var der møde med Forskningscentret for Skov og Landskab (FSL) angående
holdningsundersøgelsen og diskussion af et samarbejde. FSL synes at være indstillet på at
Naturrådet bliver projektstyrende. TNP mente det var væsentligt at Naturrådet er uafhængige og
ikke binder sig til et samarbejde med FSL. Sagen ligger stadig i Folketinget og er dermed uafklaret.
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BAa deltog d. 2/2 i Skov- og Landskabskonference på Nyborg Strand. Jørgen Primdahl fremlagde
Naturrådets syn på adgang til naturen og planlægning af det åbne land. BAa fremlagde resultater fra
forskningsprojektet ’Fortid og Flora’ (der er i øvrigt trykt en artikel i denne sammenhæng).
TNP, HSC, JHA og EHP var d. 5.2 til møde med medarbejdere fra DØR’s sekretariat. Baggrunden
var Naturrådets kommentarer til DØR’s Vismandsrapport. Den primære diskussion var spørgsmålet
om værdisætning, hvor Naturrådet og DØR ikke er enige. Der var også en demokratidiskussion som
primært gik på spørgsmålet om debat><præferenceundersøgelser. Resultatet blev, at Naturrådet
ændrer sit notat og lægger det på hjemmesiden. Tidsfristen er 1-1½ måned. Et kort referat af mødet
vedlægges som bilag til næste Rådsmøde.
EHP præsenterede en evalueringsrapport og en rapport med titlen ’The importance of
interconnection’ fra det hollandske Council for the Rural Areas. Rapporterne bestilles hjem i flere
eksemplarer. Sidstnævnte sendes også til Susanne Herfelt.
TNP meddelte at der d. 13/2 blev udsendt pressemeddelelse om EEAC’s udmelding om bæredygtig
udvikling samt information om konferencen ’Greening Sustainable Development’ i Stockholm d.
24/2.
ABA meddelte, at JHA var i TV d. 18.02 angående beredskab ift. effekter af klimaændringer.
Referatet fra repræsentantskabsmødet blev godkendt. Der var dog enighed om, at det var lidt for
langt.
3. Opfølgning på Magleås-mødet
Beslutningerne på mødet bør tjekkes efter: PAH arbejder videre med opdatering af hjemmesiden.
JHA kontakter Helle Pilsgård ift. bæredygtighedsstrategi og følger op på revurderingen af
Naturrådets lovmæssige ophæng.
Det blev besluttet at arrangere ekskursion til Saltholmen i forbindelse med rådsmødet d. 28. maj.
PAH undersøger mulighederne.
TNP har indsamlet forskellige partiers strategier på miljø- og naturområdet og sender det rundt
snarest.
EHP venter på tilbagemelding mht. møde med landbruget. Der forventes at blive truffet endelige
beslutninger i uge 8.
Arbejdsrapporten fra Naturrådets internationale workshop ligger klar i starten af næste uge (uge 9).
Der er arrangeret møde med Svend Auken d. 26. april kl. 13.30-14.30.
4. Endelig godkendelse af Arbejdsprogram
Arbejdsprogrammet blev godkendt med enkelte bemærkninger. BAa’s initialer tilføjes på
oversigtsskemaet under Li. Vildmose. Under punkt D, bullitpoint nr. 4, tilføjes landbrugsgruppen.
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PA mente, at budgettet er i underkanten af det forsvarlige. Budgettet for vismandsrapport opjusteres
til 500.000 kr. Der bør desuden lægges op til en opprioritering af punkt E (planlægning af det åbne
land). TNP indføjer dette samt at der løbende evalueres på budgettet. Afsnittet om driftsmidler på s.
2 slettes. Programmet lægges ud på hjemmesiden snarest muligt.
5. Vismandsrapport. Videre proces.
JHA har foreslået tilføjelser til PC’s disposition. BA arbejder på forslag til disposition og tager
kontakt til Jesper Bak (DMU) som muligvis kan inddrages i forbindelse med beregninger.
PC, BAa, EHP, HSC, TNP holder møde mandag d. 26/2, hvor resultatet gerne skal være et endeligt
forslag til synopsis.
PA: Udgangspunktet er, at rapporten skal være en national alternativ beskrivelse af
eutrofieringssituationen.
6. Opfølgning på Workshop om Planlægning
PA mente, at der kom meget lidt konkret frem på workshoppen angående den videre proces. Det
fremtidige arbejde bør sættes ift. Naturrådets tidligere arbejde på området.
Der var enighed om at Workshoppen viste, at Naturrådet har en vigtig rolle som samtaleforum og
inspirationskilde.
Der var tilslutning til, at landbruget inddrages i den videre proces og at en diskussion om
modulering og cross-compliance kobles på. På kommende møde med Susanne Herfelt om VVM
vendes planlægning i bredere forstand også.
TNP foreslog, at diskussionen sporers ind på 2-3 emner, der arbejdes videre med. F.eks. vil
vandrammedirektivet åbne op for ændringer i planloven. AR mente Naturrådet bør være
opmærksomme på at al fokus ikke ender på landbruget. Meget af Naturrådets arbejde har allerede
fokus på landbruget.
Det blev besluttet at sende HSC’s referat fra mødet ud til alle deltagerne. Dette vendes med HSC,
der evt. justerer referatet en smule. I øvrigt tages der ikke yderligere initiativer inden sommerferien.
Emnet tages dog op igen på næste rådsmøde.
7. Opfølgning på seminar om Naturparker
Rapporten skal ikke munde ud i et konkret og færdigudviklet nationalparkkoncept og der skal ikke
foreslås konkrete områder. Endvidere bør det administrative element udelades. Hovedfokus bør
være på en analyse af manglerne/svaghederne i den nuværende danske naturforvaltning samt på de
udenlandske eksempler. Anbefalingerne fra Naturrådet opstilles som en række kriterier og forhold
som bør tages i betragtning ved udarbejdelsen af et koncept. PA mente desuden, at det bør kaldes
’nationale naturlandskaber’ samt at projekternes synlighed og langsigtethed er vigtig. Der var ikke
enighed om hvilket navn der skal vælges.
AR er bortrejst mellem 1/3 og 12/3. Derfor skal rapportudkastet sendes i papirudgave til AR’s
privatadresse så det modtages senest 1/3.
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Det blev vedtaget at afsætte ca. 2 timer til diskussion af arbejdsrapporten om nationalparker på
næste rådsmøde. Desuden sendes rapportudkastet til Jørgen Primdahl og evt. kommentarer
indarbejdes.
8. Møde med Ritt Bjerregaard
Der foretages en præcisering af punkterne til mødet. Der skal udarbejdes et notat på 3-4 sider til
hvert punkt. EHP står for disse notater. JHA tager kontakt til Ritt Bjerregaard. Desuden skal Svend
Auken orienteres om mødet.
EHP præsenterede folder om konference om økologisk landbrug, der afholdes 10-11. maj. EHP har
kontakt til arrangørerne.
Som emner til mødet blev valgt VVM, landbrugets støtteordninger, VMPII og
ammoniakhandlingsplan.
9. Wilhjelm-udvalg
PA: Lang diskussion om vandløb og søer på sidste møde i naturgruppen. Naturrådets punkt om
udsætning blev ikke diskuteret. Medlemmerne var opmærksomme på Naturrådets kommende
rapport om bioinvasion. På sidste møde i hovedudvalget blev Naturrådets notat om skov
præsenteret. Der var hård kritik fra Jørgen Birk-Mortensen mht. Naturrådets begrebsanvendelse. PA
søger en afklaring af uenigheden.
TNP har lovet notat med kritik af cost-benefit metoden til næste møde i velfærdsgruppen. TNP kan
ikke komme til næste møde og HSC møder evt. op i stedet. PA og TNP holder møde med Anders
Christian Hansen d. 28 februar.
BA orienterede om mødet i landbrugsgruppen, hvor Fødevareministeriet har udarbejdet et Forslag
til opbygning af Landbrugskapitlet i Wilhjelmudvalgets rapport. Oplægget omhandlede bl.a.
landbrugets erhvervsøkonomiske forhold, mens relationerne mellem landbrug og natur/miljø kun er
behandlet sporadisk.
10. VVM-notat
EHP arbejder videre på PC’s oplæg. Hovedomdrejningspunktet bliver en differentieret regulering i
det åbne land. Notatet skal være et indspark i diskussionen. Det præsenteres for Susanne Herfelt og
der køres presse på det.
Det blev besluttet at indføje statistiske data i notatet, f.eks. antallet af gennemførte VVMundersøgelser, hvor mange sager der p.t. ligger i amterne m.v. Danmarks Naturfredningsforening
har muligvis tal.
11. Holdningsundersøgelse
Behandlet under pkt. 2
12. Bioinvasion
IRW ønsker feedback på layout og stil af rapporten. IRW indsamler kritik af al slags vedr. layout.
Konferencen annonceres bl.a. i Ingeniøren, Magisterbladet, Jord&Viden, Park & Landskab.
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13. Henvendelse fra Mogens Overballe
EHP udarbejder svarskrivelse i samråd med PC. Der bliver ikke foretræde for rådet, men
sekretariatet planlægger evt. et fredagsarrangement hvor Mogens Overballe inviteres sammen med
en specialist i jordbundsforhold.
14. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Opsummering af actions
• EHP bestiller rapporter fra det hollandske Council for the Rural Areas hjem i flere eksemplarer.
EHP udarbejder svarskrivelse til Mogens Overballe i samråd med PC. EHP udarbejder notater
til mødet med Ritt Bjerregård.
• PAH opdaterer hjemmesiden. PAH arrangerer tur til Saltholmen.
• JHA kontakter Helle Pilsgård ift. bæredygtighedsstrategi. JHA følger op på revurderingen af
Naturrådets lovmæssige ophæng. JHA aftaler dato for møde med Ritt Bjerregård.
• TNP justerer Naturrådets kommentarer til DØR’s vismandsrapport. TNP rundsender forskellige
partiers strategier på miljø- og naturområdet. TNP udarbejder notat med kritik af cost-benefit
metoden til næste møde i velfærdsgruppen. TNP justerer arbejdsprogram.
• Der afsætte ca. 2 timer til diskussion af nationalparker på næste rådsmøde
• Planlægning tages op på næste rådsmøde.
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