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Svar Rek. 38/2021 - Rekommandation om ungdommens fond 
for biodiversitet og klima 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd i samarbejde med NR og 

UNR, at etablere Ungdommens fond for klima og biodiversitet i samarbejde 

med de nordiske miljøfinansieringsinstitutioner og invitere pensionskasser, 

fonde og interesserede til at bidrage til fonden.  

 

At der etableres en styringsmodel hvor ungdommen styrer og leder fonden 

og at unge involveres i projekterne, der bevilges penge til. 
 

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 
För Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna är ungdomsinvolvering en 

högt prioriterad fråga. Nordiska ministerrådet och de nordiska länderna stödjer i 

dagsläget flera stora satsningar på ungdomsinvolvering i politiska processer inom 

miljö och klimatområdet såsom utveckling av nytt FN biodiversitetsavtal, involvering 

i kommande möten såsom UNEA och Stockholm + 50 samt möten med de nordiske 

klimat- och miljöministrarna. 

 

För att kunna besvara rekommendationen och få ökad kunskap om Nordiska rådets 

förslag genomfördes under januari och februari månad två dialogmöten med repre-

sentanter från de nordiska länderna, Nordiska Rådets utskott Hållbart Norden och en 

representant från Ungdomens Nordiska Råd. Dialogerna har varit mycket givande 

och vikten av att involvera ungdomar delas av samtliga. Hur ungdomsinvolvering ska 

ske och vilka avvägningar som behöver göras behöver utrönas vidare. Dialogen 

kommer att fortsätta våren 2022 för att klara ut de outlösta frågor som ställts kring 

form, varaktighet och trovärdighet.   

 

Nordiska ministerrådet har allokerat 800.000 DKKi år 2022 för att undersöka hur en 

eventuell fond skulle kunna utformas. Nordiska ministerrådets beskrivning för alloke-

ring av de 800. 000 DKK lyder” at MR-SAM afsætter 800.000 DKK til miljø- og klima-

sektoren med henblik på forberedelse og eventuel etablering af en nordisk ungdoms-

fond for klima- og biodiversitet. Som led i forberedelserne skal der ske dialog mellem 
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relevante parter, herunder Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden”. Hur dessa 

800 000 DKK ska användas behöver fortsatt diskuteras i dialog med Nordiska Rådets 

utskott Hållbart Norden under våren 2022.     

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är delvis uppfylld. 

 


