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Mittengruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att etablera en gemensam havsvårdsplan för de arktiska havsområdena, inklusive avrinningsområdena, som ett övergripande supplement till de bilaterala vattenvårdsavtal som finns de nordiska länderna emellan och som ett
supplement till Arktiska rådets havsvårdsarbete
Bakgrund
Norden påverkas häftigt av de snabba förändringarna i de arktiska marina områdena
och bör därför vara katalysator för mer och snabbare åtgärder för en hållbar förvaltning av Arktis tillsammans med alla länder som berörs globalt. En tidtabell för förbud
på användningen av tungolja, etableringen och bevakningen av ett nytt internationellt fiskeavtal för de nya fiskevattnen i centrala Norra ishavet och gemensamma åtgärder för att motverka mikroplaster och föroreningar i avloppsvatten från regionens
vattendrag är exempel på sådana åtgärder.
De nordiska länderna har bilaterala avtal för hållbart fiske i vattendragen i Arktis, exempelvis för Tana älv mellan Finland och Norge, Sverige och Norge. Dessutom ingår
de nordiska länderna i Arktiska rådet som utför utförlig kartläggning av de arktiska
vattnen, människans inverkan på havsområdet genom både mineral- och oljeutvinning, fiske och sjöfart. Arktiska rådet analyserar och delar information på bredd om
den snabba utvecklingen av klimatförändringen i Arktis, såsom ändrade havsisområden, ändrat artbestånd och försurat havsvatten. Även om de nordiska ländernas bilaterala avtal och medlemskap i Arktiska rådet bidrar till samarbete och informationsutbyte, så kan Norden tillsammans göra ett ännu djupare samarbete i området.

J.nr. 21-00115-2

Alla de nordiska länderna har globalt sett ambitiösa klimatmål och en del av de nordiska länderna och självstyrande områdena har i tillägg utförliga havsvårdsplaner för
Östersjön med förankring i HELCOM och EU:s Östersjöstrategi som förbinder avtalsparterna till mer konkreta aktioner. Nu vore tid för att satsa på mer bindande gemensamma aktioner i Arktis och en tydligare gemensam strategi för att främja gemensamma intressen inför etableringen av EU:s arktiska strategi.
Trots att Arktiska rådet har bred kompetens och utför ett brett gemensamt kartläggningsarbete, så skiljer sig utvecklings- och ambitionsnivån mellan de nordiska länderna jämte Ryssland och Nordamerika. Norden kan hitta tydligare gemensamma
riktlinjer för innovativ sjöfart, hållbar turism, hållbar blå ekonomi samt omfattande
avfallshantering. Tillsammans har Norden bättre förutsättningar för att skapa gemensamma spelregler och skyddsåtgärder inför ändringar i fiskebestånd och tillgängliga fiskevatten samt gemensamma forum för ett hållbart samspel med lokaloch ursprungsbefolkning i de arktiska havsområdena. En gemensam havsvårdsplan,
inklusive avrinningsområden, vore önskvärt att utveckla främst för att den negativa
utvecklingen i de arktiska områdena sker så pass snabbt. En dylik process vore nödvändig för att minska på skadlig mänsklig verksamhet i området, reglera preventivt
och planera för att undvika konflikter 1, men samtidigt ta vara på möjligheterna i de
arktiska områdena. Norden behöver också forma en tydligare bild av den gemensamma viljan inför EU:s uppdatering av sin strategi för Arktis, med början år 2021.
Även både Sverige och Finland uppdaterar sina respektive nationella arktiska strategier år 2020 och år 2021.
Sett ur ett hållbarhetsperspektiv så har forskare konkluderat att den bästa förvaltningsmetoden vore en adaptive governance med grund i ekosystemsförvaltning 2,
men detta förutsätter delvis delade målsättningar och uppfattningar och dels en koherent lagstiftning i de arktiska, transnationella områdena. Processer som gemensam marin spatial planering kunde stöda en gradvis utveckling i riktning mot denna
form av ekosystemsförvaltning i alla de arktiska länderna. Trots att studier3 inom
Arktiska rådet kunnat konstatera att förvaltningen för arktisk resiliens skiljer sig kraftigt mellan de arktiska länderna, så kunde tilliten mellan de nordiska länderna ändå
bereda bättre förutsättningar för att samarbeta inom marin spatial planering. Samarbetet kunde ha goda förutsättningar eftersom EU fört samman speciellt Danmark,
Sverige och Finland kring marin spatial planering i Östersjön tidigare. Med tanke på
rapporter om den snabba och negativa klimat- och miljöbetingade förändringsbilden
i Arktis, samt rapporter om den otillräckliga förvaltningsmässiga beredskapen för
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den förändringen, så torde samarbeten i Arktis mellan de nordiska länderna vara väl
grundade och engagera parterna.
Därför föreslår Mittengruppen att Nordiska rådet väcker de nordiska ländernas intresse för att tillsammans planera för den hållbara förvaltningen av de arktiska marina områdena med gemensamma övergripande aktioner. Denna plan skulle också
omfatta en färdplan för hur Norden tillsammans säkerställer mer hållbara aktioner i
Arktiska rådet och genom Europeiska Unionens arktiska strategi.
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