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Referat for møde i Biodiversitetsrådet 

______________________________________________________________ 

 
 

Dato: 17. november 2021 

 

Tid: Kl. 10.00 - 16.00 

 

Sted: Miljøministeriet, Slotsholmsgade 12, Lokale 8110 på 7. sal 

 

Rådsdeltagere: 

Forperson, Professor, Signe Normand, AU 

Lektor, Sara Egemose, SDU  

Professor, Carsten Rahbek, KU 

Professor, Karen Timmermann, DTU 

Professor, Niels Madsen, AAU   

Professor, Birgitte Egelund Olsen, AU  

Professor Niels Strange, KU 

Seniorforsker Berit Kaae, KU 

_________________________ 

 

Student, Magnus Andreas 

Chefkonsulent, Susanne Mikkelsen 

Kontorchef, Charlotte Brøndum  

Forskningsassistent, Nana B. Christiansen 

 

Gæst:  

Næstformand i Klimarådet, Niels Buus Kristensen 

 

Afbud: 

Professor, Jens-Christian Svenning, AU 

 

Mødeleder: Forperson, Signe Normand 

 

Referent: Susanne Mikkelsen & Signe Normand  
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D = drøftelse, B = beslutning, O = orientering, G = godkendelse 

Punkter 

1. Velkommen og orientering v. Forpersonen (O) 

Formanden åbnede mødet, takkede for individuelle drøftelser siden sidste møde, gennemgik dagens program, og 

orienterede kort om følgende:  

 

• Signe Normand har haft møde med Klimarådets tidligere formand, Peter Birk Sørensen. I starten af 

december mødes hun med Klimarådets nye formand, Peter Møllgaard. 

 

• Fildelingssystemet for Biodiversitetsrådet er blevet forsinket på grund af Miljøministeriets overgang til nyt 

system. Det forventes snart at være klar. Det skal gøre det lettere at arbejde sammen i fælles dokumenter.  

 

• Presse. Som beskrevet i forretningsordenen er det som udgangspunkt Signe Normand, der kommunikerer 

på Biodiversitetsrådets vegne. Hvis rådsmedlemmer bliver kontaktet viderestilles til Signe Normand.  

 

• Input fra eksterne organisationer mm. Processen for involvering af eksterne parter forventes først drøftet og 

igangsat i løbet af 2022.  

 

2. Organisering (O) 

Bestilling af baggrundsnotater og datagrundlag ved universiteter og styrelser 

Proceduren for og krav til bestilling af baggrundsnotater og datagrundlag ved universiteter og styrelser blev 

gennemgået.  

 

Hjemmeside og kommunikation 

Efter individuelle drøftelser med Biodiversitetsrådets medlemmer indstillede Signe Normand til, at Biodiversitetsrådet 

får lavet en uafhængig hjemmeside med egen identitet. Der arbejdes mod, at Biodiversitetsrådet har en landing 

page ved udgangen af 2021. Processen med indhentning af tilbud til etablering af hjemmeside, logo, visuel identitet, 

og skabeloner til rapporter igangsættes hurtigst muligt. Rådet skal efterfølgende selv stå for opdatering af 

hjemmesiden.  

 

3. Oplæg fra Klimarådet (O, D) 

Klimarådets næstformand, Niels Buus Kristensen, holdt oplæg om Klimarådets arbejde for medlemmerne. 

 

4. Frokost & afrunding på organisering 

Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede, på baggrund af oplægget fra Niels Buus Kristensen, den fremtidige 

organisering af Biodiversitetsrådets arbejde.  

 

5. Forretningsorden (O, B) 

Biodiversitetsrådets medlemmer kom med yderligere rettelser til forretningsordenen. Det blev besluttet at 

forretningsordenen rettes og sendes ud til godkendelse per e-mail.  
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6. Hovedfokusområder 2021/22 (O, D, B) 

Igangsættelse og organisering af det videre arbejde indenfor de tre hovedfokusområder blev drøftet: 

arealanvendelse, lov om biodiversitet, og effektmonitering. Det blev besluttet, at der i første omgang arbejdes på 

udformning af projektbeskrivelser for bestilling af baggrundsnotat og datagrundlag indenfor de to 

hovedfokusområder: arealanvendelse & lov om biodiversitet. 

 

7. Eventuelt & afrunding (D) 

 

 

 


