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Referat fra 2-dages seminar i Biodiversitetsrådet 
 

 
Dato og tid: 2. marts kl.: 10:00 til 3. marts kl.: 16:00, Sted: Frederik VI's Hotel v Odense. 
 
Rådsdeltagere: Signe Normand, Sara Egemose, Jens-Christian Svenning, Karen 
Timmermann, Niels Madsen, Birgitte Egelund Olsen, Niels Strange, Berit Kaae, Carsten 
Rahbek (CR) 
_________________________ 

Interim sekretariat: Else Magård 
Fravær: Jens-Christian Svenning d. 2. marts kl.: 10 til 17:30 
Mødeleder: Signe Normand, Referent: Else Magård  
 
D = drøftelse, B = beslutning, O = orientering, G = godkendelse 
 

Onsdag d. 2. marts 
Velkommen og introduktion til program (O) 

 
Forpersonen bød velkommen og gennemgik program og følgende hovedformål med seminaret:  
• Biodiversitetsrådets 2022-rapport: hovedkonklusioner, indhold, tidsplan og opgavefordeling.  
• Konsolidering af arbejdsgrupper. 
• Koncept og principper bag Biodiversitetsrådets arbejde.  
• Godkendelse af forretningsorden, budget og dokumenter ifm. udflytning af Biodiversitetsrådets 

sekretariat. 
 

Biodiversitetsrådets 2022-rapport (D) 

 
Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede i arbejdsgrupper og i plenum indhold og hovedkonklusioner i 
følgende planlagte overordnede afsnit i 2022-rapporten:  
• Status, trusler og beskyttelsesgrad for Biodiversiteten i Danmark 
• Arealanvendelse 
• Indsatser i natur- og biodiversitetspakken 
• Samspil: udfordringer og potentialer 
 

Torsdag d. 3. marts 
Koncept og principper for Biodiversitetsrådets arbejde (D) 

 
Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede og videreudviklede konceptet og principperne for dets 
arbejde. Specifikt drøftede rådsmedlemmerne følgende: 
• Koncept for Biodiversitetsrådets arbejde, inkl. mål, visualisering, og terminologi 
• Processen for inddragelse af interessenter. Processen forventes endelig formuleret og etableret 

ultimo juni 2022.  
• Principper for arbejdet med årsrapporterne, inkl. ekstern fagfældebedømmelse og 

referencehåndtering. Ekstern fagfældebedømmelse forventes gennemført august-september 2022. 
 

2022-rapporten i fugleperspektiv (D, B) 

 
Strukturen for 2022-rapporten blev revideret og arbejdsplan herfor besluttet. Desuden blev tidsplanen 
for rapportskrivning og forskellige særanalyser for fremtidige rapporter drøftet. 
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Forretningsorden, budget og biodiversitetsrådets sekretariat (O, D, B) 

 
• Referat og bilag fra Rådsmødet d. 1. februar blev godkendt.  
• Den reviderede forretningsorden blev gennemgået og efterfølgende godkendt (d. 7. marts). 
• Budget for 2022-2024 blev godkendt.  
• Forpersonen informerede om sekretariatsbetjening af Biodiversitetsrådet med hertil hørende 

organisering, jura og aftaler. Rådet godkendte formelle dokumenter vedr. udflytning af 
Biodiversitetsrådets sekretariat fra Miljøministeriet til Aarhus Universitet og godkendte, at disse 
dokumenter rundsendes til godkendelse og underskrift på de respektive rådsmedlemmers 
institutioner.  

• Biodiversitetsrådet godkendte rekrutteringsplan for det Biodiversitetsrådets sekretariat. Fire 
medarbejdere ønskes ansat snarest muligt. Et ansættelsesudvalg blev nedsat. 

 
 
 


