
MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

 

 

J.nr. 20-00239-3 

 

 

A 1853/kultur  

 

Framlagt av Den konservativa gruppen 

Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden 
 

Medlemsförslag 
om en gemensam Nordisk lotsutbildning          

Förslag 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att börja arbetet med en gemensam nordisk lotsutbildning 

Bakgrund 

Tillsammans utgör de nordiska länderna världens 11:e största ekonomi och är väl in-

tegrerade i den globala ekonomin. Våra nordiska länder är beroende av handel och 

handelssjöfarten är här en viktig kugge.  

 

För att öka säkerheten anlitas lotsar av fartyg för att assistera vid hamnanlöp eller 

riskfyllda passager vilket gör lotstjänsten till en betydelsefull funktion för våra län-

ders sjösäkerhet och handel. Lotsen är också viktig ur miljösynpunkt då olyckor med 

utsläpp förstör naturen. 

 

Dock kommer uppgifter på att många länder får allt svårare att rekrytera lotsar.  

I Sverige har pensionsavgångar tillsammans med vissa problem vid rekryteringen av 

nya lotsar skapat en brist på behöriga lotsar. Antagningskraven till den lotstjänst som 

finns i dag är bland annat att sjöbefälet ska sjökaptensbehörighet. En smalare bas 

tillgängliga sjöbefäl i dag gör att svenska Sjöfartsverket måste undersöka alternativa 

utbildningsmöjligheter till framtidens lotsar, för att säkerställa en tillräcklig beman-

ning på samtliga lotsstationer. Ett av dessa är nya kombitjänster där arbetet med lots 

kan kombineras med att exempelvis arbeta på en isbrytare. 

 

Då få lotsar utbildas i våra nordiska länder blir resultatet att varje utbildningsplats blir 

mycket kostsam. Dessutom menar Föreningen Svenska Sjöfarts (FSS) menar att 

trots det stora framtida behovet av lotsar i både antal och kompetens, är underlaget 

för nationella lotsutbildningar inte tillräckligt stort. Det blir ett betydligt större och 

bättre underlag om de nordiska länderna går samman och skapar en gemensam lots-

utbildning. 

 

Norden som sjöfartsregion är beroende av säker trafik och välutbildade lotsar.  

Konservativa gruppen anser därför att det vore välkommet om våra nordiska länder 
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samarbetade om att få fram en gemensam utbildning av lotsar för att säkra framti-

dens sjöfart i våra nordiska vatten. 

 

Genom förslaget om en gemensam nordisk lotsutbildning stärks Norden som  

ledande sjöfartsregion och nordisk nytta uppnås. 
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