Meddelelse fra Nordisk ministerråd, Rek. 6/2012 – A 1552
Under de senaste åren har flera projekt och seminarier om olja- och gasutvinning företagits inom ramen för
samarbetet i Arktiska rådet. En del av dessa projekt har fått direkt stöd och bidrag från Nordiska
ministerrådet.
Frågeställningarna har fortsatt mycket hög prioritet och aktualitet i Ark-tiska rådets arbete och ett nordiskt
seminarium med företrädare för olika intressen: industrin, tillsynsmyndigheter, miljöskyddsföreträdare,
försäkringsbranschen samt lokalsamhällen och forskare är därför av högsta relevans. Det är med största
sannolikhet ett faktum att framtida exploatering av naturresurser i Arktis kommer att medföra ökade
skador på de av miljögifter och klimatförändringar redan stressade ekosystemen i Arktis. Samtidigt finns det
kunskapsluckor om potentiella miljöhot och i monitorering av miljötillståndet. Beredskapen och fastheten
hos både företag och myndigheter vid en olycka måste höjas. Det förebyggande arbetet måste betonas.
Teknologin för olja- och gasutvinning i Arktis kan förbättras.
Det arktiska samarbetsprogrammet 2012 – 2014 är ett komplement till Nordiska ministerrådets övriga
program, strategier och initiativ som också kan innefatta relevanta arktiska frågor. Programmet omfattar
fem tematiska områden: befolkningen, miljö och natur, klimat, hållbar näringslivsutveckling och utbildning
och kompetensutveckling. Den grundläggande målsättningen med programmet är att understödja
processer, projekt och initiativ som kan bidra till att få till stånd en hållbar utveckling för befolkningen i
Arktis under de förhållanden som globaliseringen och klimatförändringen för med sig. Detta ska vara
utgångspunkten för ett nordiskt seminarium om Arktis.
Nordiska ministerrådet avser att under hösten, och möjligtvis i samband med Nordiska rådets session,
arrangera ett seminarium i linje med Nordiska rådets rekommendation. Seminariet ska inriktas på att
identifiera kunskapsbehov som kan bidra till ett bättre underlag och ge större möjligheter till en säkrare
utvinning av olja och gas i Arktis.
Seminariet kunde vara en del i de åtgärder och aktiviteter som avses under Arktiska
samarbetsprogrammets årliga avsättning av 3 miljoner DKK till särskilt prioriterade strategiska
samarbetsområden i syfte att säkra ett samlat fokus för användningen av medlen.

Ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas.

