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Velkommen til Bo Normander som har ansøgt om at blive med af IUCN kommission CEM og vil fremover
deltage som kommissionsmedlem. Tak til Mark og DOF for værtskab.
Referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt i forhold til ny version udsendt af formanden d. 7. marts. Rettelsen
vedrører kun et personnavn, der henvises til i referatet.
2. Nyt fra medlemmerne
Nordisk Jægersamvirke: Ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet. Ulven er et hot emne med
mange forskellige synspunkter – også i forhold til jagt. Beskyttelsen via EU er afgørende.
Gåseforvaltning og undersøgelse af rødlistede dykænder er andre vigtige emner lige nu.
DOF: Atlasprojektets afrapportering fylder meget – og dernæst diskussioner om, hvad det næste
store citizen‐science projekt om fugle skal være.
Kirkeuglen skal den redes, skal der sættes flere par ud. Arten er ikke globalt truet, så det er et
spørgsmål, om der bør sætte større tiltag i gang. Udfordring om habitatændringer kan imødegås.
Fuglene i landbrugslandet er generelt i tilbagegang. Efter der er kommet individantal på, har det
givet megen medieomtale. Optællinger ved frivillige udføres til at følge udviklingen.
ZOO: Citizen science projekt om elefanter er sat i gang. Gæster følger elefanternes adfærd.
Interessant hvad publikum indtaster da det ikke helt er i overensstemmelse med hvad der sker i
anlægget.
CEM: Bo Normander har søgt optagelse i IUCNs Commission on Ecosystem Management.
WCPA: Rapport over regionale naturparker i Europa er udkommet. De er en betydelig succes i
mange lande og dækker bl.a. i Tyskland 25% af landarealet. Danmark omtales i rapporten med
Danske Naturparker under Friluftsrådets mærkningsordning. Rapporten findes her.
EUPAG: Jan deltog i møde d. 8. februar i EUPAG (EU Policy Advisory Group) i Bruxelles. Af vigtige
emner var EU's formandskab, Landbrugspolitik (CAP) og biodiversitetspolitik efter 2020. Terms of
Reference er blevet ændret – og Jan er nu board member. Han indgår også i en nylig nedsat
arbejdsgruppe om CAP’en, hvor thematic lead er fra WWF‐kontoret i Bruxelles. Referatet fra mødet
vil blive rundsendt til nationalkomiteen.
3. Oplæg: ”Forskellen på IUCN nationalkomitéer ‐ inspiration fra andre lande” (Ann‐Katrine)
IUCN består af tre store dele: sekretariat (hovedkontoret), medlemmer (med national‐ og
regionalkomiteer) og kommissionerne (med eksperterne). IUCN er rådgivende og har udviklet en
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række værktøjer. IUCN består af mange frivillige. Medlemmer kan være organiseret i
nationalkomiteer. I Europa er der 14 komiteer. Seks har ansatte. Fire har legal status: Holland,
Spanien, Frankrig og UK. Halvdelen af komiteerne udfører projekter.
Arbejdsgruppen for nationalkomiteers udvikling i Europa, Nord‐ og Centralasien startede i 2013. I
Hawaii i 2016 blev der nedsat en global gruppe for udvikling af nationalkomiteer i IUCN. Der findes i
IUCN 7 regionale komiteer. Det forsøges at oprette en interregional komite for Europa, Nord‐ og
Centralasien.
Globalt er der 64 nationalkomiteer. I Australien udgiver komiteen mange best‐pratice
publikationer, bl.a. om ”protected areas”. I Sydafrika er der en tæt kontakt med ministeriet, hvor
nationalkomiteen faciliterer et tæt samarbejder med NGO’er og ministeriet. I Libanon har
nationalkomiteen en vigtig rolle i at skabe og drive fora til erfaringsudveksling – og har kontakt med
ministerier i landet. Frankrig har et betalt sekretariat med medlemsgebyr til nationalkomitéen, der
bl.a. laver oplæg om biodiversitets lovgivning. Den Dominikanske Republik faciliterede dannelsen af
en regional caribisk komite.
Fra den efterfølgende debat: Vi kunne bruge materiale og/eller hjemmeside på dansk om IUCN og
nationalkomiteen. En del misforstår, hvad IUCN er og kan gøre. Vi kunne udvikle en vision for
nationalkomiteen. Via projekter kan vi fremme kendskab og viden om IUCN. Det er også muligt at
lave events. Vi har tidligere arbejdet med en fælles artikel til gengivelse i
medlemsorganisationernes blade/nyhedsbreve, hvortil hver organisation kan tilføjes ekstra
oplysninger. Arbejdet hermed kunne tages op igen.
I Danmark er der andre netværk, der dækker naturområdet: Det Grønne Kontaktudvalg og 92‐
gruppen. DN finansierer Det Grønne Kontaktudvalgs sekretariat. 92‐gruppen har ansatte med
midler fra projekter og medlemmer. Sekretariatet ligger hos WWF. Nationalkomitéen er dog
anderledes da det er en medlemskomité og kan ikke helt sammenlignes med disse netværk.
Hvis vi vil have større påvirkning skal vi lægge en plan for, hvordan vi kan komme derhen. Skal vi
have ansatte? Kunne medlemsorganisationerne betale til det? IUCN står for vigtige redskaber om
rødlister, beskyttede naturområder og meget andet. Der kunne laves en tilsvarende model som for
92‐gruppen. Vi kan se på, hvad nationalkomiteer med små sekretariater gør i andre lande. Vi tager
spørgsmål om strategi op på næste møde. Ann‐Katrine kommer med et skriftlig oplæg herom til
næste møde.
4. Nyt fra formanden
I januar deltog Ann‐Katrine i fejring af 50 året for IUCN Finland, 70 året for IUCN samt nordisk IUCN
nationalkomitemøde. Den finske komite har betydelig støtte fra miljøministeriet i Finland. Ann‐
Katrine fik talt meget med Inger Andersen som gerne vil mødes med os igen, når hun er i Danmark.
Ann‐Katrine fik også drøftet med Inger muligheden af at søge fremmet en ny dansk rammebevilling
til IUCN.
Der er møde i Amsterdam på europæisk niveau for nationalkomiteer d. 16.‐17. april. Alle fra
nationalkomiteen er velkomne til at deltage heri.
Møde i Prag i september som forberedende til næste Regional Conservation Forum. I 2020 bliver
Marseille, Frankrig efter alt at dømme vært for næste World Conservation Congress. Deltagelse
anbefales.
5. Projekter
i. Rødlisten og forvaltningsredskab
Bo H har haft kontakt med fond, der er interesseret i projektet. KL opbakning er endnu
ikke på plads, men forsøges sikret. Ansøgning sendes frem til fonden. Brug af
Europæisk Rødliste anbefales at indgå i værktøjet, da de nationale rødlister ikke
nødvendigvis er sammenfaldene med de europæiske. IUCN‐Bruxelles ønsker de
europæiske lister brugt mest muligt, hvor en række internationale eksperter bidrager.
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Evt. kunne projektets budget hæves i forhold til at få de europæiske rødlister med i
projektet.
Opfølgning: Bo H og Ann‐Katrine havde møde med KL som støtter projektet og gerne vil
sidde med i en følgegruppe. En ansøgning er nu sendt afsted til Aage V Jensens
Naturfond.
ii. Verdensarv ‐ ny tentativ liste
Jan afventer at modtage forslag fra Slots‐ og Kulturstyrelsen til vurdering, hvilket vil ske
senest mandag d. 3. april. Jan vurderer forslag på vegne af komiteen, da han har været i
gennem IUCN (og ICOMOS) træningsworkshop i vurdering af verdensarv. I forhold til
geologi vil Jan inddrage medlem af WCPA, Anette Petersen, der er geolog.
Opfølgning: Afleveringsfristen for vurderingen er d. 1. maj 2018.
iii. Beskyttede områder og IUCN‐kategorier
En kritisk kronik i Politiken ved Kjeld Hansen om brug af IUCNs management kategorier
i forhold til naturfredninger har sat gang i proces. Miljøministeren har opfølgende
udsendt en pressemeddelelse, hvori han beder Miljøstyrelsen om at gennemgå
Danmarks naturfredningerne i dialog med IUCN, så ministeriet er sikre på at opgørelsen
er korrekt inden Danmark igen skal indrapportere til international fora om
fredningerne. Skriftlig kommentar herom var indsendt til mødet ved Thor, WWF (se
bilag).
Vi venter på at blive kontaktet af Miljøstyrelsen med afklaring, om der vil være tale om
en opgave, der skal i udbud, m.v. Nationalkomiteen tilbyder at gennemføre opgaven
som et projekt med inddragelse af de danske WCPA medlemmer, der kan støtte sig på
WCPA Europe. WCPA‐medlem Nigel Dudley, der har skrevet IUCNs manual til brug af
IUCN kategorierne og har været med i revisionen af de beskyttede naturområder i
Storbritannien, har tilkendegivet, at han gerne vil være os behjælpelig. Arbejdet vil i
givet fald blive forankret hos nationalkomiteens formand, hvorved
medlemsorganisationerne kan stå frit i forhold til at udtrykke deres holdninger til brug
af IUCN‐kategorierne og Miljøstyrelsens indrapporteringer til EU og FN.
Den til mødet udsendte foreløbige projektbeskrivelse om vurdering af beskyttede
naturområder efter IUCNs system afventer en afklaring i forhold til Miljøstyrelsens
ønske om en revision af indberetningerne til EU og FN. Projektbeskrivelsen omhandler
tilvejebringelse af en dansk vejledning i brug af IUCNs definition af beskyttede
naturområder og IUCN‐kategorierne samt en vurdering af anvendelsen i forhold til de
forskellige typer af beskyttede naturområder i Danmark. Beskrivelsen er udarbejdet
efter behandling på projektgruppemøde i nationalkomiteen d. 15. januar 2018.
iv. Meet‐and‐greet møde mellem IUCN medlemmer og kommissions medlemmer
Kendskab til IUCN kan øges ved en markering af 70 års jubilæet. Et møde sidst på året
kunne holdes med fokus på særligt relevante emner. Inger Andersen (general direktør),
Luc Bas (direktør, Bruxelles) m.fl. har tilbudt at være tilstede. Kunne måske udvikle sig
til et årsmøde. I forbindelse med det nordiske møde for IUCN Nationalkomiteer i
Helsinki var der også en fejring af 70 året. Her blev mange interessante emner
præsenteret. Forslag om, at mødet kunne foregår i Zoo. Dog er det er vigtigt at vi bliver
enige om hvad målet er med mødet. Hvis Inger Andersen deltager vil det kunne
modsvares af tilstedeværelse på ministerniveau. Opfordring til at sende forslag til Ann‐
Katrine om nærmere indhold mv. Af hensyn til kalender‐aftaler m.v. må arrangementet
fastlægges relativt hurtigt.
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Ann-Katrine Garn
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Thor Hjarsen <t.hjarsen@wwf.dk>
7. marts 2018 11:58
iucn-nationalkomite-danmark@googlegroups.com; Ann-Katrine Garn
Susanne Lildal Amsinck
SV: IUCN komitémøde - potentielt afbud... :-/

Prioritet:

Høj

Kære alle
Jeg er desværre syg i dag, men det er for WWF vigtigt at melde flg til resten af komiteen i fbm en potentiel revision
af DKs indberetninger af IUCNs beskyttelseskategorier, samt IUCN DKs eventuelle involvering heri:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

viii.
ix.

x.

Som WWF Verdensnaturfonden allerede har udtalt os til Politiken i fbm med Kjeld Hansens ”afsløringer” den
23.2 i samme avis, og jeg skal her uddybe, at det for os afgørende, at de danske indberetninger er
troværdige og naturligvis så retvisende som overhovedet muligt.
WWF er af den holdning at den næste indberetning skal gøres ordentligt, og at ansvaret herfor alene er
Miljøstyrelsens.
Vi mener desuden, at arbejdet skal ske i en transparent og uafhængig proces – som OGSÅ inkluderer en
høringsfase.
Vi er enig i, at der kan skeles til den engelske model som jo alt andet lige var en omfattende opgave.
WWF anser det for helt umuligt, at en troværdig dansk IUCN‐indberetning kan nås INDEN næste frist 30.4 og
Miljøstyrelsen derfor må bede om udsættelse – og som minimum underrette EU's Miljøagentur, at de
tidligere indberetninger er fejlbehæftede.
Det er vores opfattelse, at DK som minimum bør fjerne alle arealer i Kat I og II indtil videre, da der er rejst
tvivl om rigtigheden af disse kategoriseringer.
Det er magtpåliggende for WWF at fremadrettet kunne forholde sig kritisk og uafhængigt til DKs
indberetninger af IUCN arealkategorierne om nødvendigt. Vi kan og skal derfor via IUCN DK ikke tages til
indtægt for en evt ”blåstempling” af indberetningerne, men vi må bibeholde et armslængdeprincip.
WWF mener at udredningen bør laves af uafhængige – fx universiteterne og UNEP‐WCMC – men at den
formentlig skal sendes i udbud – alene fordi opgaven formentlig er af et omfang, så dette kræves?
Danske universiteter er allerede involveret i masser af rådgivning og myndighedsbetjening af lignende
karaktér, udover der er kapacitet lige præcis på dette område. Men igen – det er ikke afgørende for WWF,
hvem der udfører opgaven, mere processen, rammen og resultatet.
IUCN DK kan fx lade sig repræsentere i udredningen i en form for rådgivende styregruppe, men WWF mener
ikke at IUCN DK skal involveres direkte i udredningen jf ovenstående.

Da jeg pga sygdom ikke kan medvirke i dagens møde, tager jeg alle forbehold ovenfor på WWFs vegne. WWF ønsker
at blive inddraget i og informeret om den videre proces, samt om dagens eventuelle beslutninger. Jeg er naturligvis
klar til et hurtigt møde om dette, når jeg er rask igen.
God møde til jer alle. Vi ses.
Mange hilsner fra/All the best,
Thor Hjarsen
Conservation biologist, M.Sc.
Biodiversity and policy
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