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Referat fra møde i Biodiversitetsrådet 
 

 

Dato og tid: 11. januar kl.: 10:00 til 17:00  

Sted: Biodiversitetsrådets sekretariat, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C 

 

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

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

(NS)  

 

Fravær: Carsten Rahbek (CR), Lektor, Sara Egemose (SE)  

 

Biodiversitetsrådets sekretariat (BDR-S): Jette Birch Andersen (JBA), Anja Dam Lisby 

(ADL), Frank Grønlund Hansen (FGH) 

 

Mødeleder: Signe Normand  

Referent og koordinator: Anja Dam Lisby  

 

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

Anders Højgård Petersen (AHP)  

 

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

 

Onsdag d. 11. januar 

Velkommen og introduktion til dagens program (O) 

 

Forpersonen bød velkommen og gennemgik dagsorden.  

 

Forpersonen orienterede kort om følgende:  

• Dagsorden for dette møde blev godkendt 

• Referat fra rådsmøde 2. november 2022 blev godkendt uden bemærkninger  

• Dagens hovedformål  

• COP15 

• Naturmødet 2023 

• Finansiering 

• Status på honorar  

• Status på personale i sekretariatet 

• Status på rådsmedlemmer. 

 

 

Orientering fra øvrige rådsmedlemmer (O, D) 

 

• Rådets medlemmer orienterede kort om igangværende og kommende projekter og aktiviteter 

indenfor biodiversitet.   

 

Administration (O, G) 
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• Foreløbigt regnskab for 2022 blev gennemgået og budget for 2023 og 2024 blev godkendt.  
 

Biodiversitetsrådets arbejde (O, D) 

• Proces og håndtering af lovgennemgange blev drøftet og godkendt. 

 

• BEO orienterede omkring status på projektet omkring en Biodiversitetslov og forslag til indhold 

i årsrapporten 2023 blev drøftet. 
 

Medier og presse (O, D) 

 

• SN og JBA orienterede om presseindsats og medieomtale i forbindelse med udgivelse af 

årsrapport 2022.   
 

Dialogforum for Biodiversitet (O, D, G) 

 

• Rådet evaluerede introduktionsmodellen for Dialogforum for Biodiversitet og drøftede formen 

og den videre proces for 2023. 

• Sammensætning af Dialogforum for Biodiversitet 2023 blev godkendt. 
 

Arbejdsproces for årsrapport og offentliggørelse (O, D) 

 

• Rådet evaluerede arbejdsprocessen i forbindelse med årsrapporten for 2022 og drøftede form, 

indhold og den videre proces i forbindelse med Årsrapport 2023. 
 

Årsrapport 2023: indhold og ansvarsfordeling (D, G) 

 

• Rådet drøftede tidsplan samt den indledende koordinering af indhold og ansvarsfordeling for 

de enkelte områder i årsrapporten 2023. 
 

Samarbejde med eksterne parter (D, G) 

 

• Rådet drøftede processen for fagfællebedømmelse, samarbejde med eksterne og citering af 

rådets arbejde. 
 

 

 

 


