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PRÆSIDIEFORSLAG 

 

 

Præsidieforslag 

om fælles nordisk arktisk strategi 

1. Præsidiets forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer, 

at udarbejde en fælles strategi for nordisk samarbejde om de 

arktiske udfordringer under hensyntagen til synpunkterne i be-

tænkningen 

 

2. Baggrund 

Nordisk Råd har længe haft de arktiske udfordringer på dagsorden og 

Nordisk Ministerråd har også længe opereret med et arktisk samarbejds-

program. Tiden er moden til at udvikle dette samarbejde et skridt videre 

ved at udvikle en strategi som samler de nordisk lande om det, som de 

kan blive enige om. En gennemgang af de nationale arktiske strategier vi-

ser en vis divergens, men arbejdet med en fælles strategi vil vise hvad vi 

har til fælles, og hvad der adskiller os på dette område. En fælles strategi 

vil kunne øge de nordiske landes indflydelse både i Arktisk Råd og andre 

steder, hvor arktisk politik udformes. 

 

Der blev på Nordisk Råds session i København i november 2011 vedtaget 

en række rekommandationer om søfartssikkerhed i arktiske farvande. I 

Nordisk Råd er der enighed om, at der fortsat er behov for at sætte fokus 

på den arktiske region, som får markant ændrede vilkår især på grund af 

klimaforandringerne. For første gang i mange år afholder Nordisk Råd en 

særlig temasession 23.marts 2012, og Præsidiet var enige om at arktisk 

skal være temaet. 

3. Høring 

Der har ikke været en egentlig høring om dette forslag, men på Præsidiets 

møde 25. januar 2012 i Oslo var der enighed om, at de arktiske temaer 
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bliver stadig mere aktuelle. Stoltenberg rapporten har været med til at 

sætte fokus på de nordligste områder, men det vil være nyttigt de nordi-

ske lande i endnu højere grad agerer sammen. 

4. Præsidiets synspunkter 

Det blev på Præsidiets møde i januar 2012 foreslået, at Nordisk Råd skulle 

rekommandere de nordiske regeringer at udarbejde en fælles nordisk 

strategi for arktisk. Hensigten er ikke at skabe nye fora, men at de nordi-

ske lande optræder mere samlet f.eks. i Arktisk Råd. Der var opbakning 

bag denne ide, men det blev påpeget, at strategien bør være fremadrettet 

og ikke lade sig nøje med mindste fællesnævner.  

 

Under drøftelserne blev ulykken med krydstogtskibet i Italien nævnt – var 

samme ulykke sket i arktiske farvande, havde konsekvenserne været 

langt værre for både mennesker og naturen. Norden bør kunne være le-

dende også i forhold til at få indført juridisk bindende aftaler. Det gælder 

ikke blot om at udnytte ressourcerne i området, men i høj grad også om 

at passe på befolkningen i disse tyndt befolkede områder. 

 

Norge, Danmark og Sverige blev enige om fælles mål og prioriteringer i 

forbindelse med, at de tre nordiske lande i rækkefølge fik formandskabet 

for Arktisk Råd. I 2013 videregiver Sverige formandskabet til Canada, 

men det bør ikke få de nordiske lande til at svække sit engagement i den 

arktiske region. Tværtimod opfordrer Nordisk Råd de nordiske regeringer 

til yderligere at engagere sig i løsninger for den arktiske region.  

 

Det første mål med strategien er at finde ud af, hvilke mål de nordiske 

lande kan blive enige om. Så kommer spørgsmålet om hvilke virkemidler 

man vil anvende for at opnå de mål man kan blive enig om. Hensigten 

med en fælles arktisk strategi for Norden er dog ikke at skabe nye fora el-

ler at danne en fast nordisk blok i Arktisk Råd. Men de nordiske lande bør 

gå sammen om at arbejde for en række fælles mål som højere miljøstan-

darder og involvering af den lokale – til dels oprindelige – befolkning i de 

arktiske områder. Dette engagement gælder ikke kun samarbejdet i Ark-

tisk Råd, men også når den arktiske stemme bør høres i internationale 

sammenhænge som ved møder i FN, ved klimaforhandlinger eller ved 

drøftelser af sikkerhedspolitik. I sidstnævnte sammenhæng er det essen-

tielt, at regionen ikke bliver et konfliktfyldt område, men at det pragmati-

ske samarbejde især gennem Arktisk Råd fastholdes. Samtidig bør en ark-

tisk politik i et nordisk perspektiv inddrage anbefalingerne fra Stoltenberg 

rapporten. 

 

Centralt er spørgsmålet om at fremme en udvikling, som sikrer gode leve-

vilkår for de mennesker, der bor i de arktiske områder. Det gælder om at 

finde en balance mellem de lokale befolkningers rettigheder og behov 

samt beskyttelse af områdets sårbare natur overfor den voksende globale 

interesse i at udnytte naturressourcerne i de arktiske områder og bruge 

de nye transportruter, der vil komme i fremtiden.  Nye ruter til søs på 

grund af mindre havis, kan måske blive nyttige for transport mellem kon-

tinenterne. Omvendt vil hele jordkloden miste sin ”aircondition”, hvis de 

kolde egne ved polerne bliver markant varmere. En højere vandstand på 

grund af smeltet is vil samtidig påvirke de sårbare kystsamfund, hvor risi-

ko for erosion kan føre til, at bebyggelserne må flyttes. Andre steder vil 

optøning af permafrost føre til store problemer for infrastruktur samt olie 

og gasrør. 

 

Nordisk Råd har hentet inspiration i ”Report on Arctic Strategies of the 

Nordic Countries, with outlining differences and similarities” af den finske 

forsker Lassi Heininen fra University of Lapland, hvor han sammenligner 

de fem nordiske landes arktiske strategier. Der er naturligvis forskelle i 

prioriteringer mellem de fem lande, men på de væsentligste områder er 
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der tale om fælles mål. Norden kan presse på for at forbedre forholdene i 

den arktiske region. Nordisk Råd støtter som målsætning for en fælles 

arktisk strategi for Norden, at befolkningerne i regionen bliver sat i cen-

trum. Rapporten konkluderer, at det har betydning at Norden arbejder for 

at sikre at regionen forbliver fredelig. Det er også væsentligt med støtte til 

et forstærket Arktisk Råd som det centrale organ for forpligtende samar-

bejde på regeringsniveau. Yderligere nævner rapporten mere specifikke 

spørgsmål, der også vil blive behandlet på Nordisk Råds temasession om 

arktisk 23.marts 2012 i Reykjavik. De temaer, som mere fagspecifikke re-

kommandationer tager op, bør indgå i den samlede strategi. Det gælder 

også de rekommandationer om søfartssikkerhed i arktiske farvande, der 

blev vedtaget på Nordisk Råds session i København i november 2011. 

 

Anbefalingerne om en fælles arktisk strategi for Norden er i tråd med ud-

talelsen fra Ninth Conference of the Parliamentarians of the Arctic Region, 

der blev afholdt i Europaparlamentet i Bruxelles i september 2010. Her 

blev både foreslået en vision for Arktis frem mod 2030 og foreslået længe-

re programmer for aktiviteterne i Arktisk råd. Denne rekommandation fra 

Nordisk Råd om at udarbejde en fælles nordisk strategi kan give ekstra 

pres i forhold til at få en bedre arktisk koordinering. Strategien bør være 

fremadrettet og ikke lade sig nøje med mindste fællesnævner. Nordisk 

Råd støtter samtidig, at Nordisk Ministerråd fortsat lægger stor vægt på 

en arktisk indsats. Arbejdsgrupper under Arktisk Råd har udgivet en ræk-

ke videnskabelige rapporter med forslag til, hvordan en række problemer 

kan løses. Norden bør være en central aktør for føre forslagene ud i livet. 

 

11 medlemmer af den finske delegation i Nordisk Råd har stillet et 
medlemsforslag om at Nordisk Råd (NR) rekommanderer Nordisk 
Ministerråd (NMR) en række forslag især indenfor næringslivet. 
Derfor behandlede Næringsudvalget i en betænkning det meste af 
dette medlemsforslag. En enkelt at-sats forholder sig imidlertid til 
Nordisk Råds eksterne forbindelser, der er Præsidiets ansvar: 
 
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  
 
De 11 medlemmer af den finske delegation i Nordisk Råd begrun-
der dette afsnit således: 

 
EU kan med sina resurser utgöra ett starkt stöd för Norden, när 
det arktiska samarbetet byggs ut. En viktig förutsättning är emel-
lertid att EU också får en klar roll inom samarbetet och accepteras 
som permanent observatör i Arktiska rådet. För närvarande pågår 
inom EU arbetet på att planera ett arktiskt informationscentrum. 

Avsikten är att detta EU-informationscentrum etableras i Rovani-
emi, i anslutning till Finlands Arktiska centrum, och att centret 
fungerar som ett nätverk mellan forskningsinstitutioner runt om i 
Europa. En stark uppslutning i Norden kring detta centrum främjar 
också samarbetet med och inom EU i arktiska frågor. 
 
I The Conference of Parliamentarians of the Arctic Region (CPAR)er 

Europaparlamentet fast repræsenteret i Standing Committee, hvor 
Nordisk Råd har en plads som observatør. Her fungerer samarbej-
det konstruktivt, og Europaparlamentet var f.eks. vært for den se-
neste konference i september 2010. Det vil på samme måde være 
gavnligt, hvis EU stærkere bliver inddraget i det arktiske samar-
bejde på regeringsniveau i Arktisk Råd. Som nævnt i begrundelsen 
spiller EU f.eks. allerede en rolle i forhold til det EU-
informationscentrum, der er ved at blive etableret i Rovaniemi i 
det nordlige Finland. 
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5. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer, 

at udarbejde en fælles strategi for nordisk samarbejde om de ark-

tiske udfordringer under hensyntagen til synpunkterne i betænk-

ningen 

 

 

Reykjavik den 22. marts 2012 

Bendiks H. Arnesen (A) 

Bertel Haarder (V) 

Christer Winbäck (FP) 

Cristina Husmark Pehrsson (M) 

Helgi Hjörvar (A) 

Karin Gaardsted (S) 

Karin Åström (S) 

 

 

Kimmo Sasi (saml), Formand 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Michael Tetzschner (H) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Silvia Modig (vänst), Næstformand 

Simo Rundgren (cent) 

 

 


