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A 1927/UVU Medlemsforslag om å avvise alle forslag som 

begrenser export av energi  

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 
att 

 

• At Nordisk Råd ber de nordiske regjeringene 

å avvise alle forslag som begrenser kraftutvekslingen mellom land i 

Norden og ellers med Europa, og samtidig styrke det nordiske 

energisamarbeidet 

 

 

Bakgrund 

Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, dets bruk av gass som våpen mot 

Europa og EUs mottiltak for å avslutte all bruk av russisk gass har ført til store 

energiutfordringer for det europeiske kontinentet. Dette skjer samtidig som en 

historisk tørke drevet frem av menneskeskapte klimaendringer forsterker krisen. 

Energiprisene har som følge av dette over hele Europa nådd rekordnivåer langt ut over 

noe som har skjedd tidligere. 

  

Situasjonen gjør at det er viktigere enn noen gang at Norden opprettholder og 

forsterker sitt energisamarbeid og gjør dette innenfor et felles europeisk 

energisamarbeid – både for å fremskynde utviklingen av et mer klimavennlig 

energisystem, og for raskt gjøre det mulig å innføre effektive sanksjoner mot bruk av 

russisk gass i Europa.  

  

I juli 2022 avviste Norges statsminister Jonas Gahr Støre å gå inn kraftmarkedet og 

begrense kraftutvekslingen fra Norge med andre land. Men en måned senere har den 

norske regjeringen ved flere anledninger signalisert at den vurderer tiltak for i gitte 

tilfeller å begrense krafteksporten fra Norge.  

  

Mittengruppen er svært bekymret over denne tilsynelatende omvendingen, og mener 

det er et alvorlig signal om en svekkelse av det nordiske energisamarbeidet. I lys av 
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erfaringene fra COVID19-pandemien, er det urovekkende at det igjen vurderes å 

begrense det nordiske samarbeidet over grensene. 

  

De tre nasjonale systemoperatørene Fingrid, Svenska Kraftnät og Energinet skrev 19. 

august 2022 et brev til den norske regjeringen der de understreket viktigheten av åpne 

grenser for import og eksport av strøm, og advarer mot å innfør eksportrestriksjoner på 

strømnettet. De mener at slike restriksjoner kan inspirere andre land til å gjøre 

tilsvarende tiltak, noe som vil føre til en langt mer negativ effekt for både nordiske og 

europeiske kraftmarkeder.  

  

Mittengruppen støtter dette oppropet. Gruppen ber derfor de nordiske regjeringene 

om å samarbeide tettere for å sikre elforsyningen i Norden og legge til side alle forslag 

om å begrense kraftutvekslingen mellom landene.    
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