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Rekommendation 5/2012 om miljöskydd och olje- 
samt gasutvinning i de arktiska områdena 
 
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske lands regjeringar,  
 

å ta initiativ till tettere arktisk samarbeid om kapasite tog 
infrastruktur til å rydde opp etter oljeutslipp, og arbeide for en 
juridisk bindende avtale mellom alle de arktiske stater om 
opprensning av oljeutslipp 
 
å arbede for et tett arktisk samarbeid for utviklingen av nye og 
sikrere teknologier til bruk for offshore olje- og 
gassutvinningen i Arktis 
 
å arbeide for en juridisk bindende avtale mellom alle de 
arktiske stater, som sikrer anvendelsen av best tilgjengelig 
teknologi og prosesser i offshore olje- och gasutvinningen, som 
bygger på prinsippene om bærkraftig utvikling, samt 
forsiktighetsprinsippet 

 
 
De nordiska ländernas regeringar meddelar: 
 
Ökade hänsynskrav och hårdare begränsningar vad gäller oljeutsläpp och 
risker med oljehantering är nödvändigt i Arktis. Särskilt känsliga områden 
måste skyddas från exploatering och de rapporter som tas fram av Arktiska 
rådet bör fokusera på att höja skyddsnivån.  
 
Det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet har i linje med ovanstående 
prioriterat arbetet med att utveckla rekommendationer om beredskap inför 
och förebyggande av eventuella oljeutsläpp. Flera förhandlingar har 
resulterat i ett avtal (”Binding agreement on Cooperation on Marine Oil 
Pollution Preparedness and Response in the Arctic”) för att säkra de arktiska 
staternas samordning och kapacitet vid dylika händelser. Det är inplanerat 
att de arktiska utrikesministrarna undertecknar avtalet i samband med sitt 
möte i maj 2013. Avtalsförhandlingarna inleddes 2011 och har fokuserat på 
att ge existerande internationella konventioner ett praktiskt innehåll på 
regional nivå. Det rör sig bl.a. nationella kontaktpunkter, manualer, löpande 
samråd och regler om förenklade procedurer för transport av hjälpmateriel 
över gränserna.  
 
Avtalet kommer också att kompletteras med policyrekommendationer och 
operativa riktlinjer som täcker förebyggande av oljeutsläpp. Dessa utvecklas 
av Arktiska rådets arbetsgrupp Emergency Prevention, Preparedness and 
Response. Det är viktigt att förebyggandedelen har tydlig koppling till avtalet, 
så att avtal och rekommendationer fungerar som ett paket.  
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Diskussioner pågår om vilka initiativ inom området som kommer att antas vid 
Arktiska rådsmötet i maj 2013 för att genomföras under perioden 2013-
2015. 
  
De nordiska ländernas regeringar anser för sin del att rekommendationerna 
kan avskrivas.  
 


