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Sagens kerne 

På Naturmødet i Hjørring 2016 aftalte repræsentanter fra en række organisationer under en 

paneldebat – på initiativ af Landbrug og Fødevarer - at afsøge mulighederne for at etablere et 

Natur- og Biodiversitetsråd. Der blev efterfølgende inviteret til et møde i en ganske bred kreds 

af inviterede organisationer og enkeltpersoner i september 2016.  En mindre arbejdsgruppe 

har på tre efterfølgende møder drøftet forskellige modeller for et Natur- og Biodiversitetsforum 

med udgangspunkt i konklusionerne fra septembermødet.  

 

Tre centrale emner i arbejdsgruppens drøftelser har været: 
- Forummets opbygning og sammensætning   

- Forummets arbejdsform – udtalelser 

- Emner for forummets arbejde 

 

Den inviterede kreds fra mødet i september 2016 forventes at træffe beslutning om etablering 

af et Natur- og Biodiversitetsforum på et møde 22. februar 2017. Kredsen består af følgende: 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Det Grønne Kon-

taktudvalg, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Landsforeningen for Bæ-

redygtigt Landbrug, Dansk Skovforening, Økologisk Landforening, KL, Carsten Rahbek (KU), 

Hans Henrik Bruun (KU), Jørgen Primdahl (KU), Rasmus Ejrnæs (AU), Morten D.D. Hansen, 

Rune Engelbreth Larsen 

 

 

Sekretariatets kommentarer og overvejelser 

DN deltager i forvejen i en række faste fora og råd: 

- For grønne organisationer: F.eks. Det Grønne Kontaktudvalg, 92 gruppen 

- Tværgående officielle: F.eks. Vildtforvaltningsrådet, Skovrådet, Naturforvaltningsudval-

get 

Sekretariatet indstiller, at HB: 

 

1. Drøfter arbejdsgruppens anbefalinger og beslutter DN’s fremtidige engagement i et 

forum som det skitserede.  

2. Såfremt DN skal medvirke, tilkendegive indstillingen til om DN skal lægge billet ind 

på det i Bilag A nævnte sekretariat. 
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- Tværgående uofficielle: F.eks. Grønt fremdriftsforum (naturplaner), Blåt fremdriftsfo-

rum (vandplaner) 

 

Fælles for de tværgående er, at de inkluderer både erhvervsorganisationer, benyttere og be-

skyttere således som det foreslåede natur- og biodiversitetsforum. Omvendt er de nedsat i 

henhold til lovgivning, og sekretariatsbetjeningen varetages af ministerier. DN har ligeledes 

ved forskellige lejligheder fremført et ønske om en revision af rådgivningsstrukturen på natur-

området, der ikke er særlig tidssvarende, til fordel for et ”Naturråd”: 

- Skovrådet – læs her 
- Vildtforvaltningsrådet – læs her  

- Naturforvaltningsudvalget - læs her har ikke holdt møde siden 2008! 

- Det Nationale Nationalparkråd – læs her og her indgår i forliget, men aldrig nedsat 

 

Ministeren har i folketingssamlingen 2015-16 afvist et forslag fra Alternativet ”B 121 Forslag til 

folketingsbeslutning om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd” derfor 

kan et forum som det foreslåede næppe forventes at kunne ”arbejde” sig til en officiel status. 

Derfor må det overvejes, om ikke en fælles henvendelse om netop dette ville være en langt 

mere direkte tilgang, rent bortset fra at den ville teste den reelle vilje hos deltagerne til foran-

dring frem for forhaling. 

 

DN sidder i en række andre faste eksterne repræsentationer, samt i en række tidsafgrænsede 

udvalgsarbejder, med en deltagerkreds omfattende mange af de samme organisationer som 

har drøftet etablering af et natur- og biodiversitetsforum. Vi kender hinanden og kan tage de 

nødvendige kontakter når det er påkrævet. Men dramaturgi og positioner er de gammelkendte 

hver gang det kommer til reelle beslutninger og anbefalinger – er et natur - og biodiversitets-

forum midlet til at ændre dette eller er der nogle mere grundlæggende årsager? 

 

Der er ikke noget alternativ til dialog og meningsudveksling, når man som NGO vil påvirke sine 

omgivelser. Biodiversitet og natur er kerneområder for DN, og intet kan vel være vigtigere at 

mødes om. Alligevel kan der være grund til at økonomisere med kræfterne, idet arbejdet i råd 

og fora kan være både tidskrævende, konfliktfyldt og lidet konstruktivt. Et aktuelt eksempel er 

samarbejdet i regi af Realdania, ”Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource”, 

hvor parternes reelle vilje til fælles løsninger er stærkt udfordret. 

 

Der er givetvis et reelt behov for, at grønne organisationer og landbrugsorganisationer får en 

bedre dialog om naturen i det åbne land, på samme måde som det kendes fra skovområdet. 

Men spørgsmålet er, om den valgte model og dens deltagerkreds gør det vanskeligere for DN 

at nå ud med egne budskaber? Det bør også overvejes, hvad de i Bilag A nævnte ”forskerudta-

lelser” vil betyder for organisationernes udsagnskraft? Kommer forskerne med forslag eller 

vurderer de alene organisationernes? Grænsen mellem videnskabelig rådgivning og politik har 

vist sig at være flydende. 

 

 

Bilag 

Bilag A: Beskrivelse af modellen 

Bilag B: Kort beskrivelse af de drøftelser vi har haft i arbejdsgruppen 

Bilag C: Udkast til arbejdsprogram for første år i forummet 

  

http://naturstyrelsen.dk/80845
http://naturstyrelsen.dk/75553
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/naturforvaltningsmidler/hvordan-soeges-midlerne/
http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l131/spm/6/svar/324195/361770/index.htm
http://danmarksnationalparker.dk/media/nst/Attachments/Redegoerelse_nationalparker_maj2006.pdf
http://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b121/beh1-93/forhandling.htm?startItem=2&noThread=1&singleItem=1
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Bilag A: Beskrivelse af modellen 

 
Formål Formålet med et Natur- og biodiversitetsforum er at bringe parterne på natur- og biodiver-

sitetsområdet sammen i en dialog, der kan danne grundlag for både politiske løsninger og 
mere forvaltningsrettede konkrete tiltag og indsatser, for på den måde at fremme naturen 
og biodiversiteten. Både der, hvor naturværdierne er mest trængte og uerstattelige, men 
også naturen og biodiversiteten i almindelighed. Endvidere skal forummet bidrage til at 
løfte kendskabet til biodiversitet i befolkningen.  
 

Et Natur- og biodiversitetsforum, skal på et fagligt solidt niveau være oplysende og rådgi-

vende i forhold til det politiske system og den brede offentlighed. Ved at inddrage både 

organisationer og forskere kan sikres en videnbaseret tilgang til området samt et fokus på 

bæredygtighed for både natur, erhverv og samfund.  
 

Funktion Et interessentdrevet forum, der som en del af sin målsætning har, at det skal tilstræbe at 
komme med forslag  / anbefalinger på områder, hvor der kan opnås enighed. Fokus for 
forummets arbejde vil være at komme med indspil til relevante politiske beslutningspro-
cesser og samt vurdere forvaltningsmæssige tiltag på natur og biodiversitetsområdet. Fo-
rummet definerer selv hvilke emner, det vil drøfte og hvilke emner det evt. vil komme med 
udtalelser / anbefalinger om. 
 

Emner Forum kan drøfte samspillet mellem alle de emner, der måtte være relevante på biodiver-
sitets- og naturområdet. Både snævert i forbindelse med den truede biodiversitet men 
også emner, der mere bredt omhandler fx det åbne lands natur, prioritering af midler, 
samspil mellem natur og erhverv, landskabsforvaltning m.v.  
 
Da der ikke er tale om et ”råd” jf. de eksisterende to råd på miljø- og fødevareministeriets 
område (Skovrådet og vildtforvaltningsrådet) og der ikke vil være ministerrådgivning, vil 
forummet også kunne tage emner op inden for de eksisterende råds arbejdsområde. Be-
slutninger om hvilke emner, der tages op i forummet vil skulle træffes på baggrund af kon-
sensus mellem rådets interessenter.  
  

Opbygning Forummet er bredt sammensat af interessenter inden for natur og biodiversitet. Ved inte-
ressenter forstår både repræsentanter for organisationer, meningsdannere og repræsen-
tanter for forsknings / universitetsverdenen.  
 
Som udgangspunkter består forummet af en repræsentant fra hver af de organisationer 
samt meningsdannere, som var tilstede på Naturmødet i Hirtshals i 2016, og som bakker 
op om forummets kommissorie. Evt. andre organisationer kan få plads i forummet, hvis de 
kan tilslutte sig kommissoriet og der er enighed herom blandt eksisterende medlemmer.  
Fra forskningsverdenen udpeges et antal repræsentanter for de universiteter, der arbejder 
med natur og biodiversitet og hertil relevante relaterede emner (fx økonomi og planlæg-
ning).  
 
Forskernes deltagelse kan organiseres på flere måder.  

A. Enten kan der udpeges i alt 6-8 faste/ ”kerne”-repræsentanter for universiteterne, 
der evt. suppleres af en større bruttokreds af relevante forskere, der kan deltage 
ad hoc efter, hvilke emner, der drøftes  

B. Eller også kan der alene udpeges en større bruttokreds, der deltager når der er for 
dem relevante mener.  

Uanset model er det de enkelte universiteter, der forestår udpegningen.   
 

Arbejdsform 
/ kommisso-

Forummet kan drøfte, vurdere og udtale sig om enhver problemstilling, der rejses af et 
medlem (organisationer, meningsdannere eller forskere) og som er relateret til Danmarks 
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rium natur og biodiversitet.  
Hvis forummet ønsker at udtale sig kan det ske i form af konsensusudtalelse fra alle orga-
nisationsrepræsentanter.  
 
Organisationsrepræsentanterne kan bede forskerne om, at kommentere på / vurdere ud-
talelsen sig på baggrund af specifikt formulerede spørgsmål. En sådan forskerudtalelse 
vedlægges konsensusudtalelsen. Forskerne kan således alene udtale sig i regi af forummet 
igennem en sådan forskerudtalelse på baggrund af organisationernes oplæg.  
 
Forummet kan også bede forskere om at udarbejde specifikke faglige udredninger og nota-
ter, som kan indgå i forummets arbejde. 
 

Økonomi og 
sekretariat 

Forummet understøttes af en sekretariatsfunktion, der står for udarbejdelse af mødema-
teriale og evt. formulering af udkast til udtalelser. Sekretariatet står også for udarbejdelse 
af ansøgninger til fonde samt anden fundraising. Sekretariatsfunktionen kan evt. suppleres 
af en mødeleder / moderater, der kan være med til at definere arbejdsform og mødestruk-
tur. En sådan mødeleder vil som udgangspunkt være ekstern og hyres ind til opgaven, hvis 
der kan findes midler hertil. 
 
Udover omkostninger til sekretariat, mødeafholdelse (herunder transportomkostninger) 
og evt. mødeleder vil der skulle findes finansiering til faglige udredninger samt formidlings-
indsats. I en kort opstartsperiode vil forummets aktiviteter skulle finansieres af organisati-
onerne  – evt. ved at stille timer og medarbejdere til rådighed. Herefter vil fondsmidler 
forhåbentligt kunne supplere eller erstatte organisationernes bidrag. Sekretariatsfunktio-
nen vil i en opstartsperiode kunne varetages af flere organisationer i fællesskab.  
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Bilag B: Kort beskrivelse af arbejdsgruppens drøftelser  

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i konklusionerne fra mødt den 9. september 2016, på tre møder 
drøftet forskellige modeller for et natur- og biodiversitetsforum. 
Tre centrale emner i arbejdsgruppens drøftelser har været: 
 

 Forummets opbygning og sammensætning   

 Forummets arbejdsform - udtalelser 

 Emner for forrummets arbejde 

 

Nedenfor redegøres kort for centrale elementer i arbejdsgruppens drøftelser.  

 

 Forummets opbygning og sammensætning  

Arbejdsgruppen har drøftet forskellige modeller for opbygning og sammensætning af et forum. 

Drøftelserne har især kredset om, hvordan der kan sikres inddragelse af både organisationer og forskere 

således, at forummets drøftelser sker på et videnbaseret grundlag og samtidig inddrager og repræsenterer 

relevante interesser. 

 

Drøftelserne tog udgangspunkt i forskellige modeller – herunder den ”to-kammer-modellen”, som blev 

nævnt på mødet den 9/9, ”rådgivermodellen”, hvor et forum af organisationer rådgives af forskere ad hoc 

samt flere forskellige mellemmodeller.  

 

Centralt i drøftelserne var behovet for og ønsket om faglighed, forskernes behov for at kunne opretholde 

deres uafhængighed samt organisationernes ønske om en vis styring af emner og udtalelser i lyset af, at det 

som udgangspunkt vil være et organisationsdrevet forum. Samtidig har der også været enighed om, at net-

op det at skabe et forum, hvor både repræsentanter fra organisationer og for forskningsverdenen mødes 

og udveksler synspunkter, vil være nyskabende og være med til at styrke forummets formål.  

Der har også været en drøftelse af, hvem der skal kunne tage emner op til drøftelse i forummet, da det vil 

være centralt for engagement og ejerskab at kunne være med til at sættes dagsorden for forrummets ar-

bejde.  

 

Drøftelsen har været et helt centralt emne på arbejdsgruppens møder, og det er arbejdsgruppes opfattelse, 

at den foreslåede model er et udtryk for, det kompromis, der kan opnås mellem de forskellige interesser.  

 

I forbindelse med den foreslåede model har arbejdsgruppen drøftet, hvordan forskere til forummet udpe-

ges / vælges. Et synspunkt var, at det er universiteterne selv, der peger på hvilke forskere, der kan deltage i 

forummet, mens andre i arbejdsgruppen foreslog, at organisationerne inviterer udvalgte forskere til at del-

tage. Et flertal i arbejdsgruppen havde dog den holdning, at troværdigheden for forummet bedst sikres, 

hvis universiteterne selv udpeger forskere til forummet. 

 

 Forummets arbejdsform  

Også på dette punkt har det især været arbejdsfordelingen mellem forskere og organisationerne, der har 

været det centrale emne. 

 

Der har været en bred enighed om, at forummet, for at tilføje værdi til biodiversitetsdebatten, skal have 

som formål at komme med udtalelser til fx politikere og presse, og at sådanne udtalelser skal være en-

stemmige. 
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Der har også på baggrund af tilkendegivelser på mødet den 9/9 været en klar forståelse, at forskerne har et 

udtalt ønske om at opretholde en uafhængighed af evt. konsensusudtalelser fra organisationerne, og der 

har derfor har været behov for at finde en model, hvor der kan lægges afstand mellem organisationernes 

udtalelser og forskernes faglige vurderinger. Omvendt har der også fra flere organisationernes side været 

et behov for forudsigelighed i forbindelse med anbefalinger og output, hvis man skal kunne stå inde for 

deltagelse i rådet. 

 

Af denne årsag foreslås model, hvor en udtalelse fra organisationerne kan ledsages af en særskilt kommen-

tering fra forskerne på baggrund af konkrete spørgsmål. Modellen giver ikke forskerne mulighed for at ud-

tale sig på egen hånd i regi af forummet. Selvom andre modeller har været drøftet i gruppen, har det ikke 

være muligt at opnå enighed om disse og ovenstående er arbejdsgruppens bud på, hvordan de forskellige 

ønsker kan tilgodeses. 

 

Forummet vil endvidere kunne bestille faglige udredninger eller notater hos både de forskere, der er en del 

af forummet og hos andre relevante forskere, hvis der er enighed herom. 

 

 Emner for forummets arbejde 

Et emne, der har fyldt meget på arbejdsgruppemøderne er spørgsmålet om forummets arbejdsområde. 

Skal forummet kunne beskæftige sig med alle aspekter af natur og biodiversitet i bred forstand eller skal 

arbejdsområdet indsnævres til mere specifikt biodiversitet med fokus på det sjældne og sårbare? 

 

I forbindelse med drøftesen om natur kontra biodiversitet nåede arbejdsgruppen frem til, at selvom formå-

let med forummet blandt andet er at bidrage til at fremme biodiversiteten, vil en bred dagorden, der om-

fatter både forvaltningen af den mere almindelige natur og målrettet fremme af biodiversitet, gøre forum-

met vedkommende for flest muligt at interessenterne og samtidig afspejle samfundsdebatten bedst.  Der 

ligger i den foreslåede model for forummet, at alle deltagere kan sætte emner på dagsordenen, og derved 

kan drøftelserne også styres i den retning som interessenterne ønsker. 
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Bilag C: Udkast til arbejdsprogram for første år i forummet 

År 1 i Natur- og biodiversitetsforum vil i høj grad skulle fokusere på at få de praktiske og økonomiske ram-
mer omkring forummet på plads samtidig med, at forummet skal begynde at arbejde med konkrete emner. 
 
Da der er tale om et helt nyt forum efter ikke afprøvet model, må det forventes at der på baggrund af erfa-
ringer fra år 1 vil kunne være behov for at foretage tilpasninger i model, kommissorium og praktisk set up. 
Dette vil både kunne ske løbende efter aftale med interessenter (mindre ændringer) og efter en evaluering 
i slutningen af år 1. 
 
Der vil skulle træffes beslutning om hvor mange møder, der holdes i forum om året. I nedenstående udkast 
til arbejdsprogram for forummets første år foreslås et møde i kvartalet. 

 

Opstart: 

Vedtagelse af etablering af forum samt aftale om indledende sekretariatsfunktion (interessenter) 

Evt. lancering af forum på Naturmøde 2017 (interessenter) 

 

Første kvartal: 

Formulering af kommissorium til efterfølgende vedtagelse i forum (sekretariat) 

Udpegning af medlemmer til forum (sekretariat og interessenter) 

Udarbejdelse af ansøgninger til fonde om finansiering (sekretariat) 

 

Afholdelse af første møde med drøftelse af: 

 Kommissorium 

 Økonomi / sekretariatsbetjening 

 Evt. moderator / mødeleder 

 Arbejdsprogram – herunder mulige emner til drøftelse på kommende møder fx: 

 Naturpleje – metoder og effekter 

 Sammenhængende natur kontra økologiske korridorer 

 Natur i landbrugslandet  

 Overvågning og effektvurdering  

 

Andet kvartal: 

Afklaring af økonomi for opstartsfase – herunder fortsat dialog med fonde m.v. (sekretariat) 

Afklaring af mødelederfunktion (sekretariat) 

Opsamling fra første møde – færdiggørelse af kommissorium og sammensætning (sekretariat) 

Forberedelse af mødemateriale til andet møde (sekretariat) 

 

Afholdelse af andet møde i forum med drøftelse af 

 Fagligt emne  

 Endelig vedtagelse af kommissorium 

 Økonomi (forstsat) 

 

Tredje kvartal: 

Opfølgning på andet møde – herunder formulering af udkast til organisationernes udtalelse (sekretariat) 

Forberedelse af 3. møde i forum (sekretariat) 

 

Afholdelse af tredje møde - evt. med vedtagelse af udtalelse  

 

Fjerde kvartal: 
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Opfølgning på tredje møde – justering af udtalelse samt dialog med forskere om kommentering af udtalelse 

(sekretariat og forskere) 

Forberedelse af evaluering af år 1 (sekretariat) 

Forberedelse af 4. møde (sekretariat) 

 

Afholdelse af fjerde møde med: 

 vedtagelse af udtalelse / drøftelse af faglig kommentering 

 evaluering af 1. år 

 

Arbejde med formidling af biodiversitet til den brede befolkning m.v. jf. forummets formål vil forudsætte at 

der findes finansiering til dette. Hvis det er tilfældet vil en sådan formidlingsindsats også skulle indgå i både 

sekretariatets og forummets arbejde. 

 


