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Referat for møde i Biodiversitetsrådet 

______________________________________________________________ 

 
 

Dato: 14. oktober 2021 

 

Tid: Kl. 15.15 - 18.30 

 

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

 

 

Rådsdeltagere: 

Forperson, Professor, Signe Normand, AU 

Lektor, Sara Egemose, SDU  

Professor, Carsten Rahbek, KU 

Professor, Jens-Christian Svenning, AU 

Professor, Karen Timmermann, DTU 

Professor, Niels Madsen, AAU   

Professor, Birgitte Egelund Olsen, AU  

Professor Niels Strange, KU 

Seniorforsker Berit Kaae, KU 

_________________________ 

 

Fuldmægtig, Sally Skak 

Chefkonsulent, Susanne Mikkelsen 

 

Miljøminister, Lea Wermelin  

 

Afbud: Ingen 

 

Mødeleder: Signe Normand 

 

Referent: Sally Skak 
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D = drøftelse, B = beslutning, O = orientering, G = godkendelse 

Punkter 

1. Velkommen v. Miljøministeren (O) 

Ministeren bød velkommen og introducerede Rådet til dets arbejde samt aftalekredsens tanker bag kommissoriet.  

 

2. Introduktionsrunde (O) 

Signe Normand introducerede sig selv efterfulgt af en introduktionsrunde, hvor alle medlemmer introducerede sig 

selv og deres forskning. 

 

3. Rådets arbejde 

Signe Normand beskrev det forestående arbejde for Rådet. 

 

4. Hovedfokusområder 2021/22 (O,D,B) 

Rådets medlemmer orienterede omkring de aktuelle hovedfokusområder indenfor de temaer de hver især arbejder 

med og gav deres bud på hvor der er behov for analyser fra Rådet i 2021-2022.  

 

Carsten Rahbek & Jens-Christian Svenning dækkede biodiversitet på land 

 

Sara Egemose, Karen Timmermann og Niels Madsen dækkede Biodiversitet i ferskvand, indre farvande, og åbent 

hav 

 

Birgitte Egelund, Niels Strange og Berit Kaae dækkede juridiske, miljøøkonomiske, samfunds, og adfærdsmæssige 

aspekter af biodiversitet.  

 

Carsten Rahbæk sluttede af med at dække biodiversitet i international sammenhæng. 

 

5. Organisering og budget 

Signe Normand samlede op på medlemmernes input under forrige punkt og rådet diskuterede sig frem til tre 

hovedfokusområder der skal konkretiseres yderligere og som kan danne basis for prioritering af rådets arbejde i 

2021/2022.  

De tre hovedfokusområder er: 

Arealanvendelse 

Effektmonitering og virkemidler 

Lovgivning på biodiversitets- og naturområdet 

Der vil blive nedsat arbejdsgrupper tilknyttet til de overordnede hovedfokusområder. 
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6. Forretningsorden 

Grundet tidsmangel blev det besluttet at medlemmerne sender ændringsforslag til forretningsorden til Sally Skak, 

der vil sende et nyt korrigeret forslag forud for næste møde.  

 

7. Mødedatoer, årshjul & afrunding 

Sally sender en doodle med alternative datoforslag til de to første mødedatoer. De datoer, hvor flest har mulighed 

for a deltage vil blive vedtaget.  

 

Det blev besluttet at biodiversitetssymposiet (27.-28. januar 2022) skal tilføjes til årshjulet.  

 

For at imødekomme en mere lige geografisk fordeling flyttes en af de sidste to mødedatoer til Fyn.  

 

 


