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NEFNDARÁLIT UM 

RÁÐHERRANEFNDARTILLÖGU 

Nefndarálit umhverfis- og náttúruauðlindanefndar um 

 

ráðherranefndartillögu 

að nýrri rammaáætlun MR-FJLS 2013-2016 

1. Tillaga nefndarinnar 

umhverfis- og náttúruauðlindanefndUmhverfis- og náttúruauðlindanefnd 

leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

 að skýra betur markmið og forgangsröðun þeirra málaflokka 

sem tilgreindir eru í tillögu að Rammaáætlun um norrænt 

samstarf á sviði fiskveiða og fiskeldis, landbúnaðar, matvæla 

og skógræktar 2013-2016 

 

 að tryggja að árlegar formennskuáætlanir taki mið af þeim 

viðfangsefnum sem lýst er í rammaáætluninni út frá 

norrænu sjónarhorni 

 

 að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu B 277/miljø 

að Rammaáætlun um norrænt samstarf á sviði fiskveiða og 

fiskeldis, landbúnaðar, matvæla og skógræktar 2013-2016 

og hafa hliðsjón af sjónarmiðum Norðurlandaráðs við þróun 

verkefna 

2. Bakgrunn 

Nordisk ministerråd, ministrene for fiskeri og vannbruk, jordbruk, 

livsmidler og skogsbruk (MR-FJLS) har utarbeidet et nytt rammeprogram 

for perioden 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 

kortfattet, 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 tillegg fokuserer programmet på nordisk samarbeid om 

genetiske ressurser. 
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Rammeprogrammets gjennomføring presiseres og kompletteres årlig av 

de enkelte lands formannskapsprogrammer. Ministerrådet forklarer at 

Nordisk råd også kan ha innflytelse på de enkelte tiltak gjennom den 

årlige budsjettprosessen. 

 

Rammeprogrammet beskriver en visjon om bærekraftig og 

konkurransekraftig produksjon i den grønne og blå sektor av varer og 

tjenester som har nordiske, biologisk naturressurser som grunnlag, til 

gang for bærekraftig utvikling av velferd i Norden. Det legges vekt på at 

ha et fleksibelt program som kan tilpasses de omliggende forandringer, 

flerårig perspektiv, 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 

mulighet til å gjennomføre en høring. 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Nefndin styður þá framtíðarsýn sem lýst er í rammaáætluninni, um 

sjálfbæra og samkeppnishæfa framleiðslu í grænum og bláum 

atvinnugreinum, í því skyni að efla grænan hagvöxt á Norðurlöndum. 

Nefndin vill að þung áhersla verði lögð á sjálfbæra nýtingu 

náttúruauðlinda sem grundvallarreglu í stjórnun þeirra.  

 

Nefndin fagnar því að vísað er til þess að áætlunin skuli vera tæki til að 

styðja við aðlögun norrænu landanna að hnattrænum áskorunum, og 

stuðli að því að Norðurlönd geti haft jákvæð áhrif á hnattræna þróun.  

 

Nefndin styður markmið MR-FJLS um sveigjanlega áætlun sem aðlaga 

megi áskorununum og að verkefni verði útfærð nánar í árlegum 

formennskuáætlunum. Nefndinni finnst þó skorta á að forgangsröðun 

verkefna á sviði MR-FJLS næstu fjögur árin sé nógu skýr. Í textanum er 

fjöldi vísbendinga um viðfangsefni sem gert er ráð fyrir að verði á döfinni 

á Norðurlöndum næstu fjögur árin, þ.m.t: 

 Hnattvæðing 

 Loftslagsmál 

 Fæðuöryggi og matvælaöryggi 

 Ráðgjöf um hollt mataræði 

 Fjölbreytni í framleiðslu og afurðum, þ.m.t. Ný norræn matvæli 

 Velferð og heilbrigði dýra og siðfræði 

 Skilvirk nýting náttúruauðlinda, að nýta auðlindir betur í 

framleiðslu 

 Rannsóknir og nýsköpun 

 Verndun og nýting líffræðilegrar fjölbreytni og erfðaauðlinda 

 

Nefndin bendir einnig á að í rammaáætluninni er ekki tilgreint hvernig beri 

að nálgast þessi verkefni en að það verði gert í formennskuáætlunum fyrir 
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hvert ár. Þetta styður nefndin, þó með þeim fyrirvara að árlegar 

formennskuáætlanir gangi út frá norrænum sjónarmiðum, en ekki 

sjónarmiðum hvers lands fyrir sig.  

 

Nefndinni finnst ekki nógu ljóst hvaða árangri skal stefnt að á hverju 

aðgerðasviði fyrir sig. Í ljósi þess að áætlunin er afar víðtæk en takmarkað 

fjármagn til ráðstöfunar, verður einnig nauðsynlegt að setja takmarkaðan 

fjölda verkefna í forgang. Nefndin væntir þess að það verði gert í árlegum 

formennskuáætlunum. 

 

Undanfarið hefur Norðurlandaráð vakið athygli á viðfangsefnum á sviði 

náttúruauðlinda sem það telur eiga að hafa forgang á dagskrá 

ráðherranefndarinnar, þ.m. t: eftirfarandi:  

 

 Aðlögun frumframleiðslugreina að loftslagsbreytingum og framlag 

þeirra til fæðuöryggis, bæði á Norðurlöndum og um heim allan 

 Aðgerðir til að draga úr sóun á mat 

 Þróun styrkja til landbúnaðar, sem tæki til að efla sjálfbæra 

framleiðslu 

 Samhengi milli heilbrigðis manna og dýra (One health) 

 Þróun líkana og þekkingar sem stuðla að lausn deilna um veiðar úr 

uppsjávarfiskistofnum 

 Framtíðartrygging samstarfs um erfðaauðlindir í landbúnaði og 

skógrækt (NordGen). 

 

Nefndin leggur áherslu á að fyrrgreind viðfangsefni, sem Norðurlandaráð 

hefur gefið til kynna að skuli hafa forgang, verði þáttur í starfi MR-FJLS 

næstu fjögur árin. Nefndin leggur sérstaklega áherslu á samnorrænt átak 

til að vernda fjölbreytni erfðaauðlinda í landbúnaði, sem enn sem áður er 

verkefni sem veita á forgang. 

 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur umhverfis- og 

náttúruauðlindanefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að skýra betur markmið og forgangsröðun þeirra málaflokka 

sem tilgreindir eru í tillögu að Rammaáætlun um norrænt 

samstarf á sviði fiskveiða og fiskeldis, landbúnaðar, matvæla 

og skógræktar 2013-2016 

að tryggja að árlegar formennskuáætlanir taki mið af þeim 

viðfangsefnum sem lýst er í rammaáætluninni út frá norrænu 

sjónarhorni 

að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu B 277/miljø að 

Rammaáætlun um norrænt samstarf á sviði fiskveiða og 

fiskeldis, landbúnaðar, matvæla og skógræktar 2013-2016 og 

hafa hliðsjón af sjónarmiðum Norðurlandaráðs við þróun 

verkefna 

  

 Gautaborg, 26. september 2012 

Álfheiður Ingadóttir (VG) 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S),  

formaður 

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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Til Norðurlandaráðs 

 

Ráðherranefndartillaga 

 

Ráðherranefndartillaga 

 

um „Rammaáætlun um norrænt samstarf á sviði fiskveiða og 

fiskeldis, landbúnaðar, matvæla og skógræktar 2013-2016“ 

 

Norræna ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og 

skógrækt hefur samið nýja rammaáætlun fyrir tímabilið 2013-2016.  

 

Við samningu nýrrar áætlunar var lögð áhersla á að hún væri tiltölulega stutt, 

almenn og stefnumarkandi áætlun þar sem rammar og markmið samstarfsins 

eru sett fram og einkum fjallað um málaflokka sem löndin leggja áherslu á, 

og þar sem norrænt samstarf skapar virðisauka. Í áætluninni á einnig að 

fjalla um starf sem lýtur að erfðaauðlindum. 

 

Þannig verður rammaáætlunin stjórntæki á vettvangi samstarfsins, þar sem 

gert er ráð fyrir að formennskuáætlanir fyrir hvert ár útfæri rammaáætlunina 

nánar og bæti við hana.  

 

Ráðherranefndin innir hér með Norðurlandaráð álits um tillögu að nýrri 

rammaáætlun fyrir tímabilið 2013-2016.  

 

Ráðherranefndin bendir einkum á eftirfarandi.  

 

Innihald rammaáætlunarinnar 

 

Rammaáætlunin gildir fyrir tímabilið 2013-2016.  

 

Framtíðarsýn áætlunarinnar er: 

 

Náttúruauðlindir - sjálfbærni - samkeppnishæfni - velferðarþróun 

Sjálfbærni og samkeppnishæf framleiðsla vöru og þjónustu í grænum og 

bláum atvinnugreinum, byggð á nýtingu lifandi auðlinda á Norðurlöndum 

 - í þágu sjálfbærrar þróunar í velferðarmálum á Norðurlöndum. 

 

Lögð er áhersla á að rammaáætlunin: 

 

 sé sveigjanleg og hana megi aðlaga að breyttum aðstæðum sem kalla 

á breytta forgangsröðun 

 byggi á málefnum þar sem langtímasjónarmið ráða og lítið er til 

framtíðar 

 sé almenn og stefnumarkandi. Nánari útfærsla á að koma fram í 

formennskuáætlunum landanna og áætlunum fyrir undirhópa 

fagsviðanna.  

 sé þverfagleg í eðli sínu og endurspegli eins og kostur er öll þau svið 

sem samstarfið snertir. Þannig verður hún tæki sem tengir öll fjögur 

fagsvið FJLS 

Norræna ráðherranefndin 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Sími +45 3396 0200 

Bréfasími +45 3396 0202 

www.norden.org 

 

4. september 2012 

12-01208-1 
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 beini sjónum að þeim sviðum sem skapa norrænt notagildi, einkum 

málaflokkum þar sem Norðurlönd eru sterk, nýta auðlindir best og 

hafa sterkust áhrif á alþjóðleg ferli og 

 forgangsraði áframhaldandi aðgerðum á sviði rannsókna og 

nýsköpunar.  

 

Í samstarfinu verður lögð áhersla á þrjú meginverkefni sem eiga það 

sameiginlegt að ná yfir landamæri og eru því um leið hluti af hnattrænum 

viðfangsefnum sem Norðurlönd og fagsvið MR-FJLS standa frammi fyrir: 

 

 Samkeppnishæf framleiðsla 

 Sjálfbær stjórnun náttúruauðlinda 

 Að viðhalda og þróa norræn velferðarsamfélög 

 

Þessi þrjú verkefni eiga það sameiginlegt að þau byggja á sjálfbærri þróun (á 

sviði efnahags-, umhverfis- og félagsmála). 

 

Eftirfylgni, fjármögnun og mat  

Rammaáætlunin gildir um tímabilið 2013-2016. Hún verður lögð fyrir 

Norðurlandaráð sem gefst tækifæri til að koma með athugasemdir áður en 

áætlunin verður endanlega samþykkt. Við gerð fjárhagsáætlunar gefst 

Norðurlandaráði árlega tækifæri til að hafa áhrif á áætlanir fyrir komandi ár.  

 

Ráðherranefndin og embættismannanefndirnar um fiskveiðar og fiskeldi, 

landbúnað, matvæli og skógrækt sjá um að nauðsynlegu fjármagni verði veitt 

til þeirra áherslusviða sem koma fram í rammaáætluninni.  

Undir lok tímabilsins verður lagt mat á rammaáætlunina. 

 

Ferlið 

Rammaáætlunin er samin af starfshópi sem í sátu Finnar, sem þá fóru með 

formennsku, og Norðmenn, sem tóku við formennsku af þeim, og naut 

starfshópurinn aðstoðar skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar.  

Rammaáætlunin var send til umsagnar í löndunum og til aðila á vettvangi 

ráðherranefndarinnar sem málið varðar.   

 

Á meðan á ferlinu stóð voru haldnar vinnustofur og haft samráð á öllum 

fjórum sviðum embættismannanefndar um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, 

matvæli og skógrækt (EK-FJLS) og stofnunum og starfshópum sem heyra 

undir þau. Markmið fundanna og samráðsins var að tryggja sameiginlega 

aðkomu og tengingu tillögu að rammaáætlun.  

 

Norræna ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og 

skógrækt samþykkti á fundi sínum þann 28. júní 2012 tillögu að 

rammaáætlun og tók ákvörðun um að leggja hana fyrir Norðurlandaráð.  

 

Norræna ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og 

skógrækt væntir athugasemda Norðurlandaráðs um innihald áætlunarinnar 

og framkvæmd, áður en hún verður endanlega samþykkt. 

 

 

/Norræna ráðherranefndin (fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli og 

skógrækt) 
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Tillaga til MR-FJLS að nýrri rammaáætlun fyrir MR-

FJLS 2013-2016 

 

 

 

FRAMTÍÐARSÝN 

um norrænt samstarf á sviði  

MR-FJLS 

Náttúruauðlindir - sjálfbærni - samkeppnishæfni - 

velferðarþróun 

Sjálfbærni og samkeppnishæf framleiðsla vöru og 

þjónustu í grænum og bláum atvinnugreinum, byggð á 

nýtingu lifandi auðlinda á Norðurlöndum - í þágu 

sjálfbærrar þróunar í velferðarmálum á Norðurlöndum. 

 

Rammaáætlun 

um norrænt samstarf á sviði fiskveiða og fiskeldis, landbúnaðar, 

matvæla og skógræktar 2013-2016 

 

Í rammaáætluninni kemur fram stefna í norrænu pólitísku samstarfi á sviði 

fiskveiða og fiskeldis, landbúnaðar, matvæla og skógræktar á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir tímabilið 2013-2016. Í henni eru tilgreind 

tækifæri og helstu áskoranir á þessu sviði. 

 

Í formennskuáætlunum hvers árs fyrir sig eru markmið rammaáætlunarinnar 

skilgreind nánar. Áætlanirnar mynda í sameiningu framkvæmdaáætlun 

samstarfsins. 

 

Í rammaáætluninni er einnig höfð hliðsjón af forgangsröðun og stefnumörkun 

Norrænu ráðherranefndarinnar eins og hún er ákveðin af forsætisráðherrum, 

samstarfsráðherrum og öðrum ráðherranefndum þegar unnið er með þemu 

og málaflokka sem ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, 

matvæli og skógrækt (MR-FJLS) getur átt hlut að. 

 

Markmið starfs MR-FJLS er að efla sjálfbæra þróun innan fagsviðanna 

fjögurra: fiskveiða og fiskeldis, landbúnaðar, matvæla og skógræktar.  

 

Norræna ráðherranefndin 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Sími +45 3396 0200 

Bréfasími +45 3396 0202 

www.norden.org 

 

21. júní 2012 

11 -00957 -37 
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Markmiðið er að bæta skilyrði hagvaxtar og þróunar í velferðarmálum og 

stuðla jafnframt að framþróun á sviði umhverfis, heilsu og félagslegra og 

svæðisbundinna þátta. 

 

Samstarfið miðar að því að skapa virðisauka í löndunum og um leið norrænt 

notagildi. Norðurlöndin vinna saman að því að finna lausnir og greina 

þróunarmöguleika á fagsviðum MR-FJLS, en þar bera ráðherrarnir bæði 

ábyrgð gagnvart fyrirtækjum sem nýta náttúruauðlindir og á neytendavernd. 

 

Norrænt notagildi skapast þegar samstarfið nær lengra en möguleikar 

einstakra landa til að greina og finna lausnir á tilteknum úrlausnarefnum. 

 

Þannig má virkja frekari sérfræðiþekkingu og getu til að finna lausnir á 

sameiginlegum viðfangsefnum. 

 

Undanfarin ár hefur pólitísk og samfélagsleg þróun í auknum mæli beint 

sjónum manna að loftslagsbreytingum, áskorunum varðandi ofþyngd og 

hnattrænu fæðuöryggi (food security), ónæmi gegn sýklalyfjum, sjálfbærri 

þróun, hugmyndum um grænan hagvöxt og samfélagi sem byggist á nýtingu 

lifandi auðlinda. Þessar aðstæður hafa með ýmsum hætti áhrif á starf MR-

FJLS. Vandamálin verða til innan fagsviðanna sem heyra undir MR-FJLS en 

þar er lausnirnar einnig að finna og þær verða ekki fundnar og komið í 

framkvæmd án virkrar þáttöku fagsviða MR-FJLS - þau eru hluti af lausninni. 

 

Áherslan í samstarfinu beinist því að þremur megináskorunum sem eiga það 

sameiginlegt að ganga þvert á landamæri og eru því um leið hluti af 

hnattrænum viðfangsefnum sem Norðurlönd og fagsvið MR-FJLS standa 

frammi fyrir: 

 

 Samkeppnishæf framleiðsla 

 Sjálfbær nýting náttúruauðlinda 

 Viðhald og þróun norrænna velferðarsamfélaga 

 

Þessi þrjú viðfangsefni eiga það sameiginlegt að þau snúast um sjálfbæra 

þróun (á sviði efnahags-, umhverfis- og félagsmála). Þær endurspegla að 

fagsvið MR-FJLS byggja á nýtingu lifandi náttúruauðlinda til mannlegra þarfa. 

Nýting náttúruauðlindanna í framleiðslu felur einnig í sér ábyrga stjórnun 

náttúruauðlinda og leggur jafnframt sitt til viðhalds og þróunar norrænna 

velferðarsamfélaga. 

 

Í starfsemi MR-FJLS er hugað að því hvernig Norðurlönd geta aðlagað sig 

hnattrænum áskorunum og, eftir atvikum, að því hvernig norrænu löndin 

geta með sameiginlegu átaki haft áhrif til að beina alþjóðlegum straumum í 

jákvæða átt fyrir Norðurlönd.  

 

Samkeppnishæf framleiðsla 

 

Fagsvið MR-FJLS byggjast á því að framleiða vöru og þjónustu eins og 

matvæli, trjávöru, lífmassa, orku, tómstundalíf og útivist með því að nýta 

lifandi náttúruauðlindir. 

 

Áskoranirnar sem því fylgja eru að tryggja og viðhalda sjálfbærri framleiðslu 

sem er í senn fjárhagslega arðbær, umhverfisvæn og stuðlar að félagslegri 

samstöðu um öll Norðurlönd.  

 

Að tryggja og efla þróun samkeppnishæfrar og arðbærrar framleiðslu í 

atvinnugreinum sem byggja á landnýtingu og matvælaframleiðslu er mikil 

áskorun. Það sem styrkir samkeppnistöðuna í dag munu verða viðteknar 

lausnir á morgun. Því er nauðsynlegt að vinna sífellt með samkeppnishæfni 

og arðsemi, með það í huga að pólitísk forgangsröðun leiði til bættrar 

samkeppnisstöðu. 
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Með hugtakinu „grænn hagvöxtur“ er sjónum beint að því að tryggja 

sjálfbæra þróun framleiðslu, sem gagnast umhverfinu og styrkir um leið 

samkeppnisstöðu. MR-FJLS leggur mikla áherslu á grænan hagvöxt, og 

fagsvið MR-FJLS gegna lykilhlutverki í að skapa grænan hagvöxt sem nýtist í 

þágu sjálfbærrar þróunar. 

 

Innan fagsviða MR-FJLS er unnið að framleiðslu á grundvelli endurnýjanlegra 

lifandi náttúruauðlinda og þau gegna því mikilvægu hlutverki í þeirri 

samfélagsþróun sem stundum er kennd við grænan hagvöxt og í öðru 

samhengi er vísað í sem lífgrundað samfélag, það er samfélag sem byggir 

afkomu sína á sjálfbærri nýtingu lifandi auðlinda. Það er stöðug áskorun að 

tryggja sjálfbæra þróun framleiðslunnar við aðstæður dagsins í dag. 

 

Auk þekktra viðfangsefna eins og hnattvæðingar, loftslagsmála, fæðuöryggis 

og heilbrigði og dýravelferðar, koma sífellt fram nýjar kröfur, væntingar og 

tækifæri til ýmiss konar framleiðslu, sem geta gefið kost á auknum tekjum en 

vekja um leið spurningar um hvernig hægt er að nýta auðlindirnar, og 

hvernig okkur ber að nýta þær, til dæmis til matvæla- eða orkuframleiðslu. 

 

Spurningin um takmörk auðlinda og nýtingu þeirra bendir einnig á ný 

tækifæri; það sem er sorp í dag verður verðmæt auðlind á morgun.  

 

Mannkyninu fjölgar ört og því er mikilvægt að nýta auðlindir betur í 

framleiðslunni. Þetta beinir einnig sjónum að auðlindasóun þar sem lífmassi 

er ónýttur, matur fer til spillis og auðlindir nýtast ekki sem skyldi vegna 

kerfislægra, tæknilegra eða annarra hindrana. Tækifærin sem felast í 

lífgrunduðu samfélagi kalla á ný sjónarmið og að Norðurlönd taki afstöðu til 

þess hvernig á að aðlaga stjórnsýslu og framleiðslu að þessari þróun og 

hvernig styrkur Norðurlanda getur haft áhrif á þróun í Evrópu og um heim 

allan. 

 

MR-FJLS mun stuðla að ofangreindu með því að kynna lífgrundaðar lausnir 

sem byggja á sjálfbærri nýtingu lifandi auðlinda fyrir fyrirtæki og samfélagið 

allt. Eftirspurn eftir slíkum lífgrunduðum lausnum hefur aldrei verið meiri en 

nú. Á gildistíma áætlunarinnar mun MR-FJLS leitast við að takast á við þessi 

stóru viðfangsefni. 

 

Rammar þróunarinnar innanlands verða settir í löndunum. Samræður og 

tengslanet á norrænum vettvangi eiga að bæta skilyrði norrænu landanna til 

að takast á við loftslagsbreytingar og þróun lífgrundaðs samfélags sem byggir 

á sjálfbærri nýtingu lifandi auðlinda og mæta áskorunum og tækifærum sem 

fylgja þeim. 

 

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda 

 

Öll samfélagsþróun og framleiðsla byggir á framleiðslu vistkerfanna á vöru og 

þjónustu og öðrum lífsnauðsynjum. Grænar atvinnugreinar og sjálfbær 

starfsemi þeirra eru því grundvöllur sjálfbærrar þróunar lífgrundaðs 

samfélags. 

 

Allt mannlegt líf byggist á virkni vistkerfanna. Vistkerfin þjóna samfélaginu 

með ýmsum hætti, þau sjá okkur fyrir lífsnauðsynjum með gróðri, skepnum, 

timbri og trefjum, þau styðja og stýra gegnum veðurfar og hreinsun vatns og 

hafa menningarleg áhrif með því að bæta lífsgæði og heilsu. Rannsóknir og 

þróun á þessum grundvelli skapa þekkingu sem nýta má til nýsköpunar og 

atvinnustarfsemi í landbúnaði og annars staðar í samfélaginu. Á þennan hátt 

sér græni geirinn okkur fyrir margs konar samfélagsþjónustu. 
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Framleiðsla á þeim sviðum sem MR-FJLS fjallar um, byggist í meginatriðum á 

nýtingu lifandi náttúruauðlinda. Þessi nýting þarf að vera sjálfbær og taka 

jafnframt ábyrgð á stjórnun náttúruauðlinda. 

Þetta er kjarnaatriði fyrir MR-FJLS. Sjálfbær merkir ábyrg nýting og 

framleiðsla úr náttúruauðlindum, sem tryggir líffræðilega fjölbreytni, 

endurnýjun og mikilvæga virkni vistkerfa, einnig í framtíðinni. Stjórnun þeirra 

er mikilvæg áskorun fyrir framleiðslu atvinnugreinanna á sviði MR-FJLS. Þetta 

á jafnt við um vistkerfi hafs, vatna og á þurrlendi. 

 

Ábyrg stjórnun auðlinda hafs og vatna skiptir norrænu löndin miklu máli. 

Vísindaleg gögn og beiting varúðarreglu er lykilþáttur í stjórnun fiskveiða. 

Framkvæmd sjálfbærrar stefnu í stjórnun auðlinda hafs og vatna á að byggja 

á því að tillit sé tekið til vistkerfisins í heild. 

 

Norðurlönd lúta öll alþjóðlegum kröfum um vernd og sjálfbæra nýtingu 

líffræðilegrar fjölbreytni og erfðaauðlinda. Þessa kröfu hafa löndin að hluta til 

kosið að leggja áherslu á í norrænu samstarfi. 

 

Norrænu löndin hafa í mörg ár lagt sitt af mörkum í alþjóðlegu samstarfi um 

erfðaauðlindir og líffræðilega fjölbreytni, sem m.a. fer fram á vettvangi 

erfðaauðlindanefndar matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna (FAO:s Commission on Genetic Resources), Samnings um 

líffræðilega fjölbreytni (Konventionen om biologisk mångfald) og alþjóðlegum 

samningum um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS). 

 

Það er stöðug áskorun fyrir norrænt samstarf að tryggja grundvallar 

varðveislustarf í samstarfi við löndin. Það gerist með stefnumörkun um að 

varðveita erfðatilbrigði í náttúrulegum heimkynnum sínum (in-situ-

bevarande) og um að varðveita erfðatilbrigðið utan náttúrulegra heimkynna, 

t.d. í frosti (ex-situ-bevarande). 

 

Sjálfbær nýting erfðaauðlinda er viðfangsefni sem snýr að því að tryggja að 

fjölbreytni erfðauðlinda nýtist í framleiðslu. Það gerist meðal annars með 

plöntukynbótum, þróun og eflingu sjálfbærrar nýtingar erfðaauðlinda, en það 

krefst áframhaldandi aðgerða á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. 

 

Framleiðsla á fagsviðum MR-FJLS, byggð á nýtingu náttúruauðlinda, fer fram 

í nánu samspili við jörð og vatn. FJLS-geirarnir nýta og hafa áhrif á bæði jörð 

og vatn samtímis. 

 

Náin tengsl eru milli vatnsgæða og möguleika frum- og matvælaframleiðenda 

til að framleiða heilnæm og örugg matvæli. Þetta er ekki bara áskorun fyrir 

norrænu löndin, heldur hnattræn áskorun sem undirstrikar að með slælegri 

stjórnun verður vatn eftirsótt auðlind sem langt frá allir hafa nægilegt 

aðgengi að.  

 

Að viðhalda og þróa norræn velferðarsamfélög  

 

Um þessar mundir eiga sér stað miklar breytingar í norræna velferðarkerfinu. 

Atvinnugreinar á sviði MR-FJLS skapa grundvallarforsendur fyrir viðhaldi og 

þróun velferðarkerfa norrænu landanna, t.d. á sviði matvælaöryggis, (food 

security), fæðuöryggis (food safety) og líforku, og eiga jafnframt þátt í að 

tryggja aðgengi að hreinu drykkjarvatni. Efling heilnæms mataræðis og 

lífsgæða, meðal annars með möguleikum til útivistar í náttúrulegu umhverfi 

og lifandi matarmenningu, eru mikilvægir þættir í norrænu velferðarkerfi. 

 

Ein stærsta áskorunin á velferðarsviði eru óhollar matarvenjur, 

hreyfingarleysi og ofþyngd sem ógnar heilbrigði á Norðurlöndum og víðs 

vegar um heiminn. Samstarfið fer fram innan ramma norrænnar 

framkvæmdaáætlunar um bætt heilsufar og lífsgæði með mataræði og 

hreyfingu, en henni er ætlað að styðja við áherslur í löndunum. Til að styrkja 
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góða og einfalda ráðgjöf um mataræði fer fram samstarf um „norræna 

næringarráðgjöf“ (de nordiska näringsrekommendationerna) og að koma 

þeim til skila til neytenda, m.a. með notkun matvælamerkisins 

„skráargatsins“. 

 

Með verkefninu Ný norræn matvæli leggur MR-FJLS áherslu á að þróa 

fjölbreyttari framleiðslu, bæði hvað varðar framleiðsluaðferðir og 

skammtastærðir. Mikilvægur árangur yfirlýsingarinnar um nýja norræna 

matargerðarlist er aukin áhersla á staðbundna, sjálfbæra framleiðslu, ekki 

síst staðbundna verðmætasköpun sem getur haft mikil áhrif á þróun 

strandsvæða og dreifðra byggða. 

 

Með vaxandi viðskiptum í heiminum eykst álag á matvælaframleiðslu. Þeirri 

áskorun þarf að mæta með því að efla norræn gildi, þ.e.a.s. áherslu á örugg 

matvæli og heilbrigðar skepnur, sem eru aldar á siðferðilega verjandi hátt. Á 

þessum sviðum gera norrænu löndin strangar kröfur. Mikilvægt er að 

viðhalda þeim kröfum. Á Norðurlöndum hefur áskorunum á matvælasviði 

verið mætt með því að tileinka sér í auknum mæli heildarsýn sem byggir á 

áhættumati og með því að nýta auðlindirnar eins vel og auðið er, til dæmis 

með fyrirbyggjandi aðgerðum. 
 

Rödd Norðurlanda 

 

Norræn umræða leitast við að leiða í ljós hvar samstaða ríkir um tilteknar 

áskoranir og lausnir, og um hvað eru skiptar skoðanir. Þegar það liggur fyrir 

er búið að leggja grunn að því hvar og hvenær Norðurlönd geta og eiga að 

láta til sín taka. 

 

Með samstarfi má efla áhrifamátt norrænnar samstöðu og hagsmuna 

Norðurlanda í alþjóðlegum ferlum og á svæðisbundnum og alþjóðlegum 

vettvangi þar sem það á við.  

 

Samstarfið beinist meðal annars að því að taka saman upplýsingar og, þegar 

það þjónar tilgangi, að hafa frumkvæði í alþjóðlegum ferlum til að styðja við 

markmið rammaáætlunarinnar. Þekking á áhrifum alþjóðlegra ferla á 

stjórnsýslu á Norðurlöndum gefur einnig tilefni til aðgerða. Norðurlöndin geta 

lært hvert af öðru og einnig miðlað af reynslu sinni til annarra hluta Evrópu. 

 

Mörg viðfangsefni MR-FJLS ná út yfir landamæri og verða best leyst í breiðu 

alþjóðlegu samstarfi á Norðurlöndum og með nágrannasvæðum, í Evrópu eða 

á hnattvísu, þar sem löndunum finnst ástæða til og þar sem því fylgir 

norrænt notagildi. Vaxandi alþjóðavæðingu með aukinni samkeppni og 

ólíkum tengslum Norðurlanda við ESB og önnur alþjóðasamtök fylgja bæði 

áskoranir og tækifæri fyrir norrænt samstarf. Hafa skal hliðsjón af og virða 

skuldbindingar þeirra norrænu landa sem aðild eiga að ESB í sameiginlegri 

landbúnaðar- og sjávarútvegsstefnu. 

 

Samstarf við grannsvæði Norðurlanda, Eystrasaltsríkin, Norðvestur-Rússland 

og Norðurskautssvæðin, er samkvæmt sérstökum áætlunum og verkreglum, 

og það sama á við um áætlun ESB um Eystrasaltssvæðið en þar gefst 

tækifæri til að láta rödd Norðurlanda hljóma út frá svæðisbundnu, 

norðurevrópsku sjónarhorni.  

 

Alþjóðlegir sáttmálar, samningar og ferli hafa áhrif á forsendur stjórnunar og 

nýtingar náttúruauðlinda frá framleiðendum til neytenda.  

 

Framkvæmd 

 

Árlegar formennskuáætlanir landanna eru nauðsynleg viðbót við 

rammaáætlunina, en á grundvelli þeirra má að aðlaga framkvæmdina að 

breytingum í heiminum sem krefjast nýrrar forgangsröðunar. 
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Í formennskuáætlunum er sérstök forgangsröðun formennskulandsins gefin 

til kynna, jafnframt öðrum samnorrænum þörfum. Í þeim er rammaáætlunin 

útfærð nánar og þær eru því viðbót við hana. Til þess að tryggja samfellu á 

formennskulandið að vinna með fyrrverandi og verðandi formennskulandi. 

 

Árangur er metinn eftir getu samstarfsins til að hefja og framkvæma aðgerðir 

og ferla sem eru framlag til að mæta megináskorununum þremur og ná 

pólitískum árangri. 

 

Samstarf á sviði MR-FJLS byggist á víðtæku tengslaneti. Tengslanetið er 

mikilvægt tæki til að hrinda rammaáætluninni í framkvæmd og grundvallast á 

samstarfi norrænu ríkisstjórnanna, með þátttöku ráðherra og 

embættismanna, og ennfremur fræðimanna og fyrirtækja ásamt fulltrúum frá 

samtökum atvinnulífsins. Markmiðið er að vera leiðandi pólítískt tengslanet í 

Norður-Evrópu með tengslum við rannsóknir og atvinnulíf. 

 

 

LÝSING Á SKIPULAGI SAMSTARFSINS 

MEÐ YFIRLITI YFIR EMBÆTTISMANNANEFNDIR, STOFNANIR, 

SAMSTARFSAÐILA, STARFSHÓPA OG ÁÆTLANIR. 

 

 

Rannsóknir og nýsköpun skipta miklu máli fyrir framkvæmd 

rammaáætlunarinnar. Rannsóknarumhverfi í löndunum og á norrænum og 

evrópskum vettvangi er síbreytilegt, en það endurspeglast hjá MR-FJLS þar 

sem áherslan hefur færst frá fjármögnun rannsókna yfir á stefnumörkun á 

rannsóknarsviði og að takast á við hinar miklu áskoranir. Þetta felur í sér 

samfellda þróun samstarfs milli Samnorrænna skógarrannsókna, Norrænu 

nefndarinnar um matvæla- og landbúnaðarrannsóknir, FISK-starfshópsins og 

hugsanlega með þátttöku NordGen og annarra samstarfshópa. Jafnframt er 

aukin áhersla á samstarf MR-FJLS við aðra norræna aðila á sviði rannsókna 

og nýsköpunar, eins og ráðherranefnd um rannsóknir, ráðherranefnd um 

atvinnulíf, orkumál og byggðastefnu, NordForsk, Norræna nýsköpun og 

Norrænar orkurannsóknir. Samstarf við aðra mikilvæga þátttakendur í 

norðurevrópsku rannsóknarsamfélagi - t.d. samstarf við EFINORD - skiptir 

máli til að skapa tengsl og tengslanet í Evrópu. 

 

Upplýsingastarfsemi er mikilvægur þáttur í framkvæmdinni og mun hún fara 

fram í samstarfi við upplýsingadeild Norrænu ráðherranefndarinnar og 

upplýsingaaðila í löndunum, eftir því sem við á. Upplýsingastarfsemi og 

samræður eru mikilvæg tæki fyrir samstarf um að miðla þekkingu og 

hugmyndum um hvernig norrænt samstarf getur skapað lausnir fyrir norrænu 

löndin. Lausnir sem fela í sér góða og viðunandi aðlögun að alþjóðlegum 

straumum eða sem skapa tækifæri vegna samstarfs og framlags landanna til 

að hafa áhrif á alþjóðlega þróun og strauma og þróun í þá átt sem 

Norðurlönd æskja. 

 

Mat á framkvæmdaáætluninni fer fram í lok verkefnistímans. 

 

 
 


