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Referat fra møde i Biodiversitetsrådet 
 

 

Dato og tid: 1. juli kl.: 10:00 til 17:30, Sted: Høegh-Guldbergs Gade 6Be, Aarhus, Bygn. 

1630 (AIAS) lokale 301 

 

Rådsdeltagere: Signe Normand (SN), Sara Egemose (SE), Jens-Christian Svenning (JCS), 

Karen Timmermann (KT), Niels Madsen (NM), Birgitte Egelund Olsen (BE), Niels Strange 

(NS), Carsten Rahbek (CR) 

 

Fravær: Berit Kaae (BK)  

 

Biodiversitetsrådets sekretariat (BDR-S): Frank Grønlund Hansen (FGH), Jette Birch 

Andersen (JBA), Anja Dam Lisby (ADL) 

 

Mødeleder: Signe Normand, Referent: Anja Dam Lisby  

 

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

 

Fredag d. 1. juli 

Velkommen og introduktion til program (O) 

 

Forpersonen bød velkommen og gennemgik dagsorden. Medarbejdere i Biodiversitetsrådets 

nyetablerede sekretariat blev introduceret.  

 

Forpersonen orienterede kort om følgende:  

• Biodiversitetsrådet blev præsenteret på Biodiversitetssymposiet den 23.-24. juni i København  

• Mulighed for ekstern finansiering af dialogforum.  

• Forventninger til lovgennemgang 2022. De næste rapporter om lovgennemgang forventes i 

august 2022, ultimo 2022 samt primo 2023. SN og BE arbejder på at sikre de fornødne 

ressourcer samt forretningsgang. 

 

Status og drøftelse af Biodiversitetsrådets årsrapport for 2022 (O, D) 

 

Der forestår meget arbejde med færdiggørelse af Biodiversitetsrådets årsrapport for 2022. 

Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede revideret plan for færdiggørelse af årsrapporten. Det endelige 

indhold til rapporten skal foreligge medio august og de endelige konklusioner og anbefalinger primo 

september. Rapporten forventes offentliggjort senest ultimo 2022. FHG varetager den redaktionelle 

proces.  

 

Præsentation af igangværende analyse om arealanvendelse (O, D) 

 

De igangværende analyser og foreløbige resultater for analysen om arealanvendelse blev gennemgået 

og drøftet.  

 

Individuelle aftaler omkring endelige udkast til rapportafsnit (O, D, G) 
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Forpersonen gennemgik køreplanen for planlægning af årsrapporten for 2022. 

• Biodiversitetsrådets medlemmer arbejdede i mindre grupper og lavede indbyrdes aftaler og 

endelige deadlines og proces omkring de individuelle rapportafsnit, samt beskrev forventninger 

til endnu ikke fastlagt indhold. 

 

Dialogforum for interessenter og fagfæller i 2022 (O, D, G) 

 

Forpersonen gennemgik forslag til fagfæller, og det blev besluttet at invitere fagfællerne hurtigst muligt.  

 

Forpersonen præsenterede udkast til format af dialogforum i 2022 og 2023-2024. Biodiversitetsrådets 

medlemmer drøftede efterfølgende format, og der blev stillet forslag til ændringer, som indarbejdes.  

• Det blev besluttet, at Biodiversitetsrådet inviterer til dialogforum for interessenter i efteråret 

2022. Den endelige proces beskrives af JBA, og interessenterne udvælges og inviteres 

hurtigst muligt.  

• Biodiversitetsrådets sekretariat arbejder videre med formål, proces og indhold af dialogforum 

for 2023 og 2024. Den reviderede model for dialogforum drøftes på et kommende rådsmøde 

og forventes klar primo 2023. 

 

Eventuelt & afrunding (D) 

 

Næste rådsmøde afholdes som seminar den 1. - 2. september 2022. Forpersonen takkede for et godt 

møde. 

 

Arbejdsgruppemøder (D) 

 

Individuelle møder omkring rapportafsnit blev afholdt. 

 

 

 

 


