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BETENKNING OVER 

MINISTERRÅDSFORSLAG 

Miljø- og naturressursutvalgets betenkning over 

 

Ministerrådsforslag 

om nytt rammeprogram MR- FJLS 2013-2016 

1. Utvalgets forslag 

Miljø- og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å skape større klarhet om mål og prioriteringer for de enkelte inn-

satsområder som inngår i forslaget om Ramprogram för det nor-

diska samarbetet om fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och 

skogsbruk 2013-2016 

 

å sikre at de årlige formannskapsprogrammer tar utgangspunkt i 

utfordringene beskrevet i rammeprogrammet fra et nordisk per-

spektiv 

 

å gjennomføre Ministerrådsforslag B 277/miljø om Ramprogram för 

det nordiska samarbetet om fiske och vattenbruk, jordbruk, 

livsmedel och skogsbruk 2013-2016 og inndra Nordisk råds syns-

punkter ved utviklingen av de konkrete innsatser 

2. Bakgrunn 

Nordisk ministerråd, ministrene for fiskeri og vannbruk, jordbruk, livsmid-

ler og skogsbruk (MR-FJLS) har utarbeidet et nytt rammeprogram for pe-

rioden 2013 – 2016. Programmet avløser program for perioden 2009-

2012 som Nordisk råd behandlet på sesjonen i 2008. 

 

MR-FJLS forklarer at det legges vekt på et program som er relativt kortfat-

tet, overordnet og policy orientert. Programmet skal skape rammer og 

målsetning for samarbeidet. Det skal fokusere på områder som prioriteres 

nasjonalt, hvor det vurderes at nordisk samarbeid skaper merverdi. I til-

legg fokuserer programmet på nordisk samarbeid om genetiske ressurser. 

 

Rammeprogrammets gjennomføring presiseres og kompletteres årlig av 

de enkelte lands formannskapsprogrammer. Ministerrådet forklarer at 
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Nordisk råd også kan ha innflytelse på de enkelte tiltak gjennom den årli-

ge budsjettprosessen. 

 

Rammeprogrammet beskriver en visjon om bærekraftig og konkurranse-

kraftig produksjon i den grønne og blå sektor av varer og tjenester som 

har nordiske, biologisk naturressurser som grunnlag, til gang for bære-

kraftig utvikling av velferd i Norden. Det legges vekt på at ha et fleksibelt 

program som kan tilpasses de omliggende forandringer, flerårig perspek-

tiv, tverrgående aktiviteter, overordnet og policy orientert, påvirkning av 

internasjonale prosesser med forskning og innovasjon som prioritet.  

 

Det er fokus på tre overordnede utfordringer: 

 

 Konkurransekraftig produksjon 

 Bærekraftig forvaltning av naturressursene 

 Opprettholdelse og utvikling av de nordiske velferdssamfunn. 

 

For de tre utfordringer gjelder det, at utgangspunktet er å støtte holdbar 

utvikling. 

3. Høring 

Det fremgår ikke av forslaget fra Ministerrådet at det har vært til høring 

hos de berørte interessenter. Nordisk råd har mottatt forslaget i starten av 

september, og av tidsmessige grunner har utvalget derfor ikke hatt mu-

lighet til å gjennomføre en høring. 

4. Utvalgets synspunkter 

Utvalget kan støtte den visjon som rammeprogrammet beskriver om bæ-

rekraftig og konkurransekraftig produksjon i de grønne og blå sektorer, og 

dermed fremme grønn vekst i Norden. Utvalget ønsker at det legges stor 

vekt på bærekraftig bruk av naturressursene som et grunnleggende prin-

sipp for forvaltningen.  

 

Utvalget noterer også med tilfredshet henvisningen til at programmet skal 

anvendes som et instrument som støtter de nordiske lands tilpasning til 

de globale utfordringer, og bidrar til at Norden kan påvirke den globale ut-

vikling i en positiv retning.  

 

Utvalget kan støtte MR-FJLS’ intensjoner om et fleksibelt program som 

kan tilpasses utfordringene og som presiseres i de årlige formannskaps-

programmer. Utvalget savner dog en større klarhet om hvilke oppgaver 

som forventes å stå høyest på MR-FJLS agenda i den kommende fireårs-

periode. I teksten finnes det flere indikasjoner om konkrete utfordringer 

som ventes å stå på den nordiske agenda i den kommende fireårsperiode, 

inklusive: 

 Globalisering 

 Klima 

 Matsikkerhet og mattrygghet 

 Kostråd for bedre helse 

 Mangfold i produksjonsformer og produkter, inklusive Ny nordisk 

mat 

 Dyrevelferd, dyrehelse og etikk 

 Effektiv bruk av naturressurser, å produsere mer med mindre res-

surser 

 Forskning og innovasjon 

 Bevaring og bruk av biologisk mangfold og genetiske ressurser 

 

Utvalget noterer også at rammeprogrammet ikke presiserer hvordan disse 

oppgaver skal adresseres, og at det vil bli gjort i de årlige formannskaps-

programmer. Det kan utvalget støtte med forbehold om at de årlige for-
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mannskapsprogrammer tar utgangspunkt i utfordringene fra et nordisk 

perspektiv, og ikke fra et nasjonalt perspektiv.  

 

Utvalget savner større klarhet om det som ønskes oppnådd innenfor de 

enkelte innsatsområder. Videre, i lys av at det er tale om en meget omfat-

tende agenda og begrensede ressurser, vil det være behov for å prioritere 

et begrenset antall av oppgaver. Utvalget forventer at dette vil bli gjort 

ved utarbeidelsen av de årlige formannskapsprogrammer. 

 

Nordisk råd har i den senere tid utpekt noen utfordringer på naturressurs- 

området som rådet mener bør stå høyt på Ministerrådets agenda, inklusi-

ve følgende:  

 

 Primærnæringenes tilpasning til klimaendringer og bidrag til mat-

sikkerhet, både i Norden og globalt 

 Tiltak for å redusere matsvinn 

 Utvikling av støtteordningene i jordbruket som instrument for å 

fremme bæredyktig produksjon 

 Kobling mellom menneskehelse og dyrehelse (One health) 

 Utvikling av modeller og kunnskap som kan bidra til å løse konflik-

ter om fiske av de pelagiskes fiskebestander 

 Fremtidssikring av samarbeidet om genetiske ressurser i jordbruk 

og skogbruk (NordGen). 

 

Utvalget legger vekt på at ovennevnte utfordringer, som Nordisk råd har 

gitt uttrykk for at bør prioriteres, inngår i MR-FJLS arbeid i den kommende 

fireårsperioden. Spesielt ønsker utvalget å fremheve punktet om den vik-

tige felles nordisk satsing på bevaring av genetisk mangfold i jordbruket, 

som fortsatt bør være en oppgave av høy prioritet. 

 

5. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å skape større klarhet om mål og prioriteringer for de enkelte inn-

satsområder som inngår i forslaget om Ramprogram för det nor-

diska samarbetet om fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och 

skogsbruk 2013-2016 

 

å sikre at de årlige formannskapsprogrammer tar utgangspunkt i 

utfordringene beskrevet i rammeprogrammet fra et nordisk per-

spektiv 

 

å gjennomføre Ministerrådsforslag B 277/miljø om Ramprogram för 

det nordiska samarbetet om fiske och vattenbruk, jordbruk, 

livsmedel och skogsbruk 2013-2016 og inndra Nordisk råds 

syspunkter ved utviklingen av de konkrete innsatser 
  

 Gøteborg, 26. september 2012 

Álfheiður Ingadóttir (VG 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S),  

formann 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

 

Eeva Maria Maijala (cent) 

Jan Lindholm (MP) 

Kim Kielsen (S) 

Lauri Heikkilä (saf) 

Oskar J. Grimstad (FrP) 

Torstein Rudihagen (A) 
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MINISTERRÅDSFORSLAG 

 

 

Ministerrådsforslag 

om ”Ramprogram för det nordiska samarbetet 

om fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel 

och skogsbruk 2013-2016” 

Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug har 

udarbejdet et nyt rammeprogram for perioden 2013-2016.   

 

I arbejdet med at udarbejde det nye program er der lagt vægt på at det 

skal være et relativt kortfattet, overordnet og policy orienteret program, 

der skal angive rammerne og målsætningerne for samarbejdet og fokuse-

re på nationalt prioriterede områder, hvor det nordiske samarbejde skaber 

merværdi. Programmet skal ligeledes inkludere arbejdet med de genetiske 

ressourcer. 

 

Rammeprogrammet kommer dermed til at udgøre et styringsinstrument 

indenfor samarbejdet, hvor der er lagt op til, at formandskabsprogram-

merne for de enkelte år skal præcisere og komplementere rammepro-

grammet.  

 

Ministerrådet anmoder hermed om Nordisk Råds synspunkter på forslaget 

for det nye rammeprogram for perioden 2013-2016.  

 

Ministerrådet vil specielt pege på følgende.   

 

Rammeprogrammets indhold 

Rammeprogrammet gælder for perioden 2013–2016.  

Rammeprogrammets vision er: 

 

Naturresurser – hållbarhet – konkurrenskraft – välfärdsutveckling 

Hållbarhet och konkurrenskraftig produktion i den gröna och blå sektorn 

av varor och tjänster med nordiska biologiska naturresurser som bas – til 

gagn för en hållbar utveckling av välfärden i Norden. 
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Der er lagt vægt på, at rammeprogrammet: 

 

 er fleksibelt og kan tilpasses til de omkringværende forandringer, 

som kræver nye prioriteringer 

 baseres på spørgsmål som har et flerårigt perspektiv og er frem-

tidsorienteret 

 er overordnet og policy orienteret. Detaljer skal håndteres i for-

mandskabsprogrammerne og i programmerne for sektorernes un-

dergrupper.  

 er tværgående i sin karakter og så vidt muligt reflekterer alle de 

sektorer som berøres af samarbejdet. Det udgør derved et in-

strument som binder de 4 FJLS-sektorer sammen 

 fokuserer på områder som giver fælles nordisk nytte, specielt 

spørgsmål hvor Norden er gode, giver mest udbytte af ressourcer 

og den bedste påvirkning af de internationale processer og 

 prioriterer en fortsat indsats indenfor forskning og innovation.   

 

Samarbejdet vil fokusere på tre overordnede udfordringer, som alle præ-

ges af, at de er grænseoverskridende og derfor samtidigt er en del af den 

globale dagsorden som Norden og MR-FJLS sektorerne står inde for: 

 

 Konkurrencekraftig produktion 

 Holdbar naturressource forvaltning 

 At opretholde og udvikle de nordiske velfærdssamfund 

 

For de 3 udfordringer gælder det, at udgangspunktet er holdbar (økono-

misk, miljømæssig og social) udvikling. 

 

Opfølgning, finansiering og evaluering  

Rammeprogrammet gælder for perioden 2013–20.  Rammeprogrammet 

forankres i forhold til Nordisk Råd ved, at det forelægges Nordisk Råd til 

bemærkninger før den endelige vedtagelse. Nordisk Råd har i den årlige 

budgetproces mulighed for at påvirke de konkrete planer for de kommen-

de år.  

 

Ministerrådet og embedsmandskomiteerne for fiskeri, jordbrug, levneds-

midler og skovbrug arbejder for, at de nødvendige ressourcer prioriteres 

til de forskellige satsningsområder i rammeprogrammet.  

Hen imod afslutningen af perioden gennemføres en evaluering af ramme-

programmet. 

 

Processen 

Rammeprogrammet er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe bestående 

af det daværende finske formandskab og det efterfølgende norske for-

mandskab, bistået af Nordisk Ministerråds sekretariat.  

Rammeprogrammet har været igennem en national høringsproces samt i 

høring hos relevante aktører indenfor ministerområdet.     

 

Undervejs i processen er der gennemført work-shops og løbende konsulta-

tioner i de 4 afdelinger under EK-FJLS og underliggende institutioner og 

arbejdsgrupper. Formålet med møderne og konsultationerne har været at 

sikre en fælles tilgang til og forankring af forslaget til rammeprogrammet.  

 

Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug har på 

sit møde den 28. juni 2012 vedtaget et forslag til rammeprogrammet, og 

besluttet at forelægge det for Nordisk Råd.   

 

Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug ser 

frem til Nordisk Råds bemærkninger, både angående indhold og gennem-

føring, før den endelige vedtagelse af rammeprogrammet. 
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/Nordisk Ministerråd (fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug) 
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BILAG: Rammeprogram 

 

 

 

NOTAT 

Til 

 

Kopi 

 

Fra 

 

Emne 

 

 

 

Förslag till MR-FJLS om nytt ramprogram for MR-FJLS 2013 - 

2016 

 

 

 

VISION 

för det nordiska samarbetet inom  

MR-FJLS 

Naturresurser – hållbarhet – konkurrenskraft – 

välfärdsutveckling 

Hållbarhet och konkurrenskraftig produktion i den gröna 

och blå sektorn av varor och tjänster med nordiska bio-

logiska naturresurser som bas – till gagn för en hållbar 

utveckling av välfärden i Norden. 

 

Ramprogram 

för det nordiska samarbetet inom fiskeri och vattenbruk, jordbruk, 

livsmedel och skogsbruk 2013–2016 

 

Ramprogrammet anger inriktningen för det nordiska politiska samarbetet 

inom fiskeri och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk under pe-

rioden 2013– 2016 inom Nordiska ministerrådet. Ramprogrammet ger 

möjligheter och beskriver de centrala utmaningarna på området. 

 

Ordförandeprogrammet för de enskilda åren preciserar och kompletterar 

ramprogrammet. Dessa utgör tillsammans handlingsprogrammet för sam-

arbetet. 

 

Utöver detta har i ramprogrammet beaktats de prioriteringar och strate-

gier inom Nordiska ministerrådet som sätts upp av statsministrarna, sam-

arbetsministrarna och övriga ministerråd när man arbetar med teman och 

problemställningar inom vilka MR-FJLS kan bidra. 

Nordisk Ministerråd 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Tel +45 3396 0200 

Fax +45 3396 0202 

www.norden.org 

 

21. juni 2012 

11-00957-37 
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Målet med arbetet inom MR-FJLS är att främja en hållbar utveckling inom 

de fyra sektorerna fiskeri och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogs-

bruk.  

 

Målet är att förbättra förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt och väl-

färdsutveckling och samtidigt bidra till att säkerställa en bättre miljömäss-

ig, hälsomässig och social/regional utveckling. 

 

Utgångspunkten för samarbetet är att det ger mervärde för länderna och 

skapar nordisk nytta. De nordiska länderna samarbetar för att hitta lös-

ningar och identifiera möjligheter för utvecklingen inom MR-FJLS-området, 

där ministrarna dels har ett ansvar när det gäller företag som utnyttjar 

naturresurser, dels har ansvar för konsumentskydd. 

 

Den nordiska nyttan uppstår när samarbetet sträcker sig längre än det 

enskilda landets möjligheter att identifiera och hitta lösningar på givna 

utmaningar. 

 

Därmed mobiliserar man komplementär expertis och komplementära re-

surser för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 

 

Den politiska och samhälleliga utvecklingen under de senaste åren har lett 

till ett ökat fokus på klimatförändringarna, utmaningar rörande övervikt 

och den globala livsmedelssäkerheten, antibiotikaresistens, hållbar ut-

veckling, tankar om grön tillväxt och det biobaserade samhället. Detta är 

omständigheter som på olika sätt påverkar arbetet inom MR-FJLS. MR-

FJLS-sektorerna bidrar till att skapa problemen, men de bidrar också till 

lösningarna, vilka inte kan identifieras och realiseras utan ett aktivt delta-

gande från MR-FJLS-sektorernas sida – FJLS-sektorerna är en del av lös-

ningen. 

 

Samarbetet kommer därför att fokusera på tre övergripande utmaningar, 

som alla präglas av att de är gränsöverskridande och därför samtidigt är 

en del av den globala dagordningen som Norden och MR-FJLS-sektorerna 

står inför: 

 

 Konkurrenskraftig produktion 

 Hållbar naturresursförvaltning 

 Att upprätthålla och utveckla de nordiska välfärdssamhällena 

 

För de tre utmaningarna gäller att utgångspunkten är hållbar (ekonomisk, 

miljömässig och social) utveckling. De tre utmaningarna avspeglar att MR- 

FJLS området har användningen av biologiska naturresurser för mänsklig 

konsumtion som utgångspunkt. Detta utnyttjande av naturresurserna re-

sulterar i produktion, som vidare innebär ett ansvar för förvaltningen av 

naturresurserna och som samtidigt ger grundläggande bidrag till att upp-

rätthålla och utveckla de nordiska välfärdssamhällena. 

 

Arbetet i MR-FJLS fäster uppmärksamhet på hur de nordiska länderna kan 

anpassa sig till de globala utmaningarna samt, där det är relevant, vid hur 

de nordiska länderna med hjälp av gemensamma bidrag kan påverka de 

internationella tendenserna i en för Norden positiv riktning.  

 

Konkurrenskraftig produktion 

Utgångspunkten för MR-FJLS-sektorerna är att de genom utnyttjande av 

biologiska naturresurser producerar varor och tjänster som exempelvis 

mat, trämaterial, biomassa, energi, friluftsliv och rekreation. 

 

Utmaningarna kopplade till detta är att säkra och upprätthålla en hållbar 

produktion, som är ekonomiskt lönsam, som värnar om miljön och som 

bidrar till den sociala sammanhållande kraften över hela Norden.  
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Att säkerställa och stärka utvecklingen av en konkurrenskraftig och lön-

sam produktion inom de areella näringarna och livsmedelproduktionen är 

en stor utmaning. Vad det ger i form av konkurrensfördelar i dag blir 

standardlösningar i morgon. Man måste därför hela tiden arbeta med kon-

kurrenskraft och lönsamhet genom att ha som utgångspunkt att omvandla 

politiska prioriteringar till konkurrensfördelar. 

 

Med begreppet "grön tillväxt" fokuseras på att säkerställa en hållbar ut-

veckling i produktionen, som både ger miljövinster och en stärkt konkur-

renskraft. För MR-FJLS är grön tillväxt en viktig punkt på dagordningen, 

på samma sätt som MR-FJLS-sektorerna är centrala för att realisera grön 

tillväxt som ett instrument för hållbar utveckling. 

 

MR-FJLS-sektorerna arbetar med produktion med förnybara biologiska na-

turresurser som bas och har därigenom en central ställning i den sam-

hällsutveckling som nu i vissa sammanhang betecknas som grön tillväxt 

och i andra sammanhang som det biobaserade samhället. Det är en stän-

dig utmaning att säkerställa en hållbar utveckling i produktionen med ti-

dens aktuella utmaningar. 

 

Utöver välkända problemställningar som globalisering, klimat, livsmedels-

säkerhet samt djurhälsa och -välfärd uppstår det hela tiden nya krav, för-

väntningar och möjligheter för olika typer av produktion, som både kan ge 

ökade intäktsmöjligheter och samtidigt väcker frågan om vad resurserna 

kan och bör användas till, exempelvis mat eller energi. 

 

Frågan om knappheten i resurserna och utnyttjandet av dessa pekar 

också mot nya möjligheter; det som är avfall idag blir värdefulla resurser i 

morgon.  

 

I en värld med en starkt ökande befolkning finnsett grundläggande behov 

av att producera mer med mindre resurser. Detta sätter också fokus på 

resursslöseri i form av outnyttjad biomassa, ett stort matsvinn och bris-

tande utnyttjande av potentialen i de sammanlagda resurser som blir re-

sultatet av strukturella, tekniska eller andra hinder. Potentialen i det bio-

baserade samhället ger nya perspektiv och anledning till nordiska reakt-

ioner på hur dessa utvecklingstendenser ska leda till anpassningar i för-

valtning och produktion och hur man med utgångspunkt i nordiska styrke-

positioner kan påverka den europeiska och globala utvecklingen. 

 

MR-FJLS kommer att bidra till ovanstående genom att vara en leverantör 

av biobaserade lösningar för företagen och samhället. Efterfrågan på bio-

baserade lösningar har aldrig varit större än i dag. MR-FJLS kommer un-

der programperioden att bidra till att bemöta de stora utmaningarna. 

 

Ramarna för utvecklingen nationellt skapas av länderna. På det nordiska 

planet ska samarbetet bidra till att genom dialog och nätverk förbättra de 

nordiska ländernas förutsättningar för att möta klimatförändringarna och 

utvecklingen av det biobaserade samhället samt de utmaningar och möj-

ligheter som är förbundna med dem. 

 

Hållbar naturresursförvaltning 

All samhällsutveckling och produktion bygger på ekosystemens produktion 

av varor och tjänster och livsuppehållande funktioner. Den gröna sektorn 

och dess hållbara förvaltning utgör därigenom basen för en hållbar ut-

veckling av ett biobaserat samhälle. 

 

Ekosystemens funktion är grunden för allt mänskligt liv. De bidrar med 

flera typer av ekosystemtjänster till samhället, som försörjning i form av 

grödor, djur, trä och fiber, stödjande och reglerande genom klimatregle-

ring och vattenrening och kulturellt genom ökad livskvalitet och hälsa. 
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Forskning och utveckling som utgår från denna bas leder till kunskap som 

kan omsättas i innovationer och företagande inom de areella näringarna 

och i övriga samhället. Den gröna sektorn levererar på detta sätt många 

samhällstjänster. 

 

Produktionen inom MR-FJLS-sektorerna sker med utgångspunkt i använd-

ning av biologiska naturresurser. Denna användning måste ske på ett 

hållbart sätt, och också ta ansvar för förvaltningen av naturresurserna. 

Detta är centralt för MR-FJLS. Hållbar betyder ett ansvarigt bruk och pro-

duktion av naturresurser som säkrar biologisk mångfald, reproduktion och 

viktiga ekosystemfunktioner också i framtiden. Förvaltningen av dessa är 

betydelsefulla utmaninger för näringarnas produktion inom MR-FJLS. Det 

gäller både det akvatiska och terrestriska ekosystemet. 

 

En ansvarsfull förvaltning av marina och färskvattenresurser har stor be-

tydning för de nordiska länderna. För fiskeriförvaltningen är vetenskapliga 

underlag och tillämpningen av försiktighetsansatsen centrala element. 

Genomförandet av hållbara förvaltningsstrategier av de marina och 

färskvattenresurserna ska basera sig på ett hänsynstagande till hela eko-

systemet. 

 

De nordiska länderna är alla underställda internationella krav på beva-

rande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald och genetiska resur-

ser. Det är ett krav som länderna delvis har valt att lyfta som ett nordiskt 

samarbete. 

 

De nordiska länderna har under många år varit aktiva bidragsgivare i det 

internationella samarbetet om genetiska resurser och biologisk mångfald, 

och det sker inom ramen för bland annat FAO:s Commission on Genetic 

Resources, Konventionen om biologisk mångfald och de internationella 

TRIPS-avtalen. 

 

Den ständiga utmaningen för det nordiska samarbetet består i att till-

sammans med länderna säkra ett grundläggande bevarandearbete. Det 

sker genom att utveckla strategier för bevarande av den genetiska variat-

ionen, där den är i naturtillstånd (in-situ-bevarande) och genom strategier 

för bevarande av den genetiska variationen i till exempel fryst tillstånd 

(ex-situ-bevarande). 

 

Hållbart nyttjande av genetiska resurser är en utmaning som handlar om 

att säkerställa att den genetiska variationen tas i användning i produkt-

ionen. Det sker bland annat genom växtförädlingsinitiativ, utveckling och 

förstärkning avhållbar användning av genetiska resurser, vilket kräver 

fortsatta satsningar inom Nordiska ministerrådet. 

 

MR-FJLS-sektorernas produktion med utgångspunkt i användning av bio-

logiska naturresurser sker i nära samspel med jord och vatten. FJLS-

sektorerna använder och påverkar både jord och vatten samtidigt. 

 

Det råder ett samband mellan vattenkvalitet och primär- och livsmedels-

produktionens möjligheter att producera hälsosamma och säkra livsmedel. 

Och det är inte enbart en utmaning i de nordiska länderna, det är en glo-

bal utmaning som understryker att vatten vid en svag förvaltning blir en 

strategisk resurs som långt ifrån alla i tillräcklig grad har tillgång till.  

 

Att upprätthålla och utveckla de nordiska välfärdssamhällena  

Den nordiska välfärdsmodellen genomgår just nu en förändring. Sektorer-

na inom MR-FJLS skapar grundläggande förutsättningarför upprätthål-

lande och utveckling av de nordiska ländernas välfärdssamhällen, exem-

pelvis livsmedelssäkerhet, och bioenergi samt bidrar på flera viktiga sätt 

till att säkerställa tillgången till rent dricksvatten. Främjande av en hälso-

sam kost och en bra livskvalitet bland annat genom tillgång till friluftsliv i 
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en riklig natur och en levande matkultur är också viktiga delar i den nor-

diska välfärdsmodellen. 

 

En av de största utmaningarna på välfärdsområdet är ohälsosamma kost-

vanor, fysisk inaktivitet och övervikt, som utgör ett hot mot en god hälsa i 

Norden och stora delar av den övriga världen. Samarbetet genomförs 

inom ramen för den nordiska handlingsplanen för bättre hälsa och livskva-

litet genom mat och fysisk aktivitet, som ska ge stöd åt de nationella 

satsningarna. För att stärka fundamentet för bra och enkla kostråd finns 

samarbetet om "de nordiska näringsrekommendationerna" och att om-

sätta dem till direkt konsumentupplysning sker bl.a. genom användning 

av näringsmärkningen "nyckelhålet". 

 

Genom arbetet med Ny nordisk mat fokuserar MR-FJLS på att utveckla en 

mer mångsidig produktion – både när det gäller produktionsformer och 

olika storlek på produktionen. Ett resultat av betydelse av det bakomlig-

gande manifestet för ett nytt nordiskt kök är ett ökat fokus på lokal håll-

bar produktion och inte minst lokalt värdeskapande med potentiellt stora 

effekter för utvecklingen i kust- och landsbygdsområdena. 

 

Den ökande handeln i världen ger ett ökat tryck på produktionen av livs-

medel. Den utmaningen ska bemötas genom att stärka de nordiska värde-

ringarna, det vill säga fokus på säkra livsmedel och friska djur, som föds 

upp på ett etiskt försvarbart sätt. På de områdena har de nordiska länder-

na i dag en hög standard. Det är viktigt att upprätthålla denna standard. 

Norden utvecklar hanteringen av utmaningarna på livsmedelsområdet ge-

nom att i högre grad tillämpa ett helhetsorienterat, riskbaserat synsätt 

och genom att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt genom exempel-

vis förebyggande åtgärder. 
 
Den nordiska rösten 

Den nordiska dialogen bidrar till att klarlägga var det råder enighet om 

givna utmaningar och lösningar och var det råder oenighet. Detta klarläg-

gande ger en bra utgångspunkt för var och när det är möjligt och var och 

när det är relevant att höja den nordiska rösten. 

 

Samarbetet ska bidra till att främja genomslagskraften hos de gemen-

samma nordiska positionerna och intressena i internationella processer 

och forum regionalt och globalt, där det är relevant.  

 

Samarbetet inriktar sig bland annat på att utarbeta bakgrundsmaterial, 

och när det är ändamålsenligt, att ta initiativ inom ramen för internation-

ella processer som bidrar till att stärka målen i detta ramprogram. Kun-

skaper om hur de internationella processerna påverkar förvaltningarna i 

de nordiska länderna utgör också en grund till handling. De nordiska län-

derna kan lära av varandra och dela erfarenheter även med andra delar 

av Europa. 

 

Många av utmaningarna för MR-FJLS är gränsöverskridande och kan bäst 

lösas genom ett bredare internationellt samarbete i Norden och med 

grannregionerna, i Europa eller globalt, där länderna ser det som relevant 

och där det ger nordisk nytta. Den ökande internationaliseringen med en 

ökad konkurrens som följd och de nordiska ländernas olika förhållande till 

EU och andra internationella organisationer utgör både utmaningar och 

möjligheter i det nordiska samarbetet. De nordiska EU-ländernas åtagan-

den avseende den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken ska beak-

tas och respekteras. 

 

Samarbetet med Nordens närområden, de baltiska länderna, Nordvästra 

Ryssland och Arktis styrs av särskilda program och riktlinjer, liksom det 

när det gäller EU:s makroregionala strategi för Östersjöregionen ges möj-
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lighet att göra den nordiska rösten hörd i ett regionalt nordeuropeiskt per-

spektiv.  

 

Internationella konventioner, avtal och processer påverkar förutsättning-

arna för förvaltningen och utnyttjandet av naturresurserna från jord och 

fjord till bord.  

 

Genomförande 

Utöver ramprogrammet utgör ordförandeskapsprogrammen ett nödvän-

digt och flexibelt komplement, som årligen kan anpassas enligt föränd-

ringar i omvärlden som kräver nya prioriteringar. 

 

Ordförandeskapsprogrammet utformas således så att det uttrycker både 

ordförandelandets särskilda prioriteringar och övriga samnordiska behov – 

samt preciserar och kompletterar ramprogrammet. Ordförandeskapet bör 

samarbeta med det tidigare och det kommande ordförandeskapet för att 

säkerställa kontinuiteten. 

 

Framgångskriteriet ska mätas i form av samarbetets förmåga att sätta 

igång och genomföra satsningar och processer som bidrar till att bemöta 

de tre utmaningarna och uppnå politiska resultat. 

 

Samarbetet inom MR-FJLS bygger på ett omfattande nätverk. Detta nät-

verk är ett viktigt instrument för genomförandet av ramprogrammet och 

utgår ifrån det nordiska regeringssamarbetet med ministrar och tjänste-

män och vidare till forskare och utövare samt näringslivsorganisationer 

och -representanter. Målet är att vara det ledande politiska nätverket i 

Nordeuropa, med relationer till forskning och näringsliv. 

 

BESKRIVNINGEN AV DEN ORGANISATORISKA UPPBYGGNADEN AV 

SAMARBETET 

I ETT DIAGRAM MED ÄMBETSMANNAKOMMITTER, INSTITUTIONER, 

SAMARBETSORGAN, ARBETSGRUPPER OCH PROGRAM. 

Forskning och innovation har stor betydelse för genomförandet av 

ramprogrammet. Forskningslandskapen på nationell, nordisk och europe-

isk nivå förändras hela tiden, vilket återspeglas i MR-FJLS genom en all-

män utveckling med ökat fokus på forskningspolicy och bemötande av de 

stora utmaningarna inom forskningsfinansiering. Detta innebär en konti-

nuerlig utveckling av samarbetet mellan Samnordisk skogsforskning, Nor-

diska kommittén för livsmedels- och jordbruksforskning, arbetsgruppen 

Fisk med möjlig inblandning av NordGen och de övriga arbetsgrupperna. 

Samtidigt är det ett ökat fokus på samarbete mellan MR-FJLS de övriga 

nordiska aktörerna inom forskning och innovation, som ministerrådet för 

forskning, ministerrådet för näringsliv, energi och regional utveckling, 

NordForsk, Nordisk Innovation och Nordisk Energiforskning. Samarbete 

med andra relevanta aktörerna i det nordeuropeiska forskningssamhället 

– som samarbete med EFINORD – är viktigt för att skapa kontakter och 

sprida nätverk i Europa.   

 

Kommunikation är en viktig del av genomförandet och kommer att ske i 

samarbete med Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning samt 

relevanta nationella kommunikationsaktörer. Kommunikation och dialog är 

viktiga instrument för samarbetet och bidrar till att sprida kunskaper och 

idéer om hur det nordiska samarbetet kan skapa lösningar för de nordiska 

länderna. Lösningar som leder till bra och acceptabla anpassningar till in-

ternationella strömningar eller som ger möjligheter att med hjälp av sam-

arbetets och ländernas egna bidrag påverka den internationella utveckl-

ingen samt strömningar och utvecklingen i en riktning som är positiv för 

Norden. 

 

En utvärdering av handlingsprogrammet genomförs i slutet av programpe-

rioden. 



 

 

 Side 13 av 13 

Nordisk Råd 

B 277/miljø 

Behandles i: 

Miljø- og naturressursutvalget 

Bilag: 

Ministerrådsforslag  

MR-FJLS rammeprogram 

2013-2016 

J.nr. 12-00220-3 

 

 

 

 

 


