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Svar på rekommandation 18/2014 - Nyt arktisk 

samarbejdsprogram 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 29 

oktober 2014 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av 

Præsidiet. 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

 
at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i 
denne betænkning (B 298/præsidiet), gennemføre 
retningslinjerne for Nordisk Ministerråds arktiske 
samarbejdsprogram 

 

På to områder kunne det være værd at satse yderligere. Det gælder i forhold 

til miljøteknologi f.eks. ved minedrift. Det kunne også være værd at satse på 

internt regionalt samarbejde mellem arktiske dele af Norden, især i det 

nordlige Finland, Sverige og Norge. 

 

I forhold til det arktiske samarbejdsprogram fokusområde Bærekraftig 

næringsutvikling vil en mere effektiv opfølgning af Stoltenbergs rapportens 

anbefalinger være nyttig inklusive at styrke og videreudvikle nordisk 

samarbejde om eftersøgning og redning på havet (SAR).  

 

I forhold fokusområde Miljø, natur og klima kunne det være nyttigt med 

fokus på arbejdet med at identificere specielt sårbare områder i Arktis og 

arbejde for at sikre beskyttelsen af disse områder.  

 

Det står ikke tydeligt, hvor mange ressourcer Nordisk Ministerråd forventer 

at anvende til programmet. Nordisk Råd anser Arktis for et fokusområdet, så 

der bør ikke spares her.  

 

I sidste afsnit står, at der kan nedsættes en nordisk arktisk 

rådgivningskomité. Den foreslåede komité har så væsentlige opgaver, at 

spørgsmålet er hvem der skal ivaretage opgaverne, hvis komiteen ikke 

nedsættes? At koordinere tværfagligt er en store udfordring. Hvis komiteen 

nedsættes, kan Nordisk Råd eventuelt bidrage med råd.” 

 

Sekretariatets forslag svar på Nordisk Råd på rekommandation 18 om 

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-2017 er som følger:  

 

”Nordisk Ministerråd finder det glædeligt, at Nordisk Råd generelt prioriterer 

arktiske spørgsmål højt og er engageret i Nordisk Ministerråds arbejde med 
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Arktis. Nordisk Ministerråd noterer samtidig med glæde, at Nordisk Råd vil 

bidrage med råd og input. 

  

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-2017 har som 

overordnet målsætning at bidrage til bæredygtig udvikling i Arktis. I 

budgettet for 2015 er der afsat i alt 8,7 mio. DKK. 6,1 mio. DKK benyttes til 

projekter i en åben ansøgningsrunde, mens 2 mio. DKK benyttes til såkaldt 

politiske prioriteringer. De resterende midler benyttes til administration og 

forvaltning af programmet, vidensdeling og kommunikation samt profilering 

og positionering. 

 

Der er i det arktiske samarbejdsprogram fire fokusområder: 1) befolkningen, 

2) bæredygtig erhvervsudvikling, 3) miljø, natur og klima og uddannelse og 

kompetenceudvikling. Der er pt. stor fokus på spørgsmålet om bæredygtig 

erhvervsudvikling, hvilket bl.a. var tydeligt ved præsentationen af ”Growth in 

the North”-rapporten, der blev lanceret af statsministrene fra Norge og 

Finland og samarbejdsministeren fra Sverige på Arctic Frontiers-konferencen 

i Tromsø i slutningen af januar 2015. ”Growth in the North”-rapporten 

opstiller en række anbefalinger til et regionalt samarbejde i det høje nord og 

er et initiativ taget af de tre nævnte lande udenfor det nordiske samarbejde.  

Det er således et eksempel på, hvordan flere initiativer er med til at 

understøtte målsætningerne og temaerne i Nordisk Ministerråds arktiske 

samarbejdsprogram og omvendt. 

 

For så vidt angår arbejdet med miljøteknologi i forhold til eksempelvis 

minedrift i Arktis var det under det svenske formandskab for Nordisk 

Ministerråd i 2013 en central prioritet at fokusere på minedrift i Arktis. På den 

baggrund blev netværksprojektet ”Nordmin” etableret. Formålet med 

Nordmin var at udvikle den nordiske minedrift og mineralindustrien på en 

bæredygtig måde med henblik på at skabe øget konkurrence og vækst. 

NordMin-projektet er et netværk af ekspertise med base i Luleå University of 

Technology i Sverige. Netværket samler universiteter, forsknings-

institutioner, virksomheder og andre enheder, der er involveret i eller berørt 

af nordisk minedrift. NordMin-projektet lukker i 2016, men det er hensigten, 

at netværket vil fortsætte som en selvfinansieret organisation. 

 

Stoltenberg-rapporten har tjent som en vigtig løftestang i det nordiske 

samarbejde, og mange forslag er allerede blevet til virkelighed. Som 

eksempel samarbejder de arktiske stater allerede i dag dybdegående om 

eftersøgning og redning til søs, hvilket bl.a. blev stadfæstet med Arktisk Råds 

første juridisk bindende aftale på netop det område (”Agreement on Coop-

eration on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic” også 

kaldet SAR-aftalen).  

 

I arbejdet med sårbare områder kan det nævnes, at det nordiske 

miljøsamarbejde bidrager til arbejdet i Arktis via TEEB (”The Economics of 

ecosystems and biodiversity in the Arctic: A Scoping Study”). En af de 

vigtigste indsatser indenfor arbejdet med sårbare områder i Arktis er Arktisk 

Råds arbejdsgruppes CAFF’s bidrag til området, der overvåger både 

terrestriske - og ferskvandsøkosystemer. Den nordiske miljøarbejdsgruppe 

TEG har støttet aktiviteter i to af CAFF’s forskellige projekter: Circumpolar 

Biodiversity Monitoring Program (CBMP) og en følgegruppe til et 

ferskvandsprojekt. Det arktiske samarbejdsprograms pulje for politiske 

prioriteringer støttede tillige i 2013 udgivelsen af CAFF’s publikation ”Arctic 

Biodiversity Assessment – Status and Trends in Arctic Biodiversity”, som er et 

opslagsværk på ca. 670 sider. 

 

På den baggrund anses rekommandationen for opfyldt. 

 


