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Referat fra seminar i Biodiversitetsrådet 
 

 

Dato og tid: 1. september kl.: 10:00 til 2. september kl.: 16:00, Sted: Bella Sky Conference 

& Events 

 

Rådsdeltagere: Signe Normand (SN), Berit Kaae (BK), Jens-Christian Svenning (JCS), 

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

(NS), Carsten Rahbek (CR) 

 

Fravær: Sara Egemose (SE) 

 

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

Andersen (JBA), Anja Dam Lisby (ADL) 

 

Mødeleder: Signe Normand  

Referent og koordinator: Anja Dam Lisby  

 

Ekstern deltagelse:  Postdoc Pil Birkefeldt Møller Pedersen (PBMP), Specialkonsulent 

Anders Højgård Petersen (AHP), Data scientist Derek Corcoran (DC)  

 

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

 

Torsdag d. 1. september 

Velkommen og introduktion til dagens program (O) 

 

Forpersonen bød velkommen og gennemgik dagsorden.  

 

Forpersonen orienterede kort om følgende:  

• Dagsorden for dette seminar blev godkendt 

• Referat fra 1. juni og 10. maj blev godkendte uden bemærkninger  

• Dialogforum  

• Status på lovgennemgang 2022 

 

Orientering fra øvrige rådsmedlemmer (O, D) 

 

• Rådet drøftede kort retningslinier i forbindelse med henvendelser og udtalelser.   

• Orientering fra medlemmerne om igangværende og kommende nationale og internationale 

processer og emner af interesse for Biodiversitetsrådet.    

 

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

 

FHG gav en status på årsrapporten.  

 

Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede i plenum hovedkonklusioner og anbefalinger i 2022-rapporten. 
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Præsentation af konklusioner og anbefalinger omkring arealanvendelse (O, D, G) 

 

Resultater og konklusioner fra arealanvendelsesanalysen blev gennemgået og drøftet. De relaterede 

hovedkonklusioner og anbefalinger blev godkendt.  

Drøftelser og godkendelse af anbefalinger og konklusioner til rapportafsnit (D, G) 

 

Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede i plenum og i mindre grupper tekstafsnit og ordlyd under de 

enkelte hovedafsnit i 2022-rapporten. 

 

Fredag d. 2. september 

Godmorgen og introduktion til dagens program (O) 

 

Forpersonen bød velkommen og gennemgik dagsorden.  

 

Administration (O) 

 

ADL orienterede kort omkring rejseafregning og honorar. 

 

Delstrategier og proces for interessentinddragelse og kommunikation (O, D) 

 

JBA & SN præsenterede interne delstrategier og processer relateret til interessentinddragelse i 

Dialogforum for Biodiversitet samt offentliggørelsen af årsrapporten. Rådet drøftede og kom med input 

til listen over de organisationer der inviteres til Dialogforum for Biodiversitet.  

 

Opsamling på gårsdagens drøftelser omkring årsrapporten (O) 

 

Forpersonen orienterede omkring status på gårsdagens drøftelser, konklusioner og anbefalinger.    

 

Drøftelser og godkendelse af anbefalinger og konklusioner til rapportafsnit (D, G) 

 

Biodiversitetsrådets medlemmer drøftede i plenum og i mindre grupper tekstafsnit og ordlyd under de 

enkelte hovedafsnit i 2022-rapporten. 

 

 

 

 


