Mailkorrespondance mellem Lars Dinesen, IPBES Danmark og Stine Lomholt Hansen

Fra: Lars Dinesen <lars.dinesen@sund.ku.dk>
Dato: 20. januar 2022 kl. 15.49.58 CET
Til: Stine Lomholt Hansen <stineloha@hotmail.com>, Carsten Rahbek <crahbek@sund.ku.dk>
Cc: Anders Sanchez Barfod <anders.barfod@bio.au.dk>
Emne: Spørgsmål vedr. grundlaget for rewilding.
Kære Anne Kirstine Lomholt Hansen,
Carsten har som du ved sendt dine spørgsmål videre til mig. Jeg har sat Anders Barfod fra AU cc. – førsteforfatter på
udtalelsen.
Svaret på din mail før jul (vedhæftet), tænker jeg, fortsat dækker det, du spørger ind til?
Der står kort i det svar vedr. processen, at udtalelsen udsprang af det seminar, du nævner, og derefter en ekspertworkshop og
siden en skriveproces, der strakte sig over ca. et årstid med involvering af 16 danske forskere/eksperter. Det skal tilføjes, at
hverken AVJ eller 15. Juni Fonden har været involveret i workshop eller skriveproces og ej heller haft indflydelse på resultatet
(forfatterne fremgår af udtalelsen). Det har været faglige diskussioner i denne gruppe (baseret bl.a. på den angivne litteratur),
der er lagt til grund for resultatet.
Anbefalinger om f.eks. store naturområder, sammenhæng, urørt skov og genetablering af naturlig hydrologi var der
umiddelbart bred enighed om i kredsen bag udtalelsen. Faglig uenighed var der først og fremmest vedr. de
konkrete/specifikke spørgsmål om udsætning og hegning., hvilket fremgår af de efterfølgende faglige diskussioner i forskellig
regi.
Som svaret i forrige mail er der ikke tale om en fælles ekspertudtalelse fra FN’s biodiversitetspanel IPBES, og de
internationale rapporter fra IPBES har således ikke forholdt sig til de danske planer om græsning i de danske
naturnationalparker.
Venlige hilsner,
Lars Dinesen

Det danske IPBES-kontor
Lars Dinesen
IPBES Denmark Coordinator
Senior advisor | Danish universities
+45 93 50 95 70 | lars.dinesen@sund.ku.dk
Website: www.ipbes.dk
Twitter: @IPBESDanmark

From: Carsten Rahbek <crahbek@sund.ku.dk>
Sent: 14. januar 2022 11:17
To: Stine Lomholt Hansen <stineloha@hotmail.com>
Cc: Lars Dinesen <lars.dinesen@sund.ku.dk>
Subject: Re: Spørgsmål vedr. grundlaget for rewilding.

Kære Stine,
Tak for dit brev, som giver god mening. I IPBES i Danmark kontoret har vi fået lignende henvendelser og kontoret lavet et svar
på netop det du spørger om for at rede trådene ud.
Jeg har sat Lars Dinesen på denne mail. Han er ansat i kontoret og vil dig vores svar på dine spørgsmål.
Venligst
Carsten

Den 13. jan. 2022 kl. 17.16 skrev Stine Lomholt Hansen <stineloha@hotmail.com>:

You don't often get email from stineloha@hotmail.com. Learn why this is important

Kære Carsten Rahbek.
Jeg kan tænke mig, at du er ved at drukne i henvendelser vedr. Miljøministerens planer om naturnationalparker med udsatte
tamdyr bag hegn…
Alligevel vil jeg prøve, om jeg kan komme igennem…
Jeg undrer mig over, at Miljøministeren bliver ved med at hævde, at IPBES er pendanten til FN’s klimapanel. Ligeledes
henviser hun til en “FN-rapport,” som skulle være skræddersyet til Danmark. Rapporten er så lig med den “ekspertudtalelse”
(vedhæfter link.) som skulle anbefale rewilding. Og som absolut ikke har noget med FN at gøre, som jeg ser det.
Og selvom jeg nærlæser, kan jeg ikke nogen steder i IPBES’ moderorganisations rapporter eller anbefalinger finde rewilding
nævnt som en mulighed. Hvordan kan IPBES I Danmark så anbefale det så stærkt…? Er det i tråd med IPBES’
moderorganisations holdning?
Og kan en “ekspertudtalelse” fra et endags-seminar på Aarhus universitet financieret af 15. junifonden og Aage V. Jensen
naturfond siges at være objektiv og evidensbaseret og fri for personlige eller økonomiske interesser?
Jeg håber, du vil afklare det for mig.
På forhånd tak!
Hilsen Anne Kirstine Lomholt Hansen.
Fra: Lars Dinesen <lars.dinesen@sund.ku.dk>
Dato: 29. december 2021 kl. 12.43.05 CET
Til: Stine Lomholt Hansen <stineloha@hotmail.com>
Emne: RE: FN-rapport.
Kære Stine Lomholt Hansen,
Beklager et sent svar på din forespørgsel, som bl.a. skyldes, jeg har været ramt af Corona op til jul.
Her er et link til ekspertudtalelsen ”Genopretning af biodiversitet og økosystemer” udarbejdet i regi af det danske IPBESsamarbejde:
https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2020/06/Genopretning_ekspertudtalelse_22-Juni-2.pdf - ligger offentligt tilgængeligt
på www.ipbes.dk
Ekspertudtalelsen er baseret på et symposium omfattende en række indlæg af relevans for naturgenopretning og et antal

paneldebatter i forlængelse heraf i Aarhus i 2019 og dernæst en heldagsworkshop, hvor struktur og indhold af den danske
ekspertudtalelse om genopretning blev diskuteret. Workshoppen inddrog 15 forskere/eksperter, der over det næste årstid
udviklede og kommenterede på udkast til den endelige udtalelse udkom i juni 2020.
Ekspertudtalelsen er 15 danske forskeres/eksperters bud på, hvordan man, med afsæt i de globale og regionale IPBESrapporter, kan genoprette biodiversitet på land i Danmark. Der er ikke tale om en fælles ekspertudtalelse fra FN’s
biodiversitetspanel IPBES, og de internationale rapporter fra IPBES har således ikke forholdt sig til de danske planer om
græsning i de danske naturnationalparker.
Med venlig hilsen,
Lars Dinesen
-----Original Message----From: Stine Lomholt Hansen <stineloha@hotmail.com>
Sent: 15. december 2021 19:14
To: Lars Dinesen <lars.dinesen@sund.ku.dk>
Subject: FN-rapport.
[You don't often get email from stineloha@hotmail.com. Learn why this is important
at http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification.]
Hej IPBES!
Jeg ved ikke, om det er her, I kan hjælpe mig, men jeg prøver!
Miljøminister Lea Wermelin henviste idag, under samråd omkring de planlagte Naturnationalparker, til en FN-henstilling til,
hvordan vi skal rette op på biodiversiteten i Danmark specifikt.
Kan I mon hjælpe mig med at finde frem til den? Evt. link?
Venlig hilsen Stine Lomholt Hansen.

