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Redegørelse til Nordisk Råds temasession 

2014: Udnyttelse af naturens ressourcer 

1. Baggrund: Bæredygtig naturressourceforvaltning 

 

Al samfundsudvikling og produktion baseres på økosystemenes produktion 

af varer og tjenester og livsnødvendige funktioner. Den grønne og blå 

sektorer og dens bæredygtig forvaltning udgør derfor grundlaget for en 

bæredygtig udvikling af et biobaseret samfund, bioøkonomien. 

 

Økosystemernes funktion er grundlaget for alt menneskeliv. De bidrager 

med mange typer af økosystemtjenester til samfundet, som udbytte i 

form af afgrøder, dyr, træ og fiber, støtte og regulering igennem klima-

kontrol og vandrensning og kulturelt gennem øget livskvalitet og sundhed. 

Forskning og udvikling som udvikles på denne base fører til viden, der kan 

omsættes til innovation og entreprenørskab i primærerhvervene. De grøn-

ne og blå sektorer leverer på denne måde mange samfundstjenester. 

 

Bæredygtig anvendelse af naturressourcer betyder en ansvarlig produkti-

on og anvendelse af naturressourcer der sikrer biodiversitet, reproduktion 

og vigtige økosystemfunktioner i fremtiden.  

 

Produktion i primærerhvervene er baseret på anvendelse af biologiske 

ressourcer. Denne anvendelse skal udføres på en bæredygtig måde, og 

primærerhvervene skulle tage på sig ansvaret for bæredygtig forvaltning 

af naturressourcerne. 

 

Ansvarlig forvaltning af marine og ferskvand ressourcer er meget vigtig 

for de samtlige nordiske lande. Centralt til fiskeriforvaltning i alle nordiske 

lande er forsigtighedsprincippet og at forvaltningssystemerne er viden-

skabsbaseret. Implementering af strategier for bæredygtig brug af marine 

og ferskvand ressourcer behøves at være økosystembaserede. 

 

De nordiske lande er alle forbehold af de internationale aftaler for bevarel-

se og bæredygtig anvendelse af biologisk diversitet og genetiske ressour-
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cer. Det er et krav som landene har delvist valgt at løfte i nordisk samar-

bejde. 

 

De nordiske lande har i mange år aktivt bidraget i det internationale sam-

arbejde om bæredygtig forvaltning af naturressourcer, blandt andet in-

denfor FAO og OECD, FAO’s Commission on Genetic Resources, Conventi-

on on Biological Diversity and the international TRIPS-aftale.  

 

Bæredygtig brug af genetiske ressourcer er en udfordring der handler ikke 

mindst om at sikre at genetisk variation bliver brugt i produktionen. Det 

sker blandt andet igennem vækstforædlingsinitiativer, udvikling og styrke 

af bæredygtig anvendelse af genetiske ressourcer, alt fokusområder i nor-

disk samarbejde. 

 

For at kunne forvalte naturressourcer på en bæredygtige måde, er viden 

om både naturressourcer og deres tilstand vigtigt. Den nordiske miljøsek-

tor arbejder derfor for at generere og sprede viden om naturens tilstand 

og påvirkning af denne fra produktions- og forbrugsmønstre. Den nordiske 

kemikaliegruppe (NKG) har, for eksempel, haft en række projekter angå-

ende udvikling af testmetoder for evaluering af påvirkning af kemikalier på 

miljø og sundhed bland andet ift. hormonforstyrrende og andre farlige 

stoffer samt kombinationseffekter. Resultaterne af disse projekter føres 

videre til relevante processer i EU (lovgivning angående REACH, biocider, 

plantebeskyttelsesmiddel), OECD (blandt andet nanomaterialer) og FN 

(globalt harmoniseret klassifisieringssystem for kemikalier). 

 

TEG og HAV grupper (to nordiske arbejdsgrupper om natur og biodiversi-

tet på land og i havet) arbejder med værdisætning af økosystemer og ud-

redninger om naturens tilstand og ressourcer. 

 

 

2. Bioøkonomi og det biobaserede samfund 

 

Bioøkonomi er et koncept som er baseret på optimal udnyttelse af de bio-

logiske ressourcer fra hav og land. En bæredygtig udnyttelse af disse res-

sourcer indebærer vigtige muligheder for at øge velfærd og stimulere grøn 

økonomisk vækst i Norden. Dette behøves at gøres med en helhads 

tænkning hvor både produktion og anvendelse af biologiske ressourcer er 

bæredygtig.  

 

Island som formandskabsland i 2014 vil, fokusere på Nordens biologiske 

ressourcer, som kan udnyttes meget bedre end tilfældet er i dag, i sit 

formandskabsprogram, Nordisk Bioøkonomi (NordBio 2014-2016). Fokus 

på grøn økonomisk vækst og bæredygtig udvikling går hånd i hånd i pro-

grammet om udviklingen af den nordiske bioøkonomi. Ressourcer, selvom 

de er fornybare, kan slippe op, og derfor har vi pligt til at sikre at de ud-

nyttes bæredygtigt og at undgå spild. For at sikre grøn økonomisk vækst 

og bæredygtig udvikling på sigt, er det vigtigt at koble disse målsætninger 

til forskning og uddannelse.  

 

NordBio vil bland andet koordinere aktiviteter som har som formål at kort-

lægge nordisk bioøkonomi og dens dimensioner. Et hoved fokusområde, 

er at fremme innovation i bioøkonomiens produktion systemer, innovation 

er en vigtig beredskab til at optimere værdien i værdikæderne, med bæ-

redygtig udvikling som formål.  

 

3. Bæredygtig produktion og forbrug 

 

Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet (Bæredygtig produktion og for-

brug – gruppen, HKP, og Nordisk affald gruppe, NAG – gruppen): Fx ind-

spil til EU angående ecodesigndirektivet og ressourceeffektivitet (fx del-

rapporten om vaskemaskiner, et kommende seminar under EU Green 
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Week); statsministerinitiativ i tekstil og plast – metoder, teknikker og pro-

cesser for genbrug af materialer i de nordiske lande samt businessmodel-

ler relateret til disse. 

 

Miljømærkning: NMR finansierer Svanen, verdens mest kendte miljømær-

ke, og HKPs undergruppe har lavet en del evaluerings og visionsarbejde 

angående udviklingen af Svanemærket; Småsamfundsgruppen har frem-

met bruget af Svanemærket i småsamfund. 

 

SPIN database (NKG). En database om brugen og eksponering af tusindvis 

af kemikalier i de nordiske lande. Bæredygtig produktionsteknologi (HKP): 

forskellige studier om Best Available Technology (BAT), fx angående støj i 

havneområder og madvareindustrien. Disse studier bidrager direkte til 

EU's BAT-arbejde. 

 

4. Sammenfatning 

 

Udnyttelse af naturens ressourcer er hovedområde for Ministerrådet for 

Miljø (MR-M) og Ministerrådet for Fisk, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler 

og Skovbrug (MR-FJLS). Disse to ministerråd arbejder med flere indsatser 

som har til formål bæredygtigt værn og anvendelse af naturressourcerne. 

Nogle af indsatsområderne udføres i tæt samarbejde mellem disse to mi-

nisterråd og er bioøkonomien godt eksempel deraf.  

 

 


