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Svar Rek. 5/2016, Samarbejdsprogram for FJLS 2017-2020 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd:  

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
å prioritere innsatser mot spredning av antibiotisk resistens i jordbruket, jfr. innsatsområdet 
One Health, sunde dyr og dyrevelferd 

 
å søke felles nordisk posisjon i forhandlinger om viktige EU rettsakter som faller under in n-
satsområder i samarbeidsprogrammet og å søke samordning for å unngå at det oppstår gren-
sehinder ved implementeringen av EU direktiv   

 
å inkludere under innsatsområdet Økt motstandskraft og mindre klimapåvirkning i primær pro-
duksjon, oppfølgning av utredningen om klimaendringene og primærproduksjonen i Norden 
fra 2014, forsuringen av havmiljøet og problemene med forvaltningen av felles fiskebestander  
 

 
å inkludere under innsatsområdet Bæredyktig forvaltning av biologiske ressurser, tiltak som 
kan bidra til å redusere akvakulturens negative innvirkning på biologisk mangfold 

 
å inkludere under innsatsområdet Bæredyktig forvaltning av biologiske ressurser, tiltak som 
bidrar til at Norden kan utnytte sitt potensiale til bærekraftig produksjon av mat og bioenergi  

 

å gjennomføre Ministerrådsforslag B 307/holdbart om samarbejdsprogram 2017-2020 for mi-

nisterrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug  og inndra Nordisk råds 

synspunkter ved utviklingen av de konkrete innsatser  

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Nordisk Ministerråd takker Nordisk Råd for en god debat om Samarbejdsprogram for MR-

FJLS 2017-2020 på Nordisk Råds Session i København samt konstruktive input til MR-FJLS’s 

videre arbejde med Samarbejdsprogrammet.  

 

Nordisk Ministerråd opprioriterer med Samarbejdsprogram for MR-FJLS 2017-2020 arbejdet 

med at mindske spredning af antibiotikaresistens. Nordisk Ministerråd arbejder ud fra et One 

Health-perspektiv hvorfor alle indsatser finder sted i samarbejde mellem MR-FJLS og MR-S. 

Nordisk Ministerråds One Health strategigruppe begyndte deres arbejde med at promovere 

nordiske best practices og finde nye veje at styrke det nordiske One Health-samarbejde i 

Norden og internationalt. Arbejdet i Nordisk Ministerråds One Health ekspertgruppe koord i-

neres, så der skabes synergi mellem strategi og ekspertviden. Endvidere har Norges priorite-

ret formandsskabsmidler til et projektet Nordisk kommunikasjonskampanje for å motvirke an-
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tibiotikaresistens. Nordisk Ministerråd imødeser med interesse den hvidbog, som Nordisk Råd 

vil publicere i løbet af foråret. 

 
Nordisk Ministerråd vil fortsætte med at være et forum hvor de nordiske lande kan drøfte mu-
lige fællesnordiske positioner i EU-forhandlinger efter landenes ønsker når det er relevant. 
Allerede i dag drøftes EU-sager som en integreret del af sektorens arbejde i nordiske arbejds-
grupper og projekter, for eksempel for at mindske grænsehindringer ved implementering af 
EU’s fødevarelovgivning.  
I linje med denne anbefaling fra Nordisk Råd og som opfølgning på såvel Finlands som Norges 
formandsskaber vil MR-FJLS fortsat styrke samarbejdet om EU-spørgsmål hvor det giver 
mest værdi. Jævnfør MR-SAM’s beslutning af 1. november 2016 kan denne værdi meget vil 
findes ved at forstærke det nordiske EU-samarbejde i forhold til den tidlige fase af EU´s lov-
givningsproces samt gennem mindskning af grænsehindringer ved implementeringen af EU-
lovgivning.  
 
Spørgsmålet om klimaforandringer og primærindustri diskuteres allerede i sektoren, bl.a. ved 
seneste FJLS-ministermøde i Turku, juni 2016, hvor der blev holdt workshop om de nordiske 
regeringers arbejde med primærproduktion og klimaforandringer. Sektoren er også i gang 
med projekter, der handler om klimaforandringernes effekt på vore primærindustrier. For ek-
sempel bidrager det nordiske samarbejde med at skabe et bedre vidensgrundlag til at forvalte 
fælles pelagiske fiskebestande i forandring i de nordiske havområder.   
Nordisk Ministerråd ønsker ved at inkludere indsatsområdet Øget resiliens i og mindre klima-
påvirkning fra primærproduktionen at sætte yderligere fokus på bl.a. de udfordringer, som blev 
påpeget i rapporten Climate change and primary industries. 
 

Fiskerisamarbejdet i FJLS prioriterer generelt bæredygtighedsaspekter meget højt i de pr o-

jekter der bevilges. I 2016 er der bevilget midler til i alt 16 projekter der al le indeholder en 

målsætning om udvikling af et bæredygtigt fiskeri og akvakulturerhverv. Bæredygtigheden 

består bl.a. i en forvaltning der tager hensyn til biodiversiteten. Af disse projekter retter fire 

sig direkte mod akvakulturerhvervet. Der er projekter om recirkuleringsteknologi, fjernelse af 

kvælstof og fosfor gennem kompensationsopdræt og reduktion af lakselus. Derudover er g i-

vet støtte til det forberedende arbejde for et stort international projekt der vil inkludere øk o-

systemeffekter i fiskerirådgivningen, samt projekter for forbedrede bestandsanalyser af pela-

giske fiskearter og styrkelse af det faglige grundlag for fiskeriforvaltningen i de nordiske la n-

de. Endvidere har Nordisk Ministerrråd aktivt støttet arbejdet med bæredygtighedsmålene 

defineret i Aichi target 6 om bæredygtigt fiskeri, i samarbejde med European Bureau for Co n-

servation and Development, FAO og CBD. 
 
Nordisk Ministerråds Samarbejdsprogram FJLS 2017-2020 tager udgangspunkt FN’s Sustai-
nable Development Goals netop for at understrege, at det nordiske samarbejde skal udnytte 
det nordiske potentiale til økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig produktion af mad, 
bioenergi og andre produkter fra de nordiske primærsektorer. 
Nordisk Ministerråd vil derudover arbejde videre med indsatsområdet Sund, sikker mad og 
gode madvaner, videre samarbejde om ernæring med fælles handlingsplan, fælles nærings-
stofanbefalinger, fælles monitoreringssystem og ernæringsmærke, Nøglehullet, samt bære-
dygtigt kosthold generelt.   
 



 
 

3 / 3 

Nordisk Ministerråd vil gerne kvittere for Nordisk Råds rekommandation til Samarbejdspro-
gram for MR-FJLS 2017-2020 og vil inddrage Nordisk Råds synspunkter ved implementerin-
gen af samarbejdsprogrammet de næste fire år.  

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

 


