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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 

REKOMMANDATION 

 

 

 Fælles nordisk arktisk strategi 

1. Rekommandation 

Rekommandationen lyder: 

 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer 

 

at udarbejde en fælles strategi for nordisk samarbejde om 

de arktiske udfordringer under hensyntagen til synspunkter-

ne i betænkningen 

2. Meddelelse fra de nordiske landes regeringer 

Alle de nordiske land har utarbeidet nasjonale strategier for Arktis. Disse 

er preget av at våre respektive geografiske, ressursmessige og utenriks-

politiske utgangspunkt er ulike. Men det finnes en rekke viktige målset-

tinger som er sammenfallende.  

 

En eventuell felles nordisk strategi for Arktis bør ha dette som utgangs-

punkt.  

 

Et annet viktig utgangspunkt er at en eventuell nordisk felles strategi for 

Arktis ikke skal innebære etableringen av et nytt forum for drøfting av 

spørsmål knyttet til utviklingen i Arktis. Til dette har vi Arktisk råd, som 

det sentrale sirkumpolare samarbeidsforum.  En eventuell strategi skal 

heller ikke innebære etablering av en uformell nordisk blokk i Arktisk råd, 

der Russland, USA og Canada deltar i tillegg til de nordiske land. 

Det vil være naturlig å starte arbeidet med en kartlegging av felles inter-

esser, slik de kommer til uttrykk i våre respektive strategier. Dette kan 

bygge på vitenskapelig arbeid som allerede er utført.  

 

Dernest vil det være hensiktsmessig å kople de identifiserte felles interes-

ser med eksisterende aktiviteter i Arktisk råd. En eventuell strategi bør in-

neholde konkrete forslag om hvordan nordiske land kan fremme imple-

menteringen av de anbefalinger som kommer til uttrykk i Arktisk råds 

mange vitenskapelige rapporter. På denne måten blir det nordiske samar-
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beid etablert med sikte på å støtte opp under virksomheten i Arktisk råd. 

Dette er et formål Norge støtter. 

 

Det bør være en målsetting med en eventuell strategi at de nordiske land 

sammen arbeider for implementering av all eksisterende lovgivning med 

relevans for Arktis. 

 

De nordiske lands regjeringer anser at rekommandasjonen kan avskrives.  

 

3. Præsidiets betænkning 

Det var hverken Nordisk Råds mål med en fælles strategi for nordisk sam-

arbejde om de arktiske udfordringer at skabe et nyt forum, eller at etable-

re en nordisk blok indenfor Arktis Råd. Målet var i stedet at fastholde det 

stærke nordiske engagement i Arktisk Råd, også når formandskabet over-

går til Canada i 2012 efter seks år med tre nordiske formandskaber. På 

nogle områder kan de nordiske lande have forskellige prioriteringer, men 

der er i høj grad tale om sammenfaldende mål i de nationale, nordiske 

strategier. Nordisk Råd fastholder derfor rekommandationen til de nordi-

ske landes regeringer om arbejde tæt sammen om de meget store udfor-

dringer den arktiske region står overfor. 

 

De nordiske lande er små hver for sig, men samlet kan de udøve en bety-

delig og positiv indflydelse på udviklingen i Arktis og på arbejdet i Arktisk 

Råd. En fælles nordisk indsats er nødvendig, da stadig flere store interna-

tionale aktører viser interesse for de arktiske områder og det skaber nye 

geopolitiske udfordringer. Norden bør fastholde en initiativrig og samlende 

rolle i det arktiske samarbejde. 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet 

Nordisk Råd tager meddelelsen om Rek. *3/2012/præsidiet til ef-

terretning og afventer ny meddelelse næste år. 

 

 

Göteborg den 26. september 2012 

Bertel Haarder (V) 

Cristina Husmark Pehrsson (M) 

Helgi Hjörvar (A) 

Juho Eerola (Saf) 

Karin Åström (S) 

Kimmo Sasi (saml) 

 

Marit Nybakk (A) 

Per-Kristian Foss (H) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Silvia Modig (vänst) 

Simo Rundgren (cent) 

Åsa Torstensson (C) 

 


