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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

Ministerrådsforslag 
om Nordisk Ministerråds FJLS samarbejdsprogram 2021-2024 

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at gennemføre Nordisk Ministerråds FJLS samarbejdsprogram 2021-2024 og 

at tage hensyn til Nordisk Råds synspunkter der fremgår af betænkningen 

ved udformningen og implementeringen af de konkrete tiltag 

Baggrund 

Udvalget for et holdbart Norden og Udvalget for vækst og udvikling fik af ministerrå-

det præsenteret udkast til samarbejdsprogrammet for FJLS sektoren på deres re-

spektive sommermøder den 26. juni 2020. 

Udvalget for et holdbart Norden fremførte i den forbindelse forslag til at samarbejd-

sprogrammet inkluderer følgende elementer: 

- et øget fokus på unges rolle og involvering i beslutningsprocesser og aktivite-

ter 

- madspild er af stor betydning og langsigtede og vedvarende indsatser bør 

fremgå 

- konkretisere og udvikle på livscyklusperspektivet i forskellige produktions-

strømme herunder værdikædernes klima og naturressource belastning 

- vurdering af konsekvenserne af COVID-19 i forhold til samarbejdsprogram-

met strategiske indsatsområder 

- understregning af vigtigheden af indsatser mod antibiotika resistens  

 

Samarbejdsprogrammet foreligger nu og følger konkret op på Nordisk Ministerråds 

vision 2030 om at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region 

og forholder sig til visionens 3 strategiske prioriteringer; Et Grønt Norden, Et Konkur-

rencestærkt Norden og Et Socialt Bæredygtigt Norden. 

 

MR-FJLS er et tvær sektorielt ministerråd som omfatter de biobaserede sektorer fi-

skeri og akvakultur, jordbrug, næringsmidler og skovbrug. For at samle og skabe sy-
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nergier mellem disse områder fremgår det af samarbejdsprogrammet at FJLS-

sektoren de næste fire år vil styrke samarbejdet for udvikling af en værdiskabende 

bærekraftig nordisk bioøkonomi og bærekraftige og trygge madvaresystemer. Dette 

omfatter følgende prioriteter for perioden 2021-2024;  

 

- En helhedsorienteret forvaltning af Nordiske ressourcer. Dette omhandler 

bedre udnyttelse av ressourcer, øget økonomisk værdiskabning, tilpasning til 

klimaforandringerne og klimaløsninger og som hindrer tab af biodiversitet 

- Bæredygtig bioøkonomi som motor for vækst og udvikling. Dette sigter mod 

at styrke samarbejdet om bioøkonomi, herunder skabe grobund for ny tekno-

logi og fokusere på hvordan bioøkonomi kan virke som drivkraft for vækst og 

grøn omstilling i rurale områder samt gennemførelse af en satsning på bære-

kraftig havøkonomi. 

- Øget resiliens og mindsket klimapåvirkning. Denne indsats bygger videre på 

aktiviteter relateret til klimatilpasning og udslips reducerende tiltag, herun-

der kortlægning af sektorernes eksisterende klimaudslip med forslag til redu-

cerende tiltag inklusiv øget biologisk karbonlagring i kombination med at sik-

re biodiversitet og fremme tilpasning til klimaforandringer, samt støtte til 

forskning og udbredelse af viden om dyrknings- og driftssystemer, som kan 

give positive biodiversitets-, miljø- og klimaeffekter, samt opskalere innsats 

for havbaserede løsninger 

- Genetiske ressourcer. Gennem NordGens arbejde vil de nordiske lande fort-

sætte med at identificere og evaluere frøsamlingen og bidrage til at styrke 

den domesticerede biodiversiteten i Norden, og støtte landenes arbejde med 

at fremavle robuste og klimavenlige landbrugsplanter og -dyr 

- Tryg mad, sund kost og madglæde. Indeholder et forsat fokus på erfarings-

udveksling, ensartet implementering av EU-retsakter som en nordisk konkur-

rencefordel og gennemførelse af et projekt om bærekraftig livsstil samt byg-

ge videre på og videreudvikle samarbejdet om Ny Nordisk Mat. De nordiske 

ernæringsanbefalinger (NNR) er centrum for samarbejdet, med en fælles 

handlingsplan og monitorering og et fælles ernæringsmærke – Nøkkelhullet.  

 

Der er i samarbejdsprogrammet fokus på internationalt samarbejde.  Det internatio-

nale engagement sker bl.a. gennem EU´s Østersø-strategi, samt støtte til Large Oce-

an Nations-initiativet og indsatser ved internationale arrangementer såsom UN Food 

Systems Summit (2021), Global Bioeconomy Summit og FNs klimakonferanser (COP) 

samt biodiversitetskonferanser (CBD).  

 

Ligestilling og børn og unge har et særskilt fokus i programmet og der er taget initia-

tiv til at styrke inkludering af unge i sektorernes aktiviteter og beslutningsprocesser. 

Dette omfatter blandt andet inkludering af ungdomsrepræsentant i styret for Sam-

nordisk skovforskning, målrettede arrangementer (match-making days), ungdoms-

repræsentanter ved internationale arrangementer og samarbejde med skoler og bør-

nehaver om udvikling af undervisningsmateriale. Dette øgede fokus vil fortsætte. 
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Udvalgets synspunkter 

Udvalget for et holdbart Norden og Udvalget for vækst og udvikling takker for det 

gode samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af samarbejdsprogrammet for 

FJLS sektoren 2021-2024, hvor et første udkast blev præsenteret for udvalgenes 

medlemmer på deres respektive sommermøder i juni 2020. Udvalgene har haft retti-

dig mulighed for at komme med synspunkter til samarbejdsprogrammet.  

 

Udvalgene kan med stor tilfredshed konstatere at programmet har fokus på at skabe 

synergier mellem de forskellige sektorer, og udvikle løsninger som antager et mere 

helhedsorienteret perspektiv og under hensyntagen til både klima og biodiversitet. 

Dette er især vigtigt for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling, som både tager 

hensyn til biodiversitet og til klima. Desuden anser udvalgene det for positivt og 

fremadskuende at programmet inkluderer et arbejde med dyrknings- og driftssyste-

mer som kan give positive biodiversitets-, miljø- og klimaeffekter, og at der samtidig 

er planer om at styrke og opskalere indsatsen for havbaserede løsninger. 

 

Udvalgene finder det yderst positivt at samarbejdsprogrammet har et særskilt fokus 

på ligestilling og børn og unge. FJLS har iværksat en række initiativer der involverer 

børn og unge i konkrete aktiviteter og i vigtige beslutningsprocesser, og at dette ar-

bejde vil fortsætte. Udvalget for et holdbart Norden arbejder målrettet med ver-

densmål 16 om demokrati, herunder sikring af deltagerorienteret og transparente 

beslutningsprocesser, og ser fordele i erfaringsudveksling og samarbejde omkring in-

volvering af børn og unge i forbindelse med implementering af samarbejdsprogram-

met. 

 

Konkret har udvalgene følgende bemærkninger, som Ministerrådet med fordel kan 

tage hensyn til ved udformningen og implementeringen af de konkrete tiltag under 

programperioden; 

 

For så vidt angår bæredygtig havøkonomi finder udvalgene at samarbejdsprogram-

met med fordel kunne antage en stærkere kobling til Nordisk Ministerråds samar-

bejdsprogram for Miljø og Klima og arbejdsgruppen for hav og kyst, samt inkludere 

en stillingtagen til at standse tabet af den biologiske mangfoldighed inklusiv den ma-

rine biologiske mangfoldighed.  

 

Udvalgene konstaterer at samarbejdsprogrammet med fordel kunne indeholde stil-

lingtagen til forsuring af havet, herunder de socioøkonomiske konsekvenser, og 

hvordan et nordisk samarbejde om dette kan gennemføres. Desuden anser udvalge-

ne at de nordiske lande har en vigtig rolle at spille internationalt i forhold til at frem-

me vigtigheden af at fremme samarbejde om og forståelsen af bæredygtigt forvalt-

ning af havet, og de nordiske lande kunne med fordel trække på det internationale 

højniveau panel om bæredygtig havs økonomi, som den norske statsminister står i 

spidsen for. Desuden kan de nordiske lande med fordel samarbejde om at sikre en 

bindende aftale til FN’s havretskonvention om beskyttelse af genetiske ressourcer 

uden for national jurisdiktion (BBNJ-processen). 
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Udvalgene ser også gerne at samarbejdsprogrammet har et stærkere fokus på 

mikroplast i havet og hvilken betydning dette har både i forhold til fødevaresikkerhed 

og -sundhed. 

 

 

Norden, den 26. januar 2021 

Anders Kronborg (S) 

Anna-Kaisa Ikonen (saml) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

Doris J. Jensen (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Janine Alm Ericson (MP) 

Ketil Kjenseth (V) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Magnus Ek (C) 

Ole André Myhrvold (Sp) 

Simon Holmström (HI) 

Sofia Geisler (IA) 

Staffan Eklöf (SD) 

Vilhelm Junnila (saf) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

Anders Eriksson (ÅF) 

Arman Teimouri (L) 

Eveliina Heinäluoma (sd) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Joakim Strand (sv) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Lulu Ranne (saf) 

Mette Hjermind Dencker (DF) 

Nils Aage Jegstad (H) 

Orla Hav (S) 

Pyry Niemi (S) 

Pål Jonson (M) 

Ruth Mari Grung (A) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Torhild Bransdal (KrF) 

 


