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Indledning
Det nordiske kompas er overskriften for Islands formandskab i det nordiske regerings-
samarbejde i 2009. Nordisk samarbejde har været til stor gavn for de enkelte lande da 
de har sammenfaldende interesser på mange områder. 

De nordiske statsministre præsenterede i sin erklæring fra Punkaharju sommeren 2007 
en ny vision for det nordiske samarbejde. Den er Nordens svar på globaliseringens 
udfordringer. De nordiske landes konkurrenceevne bør styrkes, samtidig med at der 
satses på initiativer der kan forventes at give resultater i indsatsen mod klimaændringer. 
Statsministrene pålagde også Nordisk Ministerråd at fokusere på bæredygtig udvikling 
og under det islandske formandskab træder et nyt nordisk samarbejdsprogram herom    
i kraft.  

Under formandskabet vil Island derfor stille skarpt på disse prioriteringer i Minister-
rådet for fiskeri, jord- og skovbrug og levnedsmidler. 

Ministerrådet vedtog på sit sommermøde i 2008 en ny handlingsplan for nordisk 
samarbejde inden for fiskeri, jord- og skovbrug og levnedsmidler i perioden 2009-
2012. Der lægges vægt på de områder hvor Norden står stærkt og hvor der opnås 
størst synergieffekt og indflydelse i internationale fora. 

Samarbejdet inden for forskning og innovation videreudvikles. Samtidig arbejdes der 
på at tilpasse virksomheden i fagafdelingerne til Ministerrådets nuværende organi-
sation. 

Norden er en foregangsregion på mange områder, hvilket styrker landenes konkur-
renceposition på et globaliseret marked. Derfor sættes der fokus på nordisk 
konkurrenceevne i Islands formandskabsprogram for 2009. 

Økonomi, velfærd, levnedsmidler og helse
Det islandske formandskab vil fokusere på Nordens konkurrenceevne ved at sikre 
de primære erhverv, samtidig med at der værnes om forbrugernes interesser og 
behov. I den forbindelse lægges der vægt på innovation og forskning. 

Nordisk fødevareproduktion i fiskeri og landbrug kendetegnes af sikkerhed, 
bæredygtighed, renhed, sundhed og sporbarhed. Det islandske formandskab 
arrangerer en konference med temaet Sundhed fra fjord og jord til bord med fokus 
på disse kendetegn i fødevareproduktionen i en verden med støt stigende global 
handel med råstoffer og fødevarer. Samtidigt diskuteres fødevarers kobling til 
oprindelse, kultur og køkkenkunst i de enkelte lande og regioner. I den forbind-
else overvejes det at videreføre projektet Ny nordisk mad. 

På fiskeriområdet vil man arbejde med en rentabel og fornuftig udnyttelse af 
naturressourcerne, samt innovation; to områder hvor Norden har et forspring. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal udføre en komparativ analyse af de 
nordiske fiskeriforvaltningers effektivitet hvorefter resultaterne præsenteres på 
en konference. Derudover arrangeres, i samarbejde med Nordisk Innovations-
Center (NICe), en konference om nytænkning i udnyttelsen af havets ressourcer, 
Havets nye spirer.

Det islandske formandskab vil arbejde for bedre folkesundhed, med udgangs-
punkt i nordboernes stærke friluftstradition. De nordiske skove spiller en vigtig 
rolle for friluftslivet, og derfor agter formandskabet at initiere forskning på 
dette felt. 
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Klimaændringer
Klimaet har indflydelse på alle menneskelige aktiviteter, og Norden står overfor meteoro-
logiske klimaforandringer der påvirker plante- og dyreliv. 

En arbejdsgruppe i Ministerrådets regi er i gang med at udrede hvordan klimaændrin-
gerne påvirker de primære erhverv, og de konsekvenser dette vil få. Island agter at 
initiere projekter med udgangspunkt i de muligheder og udfordringer der fremgår af 
gruppens konklusioner. 

Blandt aktuelle emner er ændret landudnyttelse, udvikling og udnyttelse af genetiske 
ressourcer samt lagring af kulstof. Den arbejdsgruppe der skal sammenligne fiskeri-
forvaltningernes effektivitet, skal også undersøge hvordan fiskeriet kan møde de 
klimaændringer vi står overfor. 

Formandskabet vil løfte de målsætninger om klimaændringer frem der fremsættes i 
Selfoss-deklarationen om bæredygtigt skovbrug fra 2008. 

Projekter i forbindelse med nye forpliktelser der forventes vedtaget på FN’s 15. klima-
konference i København i 2009 (COP 15), får særlig prioritet. 

Genressourcer
De nordiske lande bygger på lang tradition i forædling og udnyttelse af genressourcer. 
Det islandske formandskab vil lægge vægt på at udvikle genetiske ressourcer til gavn for 
de primære erhverv. 

I det nordiske samarbejde om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af genetiske ressour-
cer vil Island arbejde for at der laves en analyse af bioteknologiens rolle for potentialerne 
inden for jordbrug, husdyravl, fiskeopdræt og skovbrug. Endvidere følges der op på 
konklusionerne fra en udredning om planteavl og de implementeres i nordisk samarbejde 
inden for rammerne af Nordisk Genressourcecenter (NordGen).

Med udgangspunkt i Selfoss-deklarationen om bæredygtigt skovbrug lægges der vægt på 
træforædling i skovbrug som et skridt i tilpasningen til klimaændringer. 

Internationalt samarbejde
Det islandske formandskab lægger vægt på at øge det nordiske samarbejde med 
naboområderne mod vest, først og fremmest det østlige Canadas kystområder, Skotland 
og Irland. For at nå dette mål, lægges der vægt på initiativer fra ministerrådets fagafde-    
linger, med fokus på samarbejde om innovation, forskning og udvikling. 

Dette kobles tæt til visionen om at styrke det vestnordiske regionale samarbejde 
yderligere på alle områder. 

Man forbereder en præsentation af det nordiske genressourcesamarbejde på inter-        
nationale konferencer.

Mere om Islands formandskabsprogram på www.norden2009.is



Det nordiske samarbejde 
Det nordiske samarbejde er en af 
verdens mest omfattende regionale 
samarbejdsformer. Samarbejdet 
omfatter Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige, samt de selvstyrende 
områder Færøerne, Grønland og Åland. 

Det nordiske samarbejde er både 
politisk, økonomisk og kulturelt 
forankret, og er en vigtig medspiller i 
det europæiske og internationale 
samarbejde. Det nordiske fællesskab 
arbejder for et stærkt Norden i et 
stærkt Europa. 

Det nordiske samarbejde sigter mod 
at styrke nordiske og regionale 
interesser og værdier i en global 
omverden. Fælles værdier landene 
imellem er med til at styrke Nordens 
position som en af verdens mest 
innovative og konkurrencedygtige 
regioner.

Nordisk Ministerråd 
Store Strandstræde 18 
1255 København K
Telefon (+45) 3396 0200 
Fax (+45) 3396 0202 
www.norden.org

Utgivet av 
Fiskeri- og landbrugsministeriet 
Skúlagata 4 
IS-150 Reykjavík 
ISLAND 

Tel. +(354) 545 8300 
Fax +(354) 552 1160 

www.stjr.is/slr 
www.fisheries.is

Trykt på miljøvenligt papir 
som opfylder kravene i den 
nordiske miljø-svanemærke-
ordning.

Stjórnarráð Íslands 
fiskeri- og landbrugsministeriet


