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Kommissorium for biodiversitetsråd 2021-2024

Det følger af aftale om natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, at der skal etableres et
biodiversitetsråd, hvortil der afsættes 4 mio. kr. årligt i 2021-2024.
Der er i aftalen om natur- og biodiversitetspakken afsat i alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a.
udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for
forvaltning af truede arter. Heraf er der afsat 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet.
Biodiversitetsrådet skal styrke den generelle rådgivning om indsatser for natur- og biodiversitet og
understøtte arbejdet med implementering af indsatser i natur- og biodiversitetspakken.
Biodiversitetsrådet skal rådgive regeringen og folketinget om, hvordan vi i Danmark kan vende
tilbagegangen i biodiversiteten til fremgang, samt om hvordan Danmark mest effektivt kan leve op til
sine internationale forpligtigelser i forhold til beskyttelse af arter og habitater. Rådet kan endvidere
komme med input om, hvad Danmark bør lægge vægt på ift. biodiversitetsforhandlinger i EU- og FN
regi.
Rådets opgaver
Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan, der får til opgave at rådgive
regeringen og aftaleparterne om bl.a. implementering af indsatser i natur- og biodiversitetspakken og
kvalificere indsatserne. Biodiversitetsrådet kan behandle emner indenfor natur- og
biodiversitetsområder, hvis rådet finder grund til at tage emnet op
Biodiversitetsrådets arbejde skal ske under fuld hensyntagen til internationale juridiske og politiske
forpligtelser i EU, FN og regionale konventioner, på natur- og biodiversitetsområdet.
Rådgivningen skal kvalificere Danmarks bidrag til bl.a. biodiversitetsforhandlingerne i EU- og FNregi. Biodiversitetsrådet kan herudover bidrage til at kvalificere forslag fra interessenter m.v. i relation
til indsatser i natur- og biodiversitetspakken.
Rådet skal bidrage til, at indsatser for natur- og biodiversitet og indsatser i natur- og
biodiversitetspakken hviler på fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både
biodiversitetsmæssige, samfundsøkonomiske, lovgivningsmæssige og adfærdsmæssige aspekter af
indsatserne. Desuden skal Biodiversitetsrådet ligeledes vurdere forslagenes mulige synergi i forhold til
at fremme andre formål som drivhusgasreduktioner og klimatilpasning, som eksempelvis
naturbaserede løsninger bidrager til.
Biodiversitetsrådet arbejde skal ske inden for den økonomiske ramme for natur- og
biodiversitetspakken og eksisterende økonomiske rammer til indsatser for natur og biodiversitet.
Biodiversitetsrådet skal i sine analyser og sit arbejde inddrage relevante parter, herunder bl.a.
erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.
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Biodiversitetsrådet skal hvert år udarbejde en rapport om indsatser for natur- og biodiversitet og
indsatser i natur- og biodiversitetspakken.

Rådets sammensætning
Biodiversitetsrådets faglige bredde skal spænde bredt for at sikre, at rådet i sit arbejde beskæftiger sig
med alle aspekter i indsatsen for at forbedre biodiversiteten i Danmark. Rådet skal være sammensat
med et højt ekspert- og vidensniveau. Arbejdet omfatter problemstillinger inden for natur og
biodiversitet, miljø, økonomi, og adfærdsforskning af relevans for natur og biodiversitet, herunder i
relation til friluftsliv.
Biodiversitetsrådet skal bestå af en formand og otte menige medlemmer. Medlemmer og formand skal
alle være eksperter med viden om de forskellige relevante aspekter i arbejdet med at forbedre
biodiversiteten i Danmark.
De otte menige medlemmer bliver udpeget af miljøministeren blandt kandidater indstillet af
universiteterne (Rektorkollegiet), der indstiller to kandidater til hver post, henholdsvis en mand og en
kvinde.
Formanden udpeges af miljøministeren.
Rådet sammensættes, så det består af formanden og otte medlemmer med kompetencer inden for
følgende områder:





Biodiversitet (land, vand, hav) (5 medlemmer)
Jura, herunder EU- og international lovgivning (1 medlem)
Samfunds- og miljøøkonomi (1 medlem)
Adfærdsmæssige forhold, herunder i relation til friluftsliv (1 medlem)

Formand og medlemmer udpeges for perioden 2021-2024.
Biodiversitetsrådet sekretariatsbetjenes af Miljøministeriet.
Oversigt over biodiversitetsrådets kompetencer og klimarådets sammensætning vedlægges
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