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NOTAT 

Til 

 
Kopi 

 
Fra 

 
Emne 

 
 

Meddelelse om rekommandation 32/2012 angående 
Rammeprogram for FJLS 2013-2015 (B 277/miljø) 

 
 
Nordisk råd rekommanderar Nordisk ministerråd 
 

å skape større klarhet om mål og prioriteringer for de enkelte 
innsatsområder som inngår i forslaget om Ramprogram för det 
nordiska 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 
perspektiv 
 
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 Nordisk råds 
synspunkter ved utviklingen av de konkrete innsatser  

 
Nordisk Ministerråd meddeler: 
Nordisk Ministerråd konstaterer med tilfredshed, at Nordisk Råd 
rekommanderer at gennemføre Ministerrådsforslag B277/miljø om 
Ramprogram för det nordiska samarbetet om fiske och vattenbruk, jordbruk, 
livsmedel och skogsbruk 2013-2016. 
 
Arbejdet med det nye rammeprogram er allerede kommet godt i gang med 
præsentationen af FJLS sektorprogrammet for det svenske formandskab for 
Nordisk Ministerråd for 2013. Sektorprogrammet har fokus på den moderna 
landsbygden og kommer omkring flere af de temaer, som Nordisk Råd 
fremhæver i sin rekommandation.  
 
Nordisk Ministerråd er som udgangspunkt enig i Rådets rekommandation om, 
at der løbende er behov for, at skabe større klarhed om mål og prioriteringer 
inden for de enkelte indsatsområder, som indgår i rammeprogrammet. Dette 
arbejder Nordisk Ministerråd med på flere niveauer. Udover 
rammeprogrammet, som skaber den overordnede ramme for arbejdet, 
konkretiseres arbejdet årligt gennem formandskabsprogrammet og gennem 
handlingsplaner, som løbende udvikles og opdateres. Derudover er det klart, 
at den budgetmæssige ramme for MR-FJLS også bidrager til, at klargøre mål 
og prioriteter.  
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Indenfor samarbejdet i MR-FJLS tilstræbes det løbende at holde en god 
balance mellem eksisterende initiativer, som eksempelvis arbejdet med 
NordGen og de nordiske næringsstof rekommandationer, og igangsættelse af 
nye politiske relevante initiativer. 
 
Udgangspunktet for arbejdet er naturligvis at det skal bidrage til nordisk 
nytte ved at være aktuelt, politisk relevant og bidrage til at styrke det 
nordiske netværk i og omkring ministerrådet. Samtidig skal det sikre 
kontinuitet i forhold til eksisterende vigtige opgaver, som ellers ikke vil blive 
løftet nationalt.   
 
I den videre tilrettelæggelse af arbejdet inden for MR-FJLS noterer 
ministerrådet samtidig med tilfredshed, at Nordisk Råd ønsker, at bidrage til 
drøftelserne om udvikling af konkrete indsatser. MR-FJLS vil gerne indgå i en 
styrket politisk dialog med Nordisk Råd om fremtidige indsatser.  
 
For MR-FJLS er det vigtigt at understrege, at arbejdet skal styres af en 
politisk ramme, og ikke låses fast i en konkret projekt portefølje. De 
aktiviteter, som MR-FJLS arbejder med, er som udgangspunkt styret af, at de 
er politisk relevante og bidrager til arbejdet med politiske målsætninger eller 
udviklingen af politiske målsætninger og endelig, at de bidrager til at styrke 
nordisk netværksdannelse. Det er også vigtigt at understrege, at arbejdet 
indenfor MR-FJLS er tilrettelagt således, at det ikke kun bidrager til løsning af 
FJLS områdets problemstillinger, men at arbejdet samtidig bidrager til 
arbejdet i relation til eksempelvis bæredygtig udvikling, grøn vækst, 
klimaforandringer, ligestilling, nabosamarbejdet og lignende tværgående 
prioriteringer.  
 
Aktuelt arbejdes der inden for MR-FJLS med mange indsatser, hvoraf 
følgende kan fremhæves: bioøkonomi, nordiske næringsstofs 
rekommandationer, skov og klima, madspild, pelagisk fiskeri, planteforædling 
(bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer).  
 
Nordisk Ministerråd ser frem til en øget politisk dialog med Nordisk Råd om 
ovenstående indsatser.     
 
Ministerrådet finder at rekommandationen kan afskrives. 
 
 


