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PRESSEMEDDELELSE
Naturrådet nægter at lade sig nedlægge
Miljøminister Hans Christian Schmidt har meddelt, at Naturrådet i lighed med en række
andre rådgivende nævn og udvalg skal nedlægges. Det har Naturrådet ikke uden videre
tænkt sig at følge.
”Naturen og naturpolitikken er lavet af et stof, der ikke gør den egnet til at være politisk kastebold ved tilfældige regeringsskift. Derfor må Naturrådet modsætte sig, at blive offer for den ny
regerings behov for at vise handlekraft”, lyder det fra Naturrådets formand, professor Peder Agger.
”Lige siden vi fik den første Naturfredningslov i 1917, har Danmark haft et Naturråd bestående
af uafhængige forskere. De har på et fagligt grundlag rådgivet regering og myndighederne om
naturens tilstand og konsekvenser af den førte naturpolitik. Der findes tilsvarende råd i de fleste
andre lande i Europa og det vil være ude af trit med udviklingen og til skade for naturpolitikken,
hvis der i Danmark ikke er rum for et politisk uafhængigt organ som Naturrådet. Derfor har
Naturrådets fire vismænd besluttet at fortsætte deres arbejde. Også selvom det bliver på lavt blus
og uden den nuværende miljøministers støtte”, siger Peder Agger og fortsætter:
”Der er fortsat brug for gode råd baseret på faglig indsigt, ikke mindst nu hvor vi har fået de første smagsprøver på den ny regerings naturpolitik. Det er især nødvendigt at holde øje med, hvordan det går med gennemførelsen af det storstilede forslag til en handlingsplan for biologisk
mangfoldighed og naturforvaltning, som det bredt sammensatte Wilhjelmudvalg i enighed nåede
frem til for et halvt år siden. Vi har hele tiden tænkt os at afholde en ”Wilhjelm + 1” konference i
slutningen af 2002. Den opgave agter Naturrådet fortsat at løse, uanset at Hans Christian
Schmidt har smækket pengekassen i”, slutter Peder Agger.
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