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BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

Näringsutskottets betänkande över 

 

Medlemsförslag 

om nordiskt ekonomiskt samarbete i Arktis 

1. Utskottets förslag 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att kartlägga möjligheterna för ett ökat energisamarbete med be-

rörda länder när det gäller gasleveranser från Barentshavet till de 

nordiska länderna utifrån ett miljömässigt och hållbart perspektiv 

 

att kartlägga förutsättningar och behov av gemensamma insatser, 

t.ex. inom tranport/infrastruktur, för gruvdrift i de arktiska områ-

dena, inklusive Grönland, Finland, Norge och Sverige 

2. Bakgrund 

Delar av den finska delegationen i Nordiska rådet har lämnat ett med-

lemsförslag om att Nordiska rådet (NR) rekommenderar Nordiska mi-

nisterrådet(NMR)  

 

att kartlägga möjligheterna till ett ökat bärkraftigt energisamarbete mel-

lan de nordiska länderna och mellan Norden och det övriga Europa 

 

att främja det ekonomiska samarbetet i Arktis och stöda utvecklingen av 

miljövänlig teknologi och enhetliga miljönormer 

 

att stärka samarbetet mellan Norden och Ryssland i syfte att utveckla den 

nordliga sjörutten, och öka samarbetet inom järnvägstrafik och telekom-

munikationer 

 

att verka för att EU i större utsträckning dras in i det arktiska samarbetet 

och ges möjligheter att delta i utbyggnaden av det, och för att EU blir 

permanent observatör i Arktiska rådet,  

 

samt att  

 



 

 

 Sida 2 av 7 

Nordiska rådet 

A 1553/näring 

Behandlas i: 

Näringsutskottet 

J.nr. 12-00085-8 

 

 

Nordiska rådet rekommenderar regeringarna i Finland, Norge och Sverige  

 

att etablera gemensamma organ för planeringen av transport- och lo-

gistikfrågor samt för gruvdrift och arbetsmarknadsfrågor som berör ut-

vecklingen i Arktis 

3. Utskottets synpunkter 

Arktis blir politiskt sett en allt viktigare region där utmaningarna de sen-

aste åren har ökat betydligt och blivit mer synliga. Stora förändringar sker 

som förutom att påverka naturen, miljön och klimatet på ett globalt plan, 

även påverkar det arktiska samhället och dess befolkning. 

 

Arktis står potentiellt inför en rad stora och krävande satsningar i form av 

utvinning av naturtillgångar såsom olja, gas och mineraler. Många länder 

och företag riktar sina blickar mot Arktis i takt med att tillgångarna på 

andra ställen i världen minskar och kostnaderna för att utvinna ökar. En-

ligt vissa uppskattningar kan ca 25 procent av jordens oupptäckta rese-

verv av olja och gas finnas norr om polcirkeln.  

 

En eventuell utvinning av naturresurser i Arktis kan komma att innebära 

mycket stora belastningar på miljön och riskerna för miljökatastrofer 

kommer att öka drastiskt. Även befolkningen i dessa områden kommer att 

påverkas när ”storskalig industri möter småskaligt samhälle” och därför 

måste varje initiativ i Arktis utgå ifrån ett miljömässigt och hållbart per-

spektiv samt befolkningens villkor och deras och förutsättningar. Viktigast 

är dock att den ytterst känsliga miljön i minsta möjligaste mån påverkas.  

 

Det arktiska samarbetet med de nordiska länderna i spetsen måste driva 

på för ett stärkt samarbete som säkrar en hållbar ekonomisk, social och 

miljömässig utveckling och förvaltning. 

 

Dagens samhälle är uppbyggt av strukturer som kräver att energitillför-

seln säkras och endast korta avbrott kan tolereras utan allvarliga stör-

ningar i samhällets funktioner. Ökad efterfrågan, stigande priser samt 

miljö- och klimathoten har satt energipolitiken högt på den internationella 

politiska dagordningen och begrepp som energisäkerhet förekommer allt 

oftare i debatten. De nordiska länderna behöver, liksom många andra EU-

länder, förbereda sig på framtidens utmaningar för att säkra tillförsel av 

energi. 

 

I medlemsförslaget föreslås att NMR kartlägger möjligheterna för ett ökat 

energisamarbete mellan de nordiska länderna då en ökad industriell akti-

vitet (t.ex. gruvdrift) i den nordliga regionen kräver ökad tillgång till 

energi. De stora olje- och gastillgångar som förväntas finnas utanför 

Norge i Barentshavet kan på sikt komma att bli en viktig energiresurs för 

hela Europa, men speciellt för den nordliga regionen. Utskottet anser att 

detta är ett område som bör utredas och kartläggas närmare. Men det är 

utskottets uppfattning att en kartläggning måste utgå ifrån ett miljö-, kli-

mat- och hållbarhetsperspektiv. En utvinning av naturresurser i de ark-

tiska områdena måste ske på ett hållbart och miljömässigt försvarbart 

sätt och den bästa tillgängliga teknologin måste användas för att inte på-

verka denna känsliga miljö. 

 

Utskottet har tillsammans med Miljö- och naturresursutskottet lagt fram 

en rekommendation (Rek. 23/2011/næring) om energieffektivitet, förny-

bar energi och energiforskning där man bl.a. pekar på det avtal som 

Norge, Danmark och Sverige i december 2010 ingått med UK, Irland, 

Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna om att undersöka förutsättning-

arna för ett elnät i Nordsjön, det s.k. North Sea Grid Initiative (NSG). Mot-

svarande karläggning bör initieras av NMR med berörda länder när det 

gäller gasleveranser från Barentshavet till de nordiska länderna. 
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Utvecklingen av miljövänliga teknologier står högt på de nordiska länder-

nas politiska prioriteringar. Det visar inte minst de nordiska statsmi-

nistrarnas initiativ för att möta de globala utmaningarna, det s.k. Globa-

liseringsinitiativet. Inom det nordiska samarbetet pågår ett antal konkreta 

projekt, bl.a. har den största gemensamma nordiska satsningen inom 

forskning och innovation någonsin sjösatts – Toppforskningsinitiativet 

(TFI). Genom att involvera både kunskapsmiljöer och näringsliv och sam-

manföra de främsta talangerna i Norden, bidrar de nordiska länderna till 

att lösa de globala klimatutmaningarna. En del i TFI är arktiska forsk-

ningsprojekt (t.ex. NCoE SVALI – Stability and Variations of Arctic Land 

Ice och NCoE CRAICC – Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Chan-

ging Arctic Climate) med det uttalade målet att vara en plattform för ge-

mensamma processtudier, analyser, delning av metoder, forskarutbild-

ningar och aktiviteter för spridning av information av de vetenskapliga re-

sultaten. Utskottet anser därför att den andra att-satsen i medlemsförsla-

get redan är omhändertagen av NMR via TFI. 

 

Näringsutskottet har tillsammans med miljö- och naturresursutskottet un-

der flera år engagerats sig i transport- och infrastrukturfrågor. Bl.a. lade 

rådet fram en rekommendation (Rek. 17/2008/næring) om en gemensam 

nordisk handlingsplan för en klimatvänlig transportpolitik efter ett gemen-

samt utskottsförslag från de båda utskotten. Utgångspunkten för förslaget 

var ett ökat nordiskt samarbete för utveckling och användning av energi-

effektiva, klimatvänliga och miljöanpassade transportlösningar för luft-, 

land- och sjötransporter i och mellan de nordiska länderna. Responsen på 

rekommendationen från NMR har dock varit sval med den motiveringen 

att som en konsekvens av att det formella nordiska samarbetet inom 

transport/infrastruktur upphörde i samband med strukturreformen av NMR 

2005 då MR-Transport lades ner.  

 

Utskotten har i tidigare betänkanden på Rek. 17/2008/næring pekat på 

vikten av att omvärdera detta beslut då det förhindrar ett utökat samar-

bete för att förändra och förbättra transport och infrastrukturen gemen-

samt i de nordiska länderna. Utskotten anser att hela Nordens transport-

nät, inklusive det arktiska måste ses som en helhet och del av en större 

lösning för transportflödet mellan och i de nordiska länderna vidare ut i 

Europa och Världen. Därför anser utskotten det olyckligt att de nordiska 

regeringarna inte prioriterar ett djupare och mer förpliktigande samarbete 

inom transport/infrastrukturområdet. 

 

Representanter från utskotten deltog den 30 augusti 2011 i det nordisk-

baltiska transportministermötet (NB 8) i Reykjavik där rådets rekommen-

dation diskuterades. Ministrarna var generellt negativa till att skapa en 

gemensam handlingsplan då man menar att det nuvarande oformella 

NB8-forumet används till erfarenhetsutbyte och att infrastrukturfrågor är 

mer relevant att ta upp bilateralt och med EU samt inom den Nordliga di-

mensionen för transportsamarbete. Vidare menade ministrarna att det är 

svårt att följa upp en handlingsplan eftersom det inte finns gemensamma 

nordiska ekonomiska medel för transportsamarbetet. 

 

Utskotten har även lagt fram ett förslag (Rek. 18/2011/miljø) om ökad 

sjöfartssäkerhet och miljöskydd i Arktis. I rekommendationen pekar ut-

skotten på den fara som en ökad trafikering av de arktiska farvattnen ut-

gör och det ökade behovet av internationellt samarbete av nationer och 

aktörer i de arktiska områdena.  

 

I ljuset av detta anser utskotten att det på nuvarande tidpunkt är bättre 

att återkomma med ett mer stringent förslag som omfattar hela transport- 

och infrastruktursektorn då det finns ett stort behov för övergripande ge-

mensamma nordiska insatser och en nordisk handlingsplan inom det 

transport/infrastrukturpolitiska området som även innefattar utvecklingen 
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i det arktiska området. De båda utskotten har utsett var en rapportör som 

ska lägga fram ett förslag om en nordisk transport och infrastrukturpolitik.  

 

Utskottet menar därför att den problemställning som medlemsförslaget 

lyfter angående gruvdriften i de nordiska länderna är principiellt viktig. 

Gruvdriften i Finland, Norge och Sverige är av tradition en viktig närings-

gren och en del av ländernas basindustrier, framför allt i den nordliga de-

len. Även i Grönland har gruvdriften en viktig roll. Därför kan de nordiska 

länderna dra nytta av varandras erfarenheter genom ett tätare samar-

bete, speciellt inom tre dimensioner: gruvteknologier och säkerhet; rekry-

tering av kvalificerad arbetskraft samt transport- och logistik knytet till 

gruvdrift. 

 

Av förslaget framgår att ett gemensamt organ för planering, etc. inrättas 

när det gäller gruvdrift, transport- och logistik samt arbetsmarknadsfrå-

gor. Utskottet menar att det är inte är relevant att föreslå att instifta ett 

nytt organ utan en grundlig analys, bl.a. för det kan få ganska stora bud-

getmässiga konsekvenser. Utskottet föreslår därför att NMR utreder och 

kartlägger förutsättningar och behov av gemensamma insatser när det 

gäller gruvdrift, exempelvis för transport- och logistiklösningar, i de ark-

tiska områdena inklusive SV, NO, FIN. I ljuset av att Grönland också har 

en stor potential för gruvdrift vore det naturligt att de även ingår i utred-

ningen. 

 

I medlemsförslaget föreslås att NMR ska verka för att EU i större utsträck-

ning dras in i det arktiska samarbetet och ges möjligheter att delta i ut-

byggnaden av det, och för att EU blir permanent observatör i Arktiska rå-

det. Enligt fördelingen av ansvarsområden inom rådet ansvarar presidiet 

för frågor som rör utrikespolitik och övergripande kontakter till andra poli-

tiska organisationer som t.ex. EU. Presidiet har lagt fram en strategi för 

rådets kontakter med EU med överskriften ”En nordisk stemme i EU” med 

det övergripande målet att kraftigare prioritera en gemensam nordisk in-

sats i kontakterna med EU. Utskotten har därför överlämnat denna fråga 

till presidet för behandling. 

4. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår näringsutskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att kartlägger möjligheterna för ett ökat energisamarbete med be-

rörda länder när det gäller gasleveranser från Barentshavet till de 

nordiska länderna utifrån ett miljömässigt och hållbart perspektiv 

 

att kartlägga förutsättningar och behov av gemensamma insatser, 

t.ex. inom tranport/infrastruktur, för gruvdrift i de arktiska områ-

dena, inklusive Grönland, Finland, Norge och Sverige 

 

 

Nuuk den 27 juni 2012 

Annette Lind (S), næstformand 

Arto Pirttilahti (cent) 

Billy Gustafsson (S) 

Bjørt Samuelsen (T) 

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Eero Suutari (saml) 

Jessica Polfjärd (M), formand 

Per Olaf Lundteigen (Sp) 

Tone Merete Sønsterud (A) 

Torgeir Trældal (FrP) 

Wille Valve (MÅ) 
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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Betänkande över medlemsförslag  

om nordiskt ekonomiskt samarbete i Arktis 
 

Det arktiska området är under stark omvandling. Klimatförändringarna, 

den smältande isen och naturrikedomarna gör att en helt ny bild av områ-

det nu träder fram. Nya farleder i de nordliga vattnen utforskas aktivt och 

naturresurserna blir allt mera tillgängliga. Nya gruvor öppnas och olje- 

och gasfyndigheter utvecklas. Turismens betydelse ökar. 

 

Politiskt håller Arktis på att bli en allt viktigare region. Alla nordiska stater 

har under de senaste åren utformat arktiska strategier. Omvärlden visar 

också ett allt större intresse för utvecklingen i området. Norden har haft 

en viktig roll i denna politiska utveckling. De nordiska länderna, fem av 

åtta medlemmar, har en stark position i Arktiska rådet. Det är viktigt att 

vi tillsammans fortsätter att aktivt backa upp rådet som den primära or-

ganisationen för arktiskt samarbete.  

 

Förändringarna i Arktis innebär stora möjligheter. Våra länder har goda 

förutsättningar att vara centrala aktörer i det framtida samarbetet. Vi kan 

bidra till en bärkraftig ekonomisk utveckling som gynnar våra länder i sin 

helhet, och beaktar de intressen som befolkningen som bor i området har. 

För att klara framtidens utmaningar måste vi satsa på utbildning och på 

att stärka den kompetens vi redan har i våra respektive länder inom 

forskning och teknologi- och produktutveckling. I detta arbete bör vi utgå-

ende från en bärkraftig utveckling kombinera de krav som en ekonomisk, 

social och miljömässig utveckling ställer för att främja en grön ekonomi. 

Målet bör vara att skydda biodiversiteten och att spara naturresurser ge-

nom ett effektivare resursutnyttjande. 

 

Nordiska ministerrådets nya arktiska samarbetsprogram, som sätter be-

folkningen i centrum, utgör en god grund för det övergripande samarbetet 

mellan våra länder. I programmet ingår bl.a. åtgärder för att underlätta 

anpassningen till klimatförändringarna, och för att uppmärksamma ur-

sprungsbefolkningens behov. I tillägg behövs konkreta åtgärder för att 

underlätta det ekonomiska samarbetet i regionen och för att ta fasta på  

EU:s möjligheter att öka sitt engagemang i detta samarbete. Under de 

närmaste åren behövs nya insatser för att stärka de nordiska ländernas 
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position särskilt inom denna del av samarbetet. Målet bör vara att främja 

den ekonomiska utvecklingen i området på ett sätt som är ansvarsfullt 

och ekologiskt hållbart. För detta krävs ett intensifierat samarbete mellan 

alla nordiska länder, och i vissa konkreta frågor som berörs här särskilt 

mellan Finland, Norge och Sverige. 

 

Ett problem i våra nordliga områden är traditionellt kommunikationerna 

och transport-förbindelserna över gränserna. Ett uppsving i det ekono-

miska samarbetet ställer nya krav på goda transportleder. Fungerande 

och effektiva transporter ger också Norden en stark position när det glo-

bala transportmönstret förändras. Det är inte enbart fråga om transporter 

via hamnar i norr längs den nordliga sjörutten till Asien. Också transitotra-

fiken mellan Sydeuropa och hamnarna i norr kan i framtiden bli av stor 

betydelse när nya väg- och järnvägsförbindelser byggs ut i Europa. I syn-

nerhet på det här området behövs ett närmare samarbete mellan Finland, 

Norge och Sverige. Det förs en diskussion mellan våra länder om olika nya 

järnvägs- och vägprojekt. Vi skulle emellertid ha mycket att vinna på att 

gå ett steg längre och tillsätta gemensamma organ med ansvar för plane-

ringen av sådana projekt. Vi behöver en planering som betraktar regionen 

som en helhet och ser till att våra länder får så stor gemensam nytta som 

möjligt av den kommande utvecklingen.  

 

En viktig fråga i detta sammanhang är också samarbetet med Ryssland. 

Det finns stora för-väntningar på den nordliga sjörutten till Asien. De nor-

diska länderna kan erbjuda det kunnande som behövs för att bygga ut en 

farled som är miljövänlig och uppfyller höga krav på säkerhet och effekti-

vitet. De nordiska länderna bör också intensifiera sitt arbete för enhetliga 

internationella regler för säkerhet och miljöskydd inom sjöfarten i Arktis. I 

det här arbetet vi kan också dra nytta av de resultat som har uppnåtts 

inom Östersjösamarbetet för att öka säkerheten och minska miljöriskerna 

inom sjöfarten. Mobilnät och bredbandsförbindelser behöver också stärkas 

och byggas ut, särskilt i de områden i Ryssland som gränsar till den nord-

liga sjörutten. Tillsammans kan vi också uppmuntra Ryssland till ett ökat 

samarbete i järnvägstrafiken och för att underlätta gränsövergångar. Åt-

gärder på det här området är centrala för att säkra förbindelserna till våra 

globala marknader också på lång sikt. Inom den Nordliga Dimensionens 

politik (ND) har ett nytt partnerskap för transport och logistik etablerats. 

ND transport- och logistiksamarbetet kan tillsammans med såväl nation-

ella som gemensamma nordiska insatser ge betydelsefulla synergieffekter 

och konkreta resultat. Det är i de nordiska ländernas intresse att trans-

port- och logistikpartnerskapet utvecklas till ett viktigt instrument för ett 

konkret projektsamarbete. Norden befinner sig i en viktig knutpunkt för 

framtida transportrutter och farleder. Det nordiska samarbetet i riktning 

mot Kanada och USA behöver också intensifieras med tanke på att nya 

nordliga farleder på sikt förväntas bli av betydelse också i den riktningen. 

Island och Danmark kan här få en viktig position. 

 

Gruvnäringen ökar också snabbt i betydelse. Traditionellt har gruvdriften i 

Sverige varit viktig, och under senaste tid har många nya gruvor öppnats i 

Finland. Planeringen av ytterligare projekt pågår i länderna. Norge antas 

också ha goda förutsättningar, och de geologiska undersökningarna har 

intensifierats. En gemensam syn på gruvverksamheten, och enhetliga reg-

ler för etablering och drift av gruvor är därför av stor betydelse för framti-

den. Ett utökat nordiskt forsknings- och utvecklingssamarbete i syfte att 

prioritera en teknologi som minimerar miljöriskerna skulle vara ett starkt 

stöd i detta arbete.  Inom EU/EES behövs också ett närmare samarbete 

inom produktionen och förädlingen av strategiskt viktiga mineraler. I Fin-

land och Sverige utvinns många för hela EU viktiga råvaror. Om utveckl-

ingen går framåt så snabbt som man nu kan förvänta sig, finns det också 

ett starkt behov av samarbete inom arbetskraftspolitiken mellan Finland, 

Norge och Sverige, för att motverka bristen på arbetskraft och förebygga 

en osund konkurrens.  
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Ökad industriell aktivitet i norr, särskilt gruvdriften, kräver tillgång till 

mera energi. I Barentshavet utanför Norge finns stora olje- och naturgas-

tillgångar, och det finns också goda förutsättningar för regionen att ut-

vecklas till en betydande producent av vatten- och vindkraft, på sikt even-

tuellt också vågkraft. Särskilt gasen från Barentshavet kan bli en viktig 

energiresurs för hela Europa. En möjlighet för framtiden kan vara att 

bygga ut ett gasnät som förser industrin i norr med energi och sedan fort-

sätter söderut mot Centraleuropa. 

 

EU kan med sina resurser utgöra ett starkt stöd för Norden, när det ark-

tiska samarbetet byggs ut. En viktig förutsättning är emellertid att EU 

också får en klar roll inom samarbetet och accepteras som permanent ob-

servatör i Arktiska rådet. För närvarande pågår inom EU arbetet på att 

planera ett arktiskt informationscentrum. Avsikten är att detta EU-

informationscentrum etableras i Rovaniemi, i anslutning till Finlands Ark-

tiska centrum, och att centret fungerar som ett nätverk mellan forsknings-

institutioner runt om i Europa. En stark uppslutning i Norden kring detta 

centrum främjar också samarbetet med och inom EU i arktiska frågor. 

 

Undertecknade föreslår att  

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att kartlägga möjligheterna till ett ökat bärkraftigt energisamar-

bete mellan de nordiska länderna och mellan Norden och det öv-

riga Europa 

 

att  främja det ekonomiska samarbetet i Arktis och stöda utveck-

lingen av miljövänlig teknologi och enhetliga miljönormer 

 

att stärka samarbetet mellan Norden och Ryssland i syfte att ut-

veckla den nordliga sjörutten, och öka samarbetet inom järnvägs-

trafik och telekommunikationer 

 

att verka för att EU i större utsträckning dras in i det arktiska sam-

arbetet och ges möjligheter att delta i utbyggnaden av det, och för 

att EU blir permanent observatör i Arktiska rådet  

 

och att  

  

Nordiska rådet rekommenderar regeringarna i Finland, Norge och Sve-

rige 

att etablera gemensamma organ för planeringen av transport- och 

logistikfrågor samt för gruvdrift och arbetsmarknadsfrågor som be-

rör utvecklingen i Arktis. 

 

Helsingfors den 5 mars 2012 

Anne Louhelainen (saf) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Eeva Maria Maijala (cent) 

Eero Suutari (saml) 

Juho Eerola (saf) 
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