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Referat fra møde i Biodiversitetsrådet 
 

 

Dato og tid: 10. maj kl.: 10:00 -16:00 Sted: Høegh-Guldbergs Gade 6Be, Aarhus, Bygn. 

1630 (AIAS) lokale 301. 

 

Rådsdeltagere: Signe Normand (SN), Sara Egemose (SE), Karen Timmermann (KT), Niels 

Madsen (NM), Birgitte Egelund Olsen (BEO), Niels Strange (NS), Berit Kaae (BK), Carsten 

Rahbek (CR) 
 

Fravær: Jens-Christian Svenning (JCS) (deltog via zoom kl.: 16 til 18) 

 

Interim sekretariat: Else Magård 

 

Mødeleder: Signe Normand, Referent: Else Magård  

 

D = drøftelse, B = beslutning, O = orientering, G = godkendelse 

 

Tirsdag d. 10. maj 

Velkommen og introduktion til program (O) 

 

Forpersonen bød velkommen og gennemgik dagsorden. Referat og opdateret forretningsorden blev 

godkendt.  

 
Forpersonen orienterede om følgende:  

• Samarbejdsaftale mellem Biodiversitetsrådet og medlemmers forskningsinstitutioner er rundsendt 
til underskrift. 

• Overførsel af midler fra Miljøministeriet ifm. udflytning af Biodiversitetsrådets sekretariat er igangsat 

• Budgettet for 2022 er under revision.  

• ”Forslag til folketingsbeslutning om indførelsen af en biodiversitetslov” blev behandlet i Folketingent 
den 01-04-2022 

• Status på mulighed for ekstern finansiering af dialogforum for interessenter. 
 
Høringssvar til lovgennemgang om ”Enkeltstående træer” og ”Bedre adgangsforhold” blev drøftet og 
godkendt efter revision.  
 

Biodiversitetsrådets sekretariat. Ansættelse af medarbejdere (O, G) 

 

SN og ansættelsesudvalget orienterede om resultatet af rekrutteringsprocessen og den videre proces.  

Revideret plan for rekruttering blev godkendt.  

 

Dialogforum for interessenter og fagfælle-bedømmelse 2022 (O,G) 

 

Medarbejder til varetagelse af dialogforum starter primo juli 2022. Mulighederne for udsættelse af 

dialogforum til 2023 samt afholdelse af dialogseminar i efteråret 2022 blev drøftet.  

 

Det blev besluttet som minimum af gennemføre et dialogseminar i 2022 samt udvikle den endelige 

model for dialogforum frem mod primo 2023.  
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Fagfællebedømmelse gennemføres i 2022. Endelig beslutning om associering af fagfæller blev udsat til 

næste møde.  

 

Præsentation af igangværende analyse om arealanvendelse (O, D) 

 
De igangværende analyser for arealanvendelse blev gennemgået og drøftet.  
 

Koncept for Biodiversitetsrådets arbejde (O, D, G)) 

 
Forpersonen præsenterede konceptet for Biodiversitetsrådets arbejde, og det blev efterfølgende drøftet 
og revideret.  
 

Status og drøftelse af udkast til Biodiversitetsrådets rapport 2022-rapport (O, D)  

 

Forpersonen præsenterede status for Biodiversitetsrådets 2022-rapport, og de foreløbige 
hovedkonklusioner og anbefalinger blev drøftet.  
 
Biodiversitetsrådets medlemmer arbejdede i mindre grupper med revision af hovedkonklusioner og 
anbefalinger. 
 

Eventuelt & afrunding (D) 

 

Forpersonen takkede for et godt møde 

 

Arbejdsgruppemøder (D) 

 

Arbejdsgruppemøder omkring den igangværende arealanvendelsesanalyse samt synergier blev afholdt.  

 

 

 

 


