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Arbejdsgruppen for Natur, Friluftsliv og Kulturmiljø                                         NFK 05-1-5-1                        
 
                                                                                                                               12. oktober 2004 
       
                            
 
 

Virksomhedsplan med budget for 2005  
 

1. Sammenfatning 
I det nordiske Miljøhandlingsprogram (MHP) for 2005-08  omfatter NFK’s virksomhed  tre af 
hovedområderne, hvor der i 2005 vil være særligt fokus på følgende nye initiativer:  
 

- Natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv: indsatsen på standse tabet af den biologiske 
mangfoldighed senest i 2010, folkeoplysning om internationale konventioner og aftaler på 
området og nordiske bidrag til internationale forhandlinger om disse.   

- Miljø og sundhed: samspillet mellem det ydre miljø og befolkningernes sundhed og 
friluftsliv med fokus på forhold for børn og i byerne.    

- Havet: bidrag til bevaring, genopretning og bæredygtig forvaltning af hav- og kystområder. 
 
Foruden Norden med det arktiske område  prioriteres aktiviteter i Nærområdet med NV-Rusland og 
med særlig relevans for internationale og EU-relationer. Arbejdet gennemføres inden for de 
overordnede rammer af den kommende Strategi  "Bæredygtig Udvikling - En ny kurs for Norden" - 
revideret udgave for 2005-08. Planen implementeres desuden med  baggrund i 
informationsstrategien for det nordiske miljøarbejde og for 2005 også med reference til Danmarks 
formandskabsprogram.  
 
 NFK dækker et meget bredt felt af emner, og man vil søge at målrette aktiviteterne til færre og 
større indsatser, der vil bidrage til at realisere MHP 2005-08 og have stor nordisk nytteværdi 
omkring forvaltning og formidling af problemerne inden for de tre nævnte hovedområder. NFK vil 
lægge øget vægt på samarbejde med de relevante nordiske og nationale frivillige organisationer for 
herigennem være med til at sikre en bred folkelig, nordisk forankring af MHP 2005-08. I 
tilknytning til de tre hovedtemaer vil der også fortsat blive arbejdet med betydningen af 
klimaforandringerne.  
 
Der planlægges i 2005 iværksat 12 nye aktiviteter samt videreførelse/afslutning af de  28 NFK-
aktiviteter, der var i gang ultimo 2004. Yderligere 7 projekter implementeres af den Arktiske 
Styringsgruppe (ASG).   
De samlede omkostninger til de aktiviteter og projekter som omfattes af budgetforslaget for NFK og 
ASG’s samlede virksomhed i 2005 svarer til niveauet i de senest foregående år.  
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M.h.t. ASG bemærkes, at der ikke for 2005 er afsat budgetmidler til gennemførelse af nye projekter 
under den Nordiske handlingsplan for natur- og kulturmiljøbeskyttelse i Arktis fra 1999, men at der 
alene er tale om aktiviteter på de sidste projekter, der afsluttes i løbet af 2005. 
Handlingsprogrammet vil herefter være gennemført, og de arktiske aktiviteter  prioriteres efter 
opløsning af ASG i 2005 af NFK, der vil undersøge behovet for nye særskilte aktiviteter i det 
arktiske område. 
 

2. Opfyldelse af MHP's mål, aktiviteter og forventede resultater 
NFK er i sig selv en tværsektoriel gruppe, der gennem sine aktiviteter søger at dække alle de 
prioriterede aspekter af natur, landskab, friluftsliv og kulturmiljø, og hvor det er naturligt og 
hensigtsmæssigt, søger man at integrere disse. Desuden overlapper adskillige af NFK’s  
projektaktiviteter også med  to øvrige, kommende hovedindsatsområder i MHP 2005-08, nemlig 
”Miljø og sundhed” og ”Havet”. 
 
NFK vil generelt prioritere aktiviteter med høj relevans for formidling, forvaltning og politik-
formulering og generelt ikke prioritere forskningsprægede aktiviteter.  
 
I det nye 4-årige nordiske miljøhandlingsprogram 2005-08 vil NFK fokusere på sådanne projekter 
og aktiviteter, der er nødvendige for at opfylde MHP. Med baggrund i MHP og et Idéseminarium 
afholdt i 2004, hvor bl.a. deltog repræsentanter fra de nordiske og nationale frivillige organisationer 
inden for NFK-området anser NFK, at en række centrale område for arbejdet vil være:  
 
Natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv 

• indsatsen for at standse tabet af den biologiske mangfoldighed senest i 2010 
• implementering af den europæiske Landskabskonventions mål  
• integreret forvaltning og bevaring af natur- og kulturmiljøer  
• oplysning om de globale klimaforandringers betydning for natur- og kulturmiljøer i Norden 
• støtte til folkeoplysning om internationale konventioner og lignende aftaler af betydning for 

bevaring og bæredygtig forvaltning af natur, friluftsliv og kulturmiljøer i Norden 
• nordiske bidrag til de internationale forhandlinger om forpligtende konventioner 

Miljø og sundhed 
• samspillet mellem det ydre miljø og befolkningernes sundhed og friluftsliv med adgang til 

naturen 
Havet 

• bevaring, genopretning og bæredygtig forvaltning af hav- og kystområder. 
.    
Samarbejdet med de folkelige organisationer vil med baggrund i Idéseminaret blive opprioriteret, 
bl.a. gennem udsendelse af  nyhedsbreve. Informationsarbejdet om NFK og Nordisk Ministerråds 
aktiviteter vil blive yderligere styrket, jf. de nye nordiske informations- og publiceringsstrategier fra 
henholdsvis 2001 og 2004. NFK har i 2004 fået udarbejdet resumeer af en række af gruppens mest 
markante publikationer fra de senere år, og disse er lagt på NMR’s hjemmeside. Denne indsats vil 
blive videreført i 2005.    
 
VP 2005 indeholder  54 projektaktiviteter, hvoraf 42 påbegyndtes år 2004 eller tidligere og/eller har 
dele af finansieringen fra dette budget.  Af disse er 7 projekter afsluttede og yderligere 3-5 ventes 
afsluttet i løbet af 2004. For 2005 er der foreslået  12 nye projektaktiviteter. En del (14) af 
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aktiviteterne i 2005 har fortsat væsentlig betydning for samarbejdet med Baltikum og NV-Rusland, 
7 ASG-projekter vedrører specifikt det arktiske område og 21 har betydning for det internationale 
samarbejde (konventioner, EU). 
 
Nye aktiviteter for 2005 og følgende år omfatter oplæg til  indsatser inden for NFK-områderne: - 
 
Natur, landskab og kulturmiljø og friluftsliv (10 projekter):  
 
• På Natur-området: 1) oplysningsindsats om de internationalt forpligtende konventioner, 2) støtte 

til koordinering af  nordiske naturpolitiske initiativer i internationale sammenhænge og 3)status 
for den nordiske plante- og dyreverden frem mod 2010, jævnfør de nordiske målsætninger 
herom efter Det Europæiske Råds møde i Göteborg 2001, Kiev-mødet i 2003 (Environment for 
Europe) og generelle målsætninger på  FN's Verdenstopmøde i 2002. 4) Conservation status in 
Baltic-Boreal Forests.  

• På Landskabsområdet: 1) Nordisk udgave af "European Rural Heritage Observation Guide" 
udgivet af Europarådet; 2) Samarbejde om bevaring af de nordiske kulturlandskaber 
(projektoplæg fra Nordisk KulturlandskabsFörbundet). 

• På Kulturmiljøområdet: 1)  Economics and Heritage Conservation in the Nordic Countries 
(relateret til bygningskulturområdet); 2) European Heritage Days - Our Common Heritage in the 
Nordic and Baltic Countries" - der er tale om et årligt initiativ omkring bevaring af 
kulturmiljøer, hvor næsten alle europæiske lande deltager. 

• Friluftsliv: På friluftsområdet vil  1) friluftslivet i byer og bynære områder (herunder 
sundhedsaspekter) blive prioriteret. 2) Desuden er er der forslag om at udvikle det nordisk-
baltiske samarbejde om "Visitor Monitoring Surveys" i forskellige naturområder. 

 
Havet 
• To projekter: 1)  Bogprojektideen "Environmental signals in Nordic marine waters" og 2) 

"Anvendelsen af geografiske analyser til identifikation og kortlægning af nordiske hav- og 
kysthabitater. 

 
På klima-området overvejes en videreudvikling af det i 2004 iværksatte NoNaKlim-projekt. Dette 
vil bl.a. blive vurderet i lyset af anbefalingerne. fra ACIA (Arcitc Climate Impact Assessment) ult. 
2004.    
 
En række projekter iværksat i 2004 eller tidligere medvirker i 2005 til afslutte MHP 2001-2004 eller 
videreføres , idet de også understøtter målene i det nye Miljøhandlingsplan, der på nogle områder 
ligger i forlængelse af 2001-04-programmet. Disse projekter er alle anført i afsnit 7 og omfatter 
inden for hovedmålsætningen Natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv numrene anført i note 11 . 
Enkelte projekter videreføres desuden med en hovedvægt, der opfylder de nye Miljø- og 
sundhedsmål  (note 2)2 samt mål relaterede til Havet (note 3)3 eller Klimaændringerne (note 4)4.  
To projekter er generelle og vedrører information og formidling. 

                                                           
1 Nr. 4006, 4010, 4013, 4022, 4023, 4024, 4025, 4027, 4028, 4031, 4032, 4054, 4061, 4063, 4067, 4068, 4069, 4070, 
4108, 4109, 4110, 4111, 4118, 4120, 4121, 4123, 4124. 
2  Nr. 4104, 4106 
3 Nr. 4071, 4115, 4119 
4 Nr. 4029 
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3. NFK:s aktiviteter med kobling til EK-M og MR-M 
NFK har af EK-M i 2003 fået opfordring til at udvikle et fælles projekt med de baltiske lande om 
friluftsliv, børn og sundhed. Dette projekt er med baggrund i et norsk oplæg under udvikling og 
ventes fuldt iværksat i 2005. 
 
Fra AU har NFK gennem 2004 modtaget ekstrabevillinger til 5 forskellige natur- og 
friluftsprojekter, der er besluttet i AU. Disse vedrører ”De vilde blomsters dag”, ”Seminar om 
GMO’er”, ”Seminar om Fjeldræven”, ”Miljølejr for unge - Environmental Youth Camp” samt 
afholdelsen af et Nationalpark-seminar i Island 2005. Desuden har AU givet en ekstrabevilling til 
NoNaKlim-projektet om klimaforandringernes betydning for flora og fauna ("Nordisk 
naturforvaltning i et ændret klima") samt til to ASG-projekter. 
 
NFK følger fortsat op på nærområdeseminaret i St. Petersburg som gennemførtes i St. Petersborg i 
2003. I VP findes to projekter med tilknytning til seminariets prioriteringar. Det er projektet om 
Rødlister som har direkt tilknytning til, og som ventes videreudviklet i 2005-2007 og seminariet om 
Man And the Biosphere.  

4. NFK’s indsats i internationale forhandlinger 
NFK har flere projekter, der direkte understøtter internationale aftaler, f.eks. vdr. Ramsar-, 
Verdensarv- og Landskabskonventionerne. Desuden har mange projekter og aktiviteter betydning 
for samarbejdet med de baltiske lande og nærområdet, der efter de baltiske landes indtræden i EU 
vil få fokus på NV-Rusland. Disse projekter er markerede i  projektoversigten. Syv af de 12 
foreslåede nye projekter har således international relevans. 
 
Der vil i 2005-06 blive lagt særlig vægt på at få sammenstillet en populær og lettilgængelig 
information om de internationale aftaler – konventioner og vedtagelser under FN – der gælder i alle 
eller hovedparten af de nordiske lande på natur-, frilufts- og kulturmiljøområdet.  
 
NOBANIS er et flerårigt projekt iværksat i 2004, som nu omfatter 11 lande, og som kan få stor 
betydning ved at sammenstille og præsentere information om fremmede arter i de nordiske og 
baltiske lande samt  de øvrige lande rundt om Østersøen. Samarbejdet med  de baltiske lande kan 
tjene som ”seed-money”, der kan udløse større EU-bevillinger. (Dette skete positivt i 2004). 
Projektet Friluftsliv og folkesundhed (Bæredygtigt friluftsliv II) i samarbejde med Suomen Latus 
m.fl. kan understrege betydningen af den nordiske allemandsret, og ”Barnetråkk”-projektet om 
børn, friluftsliv og sundhed med de baltiske lande har en direkte sammenhæng til FN’s 
Børnekonvention.  
 
En større indsats 2005-07 omkring status for udviklingen i de nordiske landes biodiversitet frem 
mod år 2010 vil også kunne bidrage til at opfylde FN’s, ECE’s og EU’s målsætninger om standse 
den globale nedgang i den biologiske mangfoldighed. Desuden afsættes midler til, at de nordiske 
lande på forvaltningsniveau kan samordne synspunkter på Biodiversitetskonventionen (CBD) og 
andre naturforvaltningsaftaler, således at der bliver bedre muligheder for at afstemme nordiske 
synspunkter og synliggøre de nordiske holdninger i de internationale fora.   
 
To projekter om GMO og Bio-safety  problemstillinger ventes i 2005 at bidrage til en nordisk 
politik på disse områder. 
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På det marine område ventes projektet om geografisk kortlægning at få betydning i forhold til 
OSPAR-konventionen. Landskabskonventionens gennemførelse i de nordiske lande understøttes af 
to projekter.  

5. Informationsvirksomhed 
Projekterne i VP vil blive afrapporteret efter de nye retningslinjer fra Nordisk Ministerråds 
Publikationsafdeling. Det betyder at rapporter med et mere fagligt-teknisk eller snævert indhold 
(TemaNord og ANB-serien) fremover i princippet kun vil forefindes som elektroniske udgaver på 
NM’s hjemmeside. Man vil dog stadig kunne rekvirere print af rapporterne fra NM’s 
Publikationsafdeling. Rapporter med et mere bredt sigt og mere almen interesse vil fortsat komme i 
trykte udgave (NORD-serien), og alle vil også blive tilgængelige på hjemmesiden. 
 
To af de større, flerårige projekter, henholdsvis NOBANIS og NoNaKlim har eller vil i 2004 
etablere egne hjemmesider, der informerer eksternt om projekterne ligesom der med adgangskoder 
er plads til udveksling af intern information blandt projektdeltagerne  Hjemmesiden for NOBANIS 
kan findes på hhv. www.skovognatur.dk/nobanis. Rødlisteprojektet bidrager med viden om de 
truede arters status til det nationale såvel som det internationale samfund og artsdatabanker, og 
projektet om Vikingetiden i Norden vil v.hj.a. digitale virkemidler stå for en ny form for formidling 
af en vigtig del af den fællesnordiske kulturhistorie.  Desuden planlægges der  en nyhedsformidling 
til bl.a. de nordiske frivillige interesseorganisationer på området samt i samarbejde med NMs-
Publikationsafdeling en systematisk nyhedsformidling omkring kommende afrapporterede projekter 
(pressemeddelelser o.l.). Endelig er de forskellige seminarer og workshops, der afholdes, også 
vigtige fora for udveksling af informationer og gensidig inspiration. 
  
Aktiviteten ”Ti i top”, hvor NFK i 2004 fik lagt præsentationer af ti signifikante publikationer ud på 
hjemmesiden, vil blive fortsat med hensyn til alle nye publikationer og slutrapporter i 2005. I 
præsentationerne vil der blive lagt vægt på at få fremhævet relevante søgeord/nøgeleord, der vil 
sikre en høj grad af ”synlighed” i forhold til de store internationale søgemaskiner (Google etc).  
 
Informationsaktiviteterne er overvejende rettet mod de nordiske lande, men et antal projekter 
rummer også oplysningsaktiviteter målrettet til de baltiske lande (Nærområdet). I den sammenhæng 
vil NFK fortsætte med at støtte udgivelsen af publikationer, der enten har resumeer på engelsk eller 
i fuld udstrækning udkommer på engelsk. Dette vil sikre, at resultaterne bliver tilgængelige og 
brugbare på  internationalt plan. 
 

6. Samarbejde med andre grupper og sektorer 
NFK foreslår  4 nye samarbejdsprojekter og andre 8 projekter var iværksat i 2004 eller tidligere . 
Der er tale om samarbejde med MJS, MIFI, NMD, H&L og NMR-sekretariatet, hvortil kommer 7 
projekter, der gennemføres af ASG samt 6 med NGO'ere o.l. (Baltic Environmental Forum, 
Nordiska Kulturlandskapsförbundet, Nordregio, Suomen Latus og de botaniske foreninger i 
Norden) Det største af  samarbejdsprojekterne er NOBANIS, hvor samarbejdet omfatter MIFI og 
NMD. Det tværgående samarbejde kræver til stadighed en del ekstra koordinering og 
budgetmæssige omfordelinger grupperne imellem, og resultaterne heraf bør evalueres.  
 

http://www.skovognatur.dk/nobanis
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7. Projektkatalog 
På NMR´s hjemmeside præsenteres de igangværende projekter. Hjemmesiden vil blive opdateret. 
Med hensyn til gruppens samlede forslag for 2005 henvises til den nedenstående oversigt og til 
virksomhedsplanens budget i afsnit 9. 
 
Projekter og aktiviteter, der vil blive afsluttet, gennemført eller påbegyndt i 2005 er vist oversigtligt 
i den nedenstående tabel sammen med de geografiske og andre forudsætninger, der ligger til grund 
for det enkelte projekt. Status for igangværende/foreslåede nye projekter er pr. 30. september 2004. 
Langt størstedelen af projekterne falder inden for hovedtemaet "Natur, landskab, kulturmiljø og 
friluftsliv",  Listen omfatter desuden projekter, der blev afsluttede i 2004, men som er anført i 
budgetoversigten (afsnit 9). Disse er markerede med kursiv skrift, og indgår ikke i de øvrige 
statistiske oplysninger. 

 
 
  

Num-
mer 

Projekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EØF/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bejd
e 

Nyt 
proje
kt 

Sam-
arbej
dsgru
ppe  

Infor
matio
n og 
uddan
else 

Bem. 

NA- 
TUR 

Biologisk 
mangfoldighed og 
havet 

         

4005 Værn af vådområder x   x      
4006 Ramsar brochure x x  x    x  
4013 Miljøkriminalitet x x           x  
4023 Ramsarseminar x 35%  x 

30% 
x 35%      

4024 NOBANIS x 35%  x 
35% 

x 30%   MIFI 
NMD 

x EK-M 

4025 BANAT 3   x 50% x 50%   BEF   
4026 Forberedelse Interreg 

III (Env.education) 
x  x x    x  

4027 Rødlistearter i Norden 
og Baltikum 

x  x x X  MJS x  

4028 Seminar om GMO x 50%  x50%       
4029 NoNaKlim x   x      
4030 HELCOM-meeting 

St.Petersburg 
x  x       

4031 Nordic cooperation on 
bio-safety 

x   x   NMD  EK-M 

4032 Fjeldræv-seminar x x     NMD  EK-M 
4115 P4 Effekt af trawling 

og bundskrabing 
 x     ASG   

4119 P6 Havfugledatabase x x  x   ASG 
NMD 

  

4123 P3 Integrering af 
miljøhensyn i forskn 
og undervisning 

 x 
100
% 

    ASG x  

Ny 
2005 

Status over Nordens 
plante- og dyreverden 

x x   X x NMD x  

Ny 
2005 

Nordic Seas: Ecology 
and Environmental 

x   x X x 5 
grupp

x  
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Status er 
Ny 
2005 

Geografiske analyser 
af marine habitater 

x   x X x NMD 
MIFI 
 

  

Ny 
2005 

Conservation status in 
Baltic-Boreal  Forests 

x  x x  x BEF x  

Ny 
2005 

Oplysning om 
internationale 
konventioner 

x   x  x  x  

Ny 
2005 

Koordinering af 
nordisk naturpolitik 

x   x  x    

Num-
mer 

Projekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

ExU/ 
EØS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bejd
e 

Nyt 
proje
kt 

Sam-
arbej
dsgru
ppe  

Infor
matio
n og 
uddan
nelse 

Anm 

KUL-
TUR-
MILJØ 

Landskab og 
kulturmiljø 

         

4010 Traditional rural 
landscapes and 
biotopes in the Nordic 
and Baltic countries  

x      x  X       MJS   

4022 Seminar om status på 
världsarv 

x 50%   x 50%      

4054 Overgræsning og 
erosion 

x               

4059 Kystkultur x   x      
4061 Nordregio x 90%   x 10% x  Nord-

regio 
x  

4063 Kulturturisme II 
(Vikingetiden digitalt) 

x 
100% 

      x  

4067 Skovbrug og 
kulturmiljø 

x 
100% 

   X  MJS   

4068 Bevare nationale 
kulturlandskaber 

x 70%  x 30%       

4069 Seminar om Man And  
Biosphere 

x 25% x 
25% 

x 25% x 25%      

4070 Seminar om 
landskabshensyn i 
kommunale og 
regionale planer 

x 
100% 

        

4071 Seminar om kystkultur x     x    
Ny 
2005 

Economics and 
Heritage conservation 

x     x    

Ny 
2005 

European Heritage 
Days 

x 
50 % 

 x 
25 % 

x 
25 % 

 x  x  

Ny 
2005 

Guide for 
landskapshänsyn – 
nordiska arvet 

x   x  x  x  

Ny 
2005 

Bevaring af nordiske 
kulturlandskaber 

x    X x MJS 
Nord. 
Kultur
landsk
absfor 

x  

4120 P10 Nye 
værnekriterier 

 x 
80% 

 x 20%   ASG x  
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4121 P12 Repræs. udvalg af 
arktiske kulturmiljøer 

 x 
100
% 

    ASG   

Num-
mer 

Projekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EØS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bejd
e. 

Nyt 
proje
kt 

Sam-
arbej
ds 
grupp  

Infor
matio
n og 
uddan
nelse 

Anm 

FRI- 
LUFT
LIV 

Friluftsliv, miljø og 
sundhed 
 

         

4104 Bæredygtigt friluftsliv 
II. Seminar friluftsliv 
og folkesundhed 

x 40%  x 30% x 30% x  Suom
en 
Latus 
m. fl. 

  

4106 Seminar om  
friluftsliv, børn og 
sundhed (Baltikum) 

x 40%  x 60%  X  NMR 
(Helse
) 

 EK-M 

4107 Publikumsundersøgels
er 

x  
80% 

 x 
20 % 

    x  

4108 Turisme i beskyttede 
områder 

x        x  

4109 De vilde blomsters dag x     (x) Botan
iske 
foren. 

x EK-M 

4110 Nationalpark-
konference  

x  
75 % 

 x  
25 % 

  (x) NMR  EK-M 

4111 Nordic Environmental. 
Youth Camp 

x      NMR x EK-M 

4117 P 13 Arktisk 
Miljøundervisning 

 x     ASG x  

4118 P2 Miljøhensyn i 
turistsektoren 

 x  x   ASG x  

4124 P14 Naturvejledere 
/guider 

 x 
100
% 

    ASG x  

Ny 
2005 

Visitor monitoring 
methods 

x  x   x  x  

Ny 
2005 

Friluftsliv III - bynære 
områder 

x     x  x  

Num-
mer 

Projekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EØS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bete. 

Nyt 
proje
kt 

Sam-
arbej
dsgru
ppe  

Infor
matio
n og 
uddan
nelse 

Anm 

 Øvrigt x 40% x 
20% 

x 20% x 20%      

4101 Idéseminar x    NGO
’er 

    

4202 Trykning og 
oversættelser 

       x  

4203 Informationstiltag        x  
4204 Ti i top -info om 

NMR-NFK 
       x  

 
(X) Projekt som påbegyndtes 2004 og/eller har dele af finansieringen fra dette budget. 
(%) Procenttallene indikerer fordelingen på de tre søjler og Arktis for projekter og aktiviteter år 2005. 
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De nye aktiviteter sigter på at udfylde målsætningerne i den nye MHP 2005-08. Det gælder således 
f.eks. de tre nye naturprojekter omkring de internationale konventioner, øget naturpolitisk 
samarbejde samt status for Nordens plante- og dyreliv. En yderligere indsats på klimaområdet vil 
blive vurderet i forhold til resultaterne af det igangværende projekt om klimaændringernes 
betydning for naturen (NoNaKlim) og konklusioner fra Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). 
 
På Friluftssiden understøtter et tidligere besluttet projekt om  samspil mellem børns sundhed og det 
ydre miljø det nye Hovedtema om "Miljø og sundhed", og dette berøres også i et nyt projekt om 
friluftsliv i forhold til bymiljøer. På Kulturmiljø-området  understøtter fire nye projekter 
implementeringen af Landskabskonventionen og sætter fokus på betydningen af at bevare 
kulturarven gennem to projekter "European Heritage Days" og den økonomiske betydning af at 
bevare denne.    
 
Projekterne og aktiviteterne har generelt sigte på og bidrager til at opfylde målene i den nye MHP. 
Det gælder således Nordic Seas og Geografiske analyser af marine habitater, Status over den 
nordiske natur, European Heritage Days og Economics and Heritage Conservation samt 
informationsindsatserne. Generelt vil næsten alle de projekter, der er påbegyndt tidligere, men som 
videreføres i 2005 også bidrage til at opfylde MHP 2005-08. 
 
Sektorintegrationen støttes af Geografiske analyser af marine habitater, Nordic Seas og Status over 
den nordiske natur samt flere af de i 2004 iværksatte kulturmiljø og friluftslivsprojekter. 

8. Gruppernes sammensætning 
NFK og den arktiske styregruppe består 30. september 2004 af nedenstående medlemmer. Disse 
repræsenterer områderne landskab, kulturmiljø, biologisk mangfoldighed, naturbeskyttelse, 
friluftsliv og Arktis. Grupperne har den blandning af kompetencer som kræves for at kunne 
gennemføre virksomheden. I 2005 har Danmark formandskabet for NFK. ASG forventer i 2005 at 
afslutte alle sine projektaktiviteter under den Nordiske handlingsplan for natur- og 
kulturmiljøbeskyttelse i Arktis - Grønland, Island og Svalbard og gruppen opløses herefter. 

8.1 NFK 
Lars Gudmand Pedersen (formand) 
Skov- og Naturstyrelsen, Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, DK – 2100 København Ø, Danmark 
Trausti Baldursson 
 Umhverfisstofnun, Sudurlandsbraut 24, IS-108 Reykjavik, Island 
Anna Maria Fosaa 
Føroya Natturugripasavn, Debesartød, FR – 100 Torshavn, Faerøerne 
Elisabet Haveraaen  
Miljöverndepartementet, Box 8013 Dep., N – 0030 Oslo 1, Norge 
Eli Moen 
Miljøverndepartementet, Box 8013 Dep, N – 0030 Oslo 1, Norge 
Aulikki Alanen  
Forststyrelsen, PB 94, FIN – 01301 Vanda, Finland 
Sven Koefoed-Hansen 
Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, DK-1216 København K, Danmark 
Marianne Jensen 
Direktoratet for Miljø og Natur, Box 1614, DK – 3900 Nuuk, Grønland 
Lars Wilson 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, Sverige 
Sune Sohlberg  
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Naturvårdsverket S 106 48 Stockholm, Sverige 
Hans Skotte Møller (sekretær) 
Skov- og Naturstyren, Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, DK 2100 København Ø, Danmark 

8.2 Arktisk styregruppe 
Tore Ising (formand) 
Avdelingen for internasjonalt samarbeid, luftmiljö og polarsaker (ILP-avd), Miljöverndepartementet, Box 8013 Dep., 
N-0030 OSLO, Norge 
Tonte Hegard 
Miljöverndepartementet, Postboks 8013 Dep., N-0030 Oslo, Norge 
Trausti Baldursson  
 Umhverfisstofnun, Sudurlandsbraut 24, IS-108 Reykjavik, Island 
Marianne Jensen 
Direktoratet for Miljø og Natur, Box 1614, DK – 3900 Nuuk, Grønland 
Jesper K Hansen (Den nordiske miljøovervågnings- og datagruppe) 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, DK-1401 København K, Danmark 
Hans Skotte Møller (sekretær) 
Skov- og Naturstyrelsen, Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, DK 2100 København Ø, Danmark 
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9. Budget 
 
Følgende forudsætninger vedrørende projekter og aktiviteter gælder med udgangspunkt i NFK’s 
beslutning vedrørende forslaget til virksomhedsplanen 2005 samt med hensyn til budget for år 
2004:  
 
Af sammenstillingen fremgår, at NFK’s og den arktiske styregruppes budget stort set er i balance. 
Budgettet for NFK og ASG's virksomhed er i 2004 på 4.3 mio. DKK, Hertil kommer et antal 
øremærkede bevillinger fra AU og overførsler fra andre grupper til samarbejdsprojekter samt 
overførte midler fra 2003 og tidligere år, hvorefter det samlede disponible 2004 budget pr. 30. 
september var på 8.9 mio. DKK. Udbetalinger af bevilgede midler i 2004 udgjorde ult. august i alt 
c. 4.1 mio. DKK (tab. 9.1)5 og for resten af 2004 forventes udbetalt yderligere 1.5-2.5 mio. DKK. 
 
Af de disponible bevilgede budgetmidler for 2004 samt overførte midler fra tidligere år på i alt  8.5 
mio. DKK var c. 5.9 mio. DKK kontraktligt bundet, mens  4 projekter med et samlet beløb på 0.9 
mio. DKK forventes at få kontrakt ult. 2004, c. 1.2 mio. DKK var reserveret til trykning, 
oversættelser og information, 0.4 mio. DKK til sekretariat og 0.4 mio. DKK var disponible, frie 
midler som følge af bortfald af projekter. 
 
For år 2005 er budgetforslaget som udgangspunkt baseret på en basisbevilling 4.3.mio. DKK 
svarende til 2004. Den afsluttende gennemførelse af den nordiske handlingsplan for natur- og 
kulturmiljøbeskyttelse i Arktis vil også forudsætte tilførsel af midler i 2005 (c. 0.3 mio. DKK). Der 
budgetteres med i alt 5.2 mio. DKK. Allerede besluttede projekter og aktiviteter fra VP 2004 og 
forslag under beslutning for 2005 forventes at påvirke VP 2006 med i alt 3.0 mio. DKK. 
 
I forslaget til virksomhedsplanen fordeler budgettet for 2005 for virksomheden på de tre søjler og 
Arktis sig på følgende måde (eksklusive sekretariatsmidler): 
 
Norden     2.439.000 DKK 53 % 
Arktis      298.000 DKK   7 % 
Nærområdet      689.000 DKK 15 % 
EU/Internationalt   1.159.000 DKK 25 % 
Sum     4.585.000 DKK               100 % 
 
Den procentuelle fordeling på aktiviteter og projekter fremgår af oversigten under afsnit 7. 
Informationsaktiviteter er fordelt på samtlige fire rubrikker. 
 
I budgettet på 5.2 mio. DKK indgår sekretariatet. Sekretariatets omkostninger er beregnet til 
600.000 DKK fordelt  på 500 000 DKK for løn, 50 000 DKK for rejseudgifter og 50 000 DKK til 
øvrige administrative omkostninger. De samlede rejseudgifter til projekter og aktiviteter med 
undtagelse af sekretariatet kan opgøres til c. 1,8 millioner DKK eller ca. 33 % af budgettet.  
 
I sammenstillingen over det aktuelle 2004-budget (tab. 9.1) er (modsat Virksomhedsplanerne for de 
foregående år) medtaget overførsler af beløb fra andre arbejdsgrupper, der bidrager økonomisk til 
gennemførelsen af samarbejdsprojekterne.     
 

                                                           
5 Pr. 29.september 2004 c. 4.8 mio. DKK 



 

 
 
 
 
9.1 Sammenstilling af budget t.o.m. august år 2004 
 
 
 
Indgående balance fra 2003 (1.jan.2004) 5.765  
Bevilling 2004   4.300  
Ekstra midler 2004 (fra AU/EKM) 2.064  
Overførsler fra andre grupper  850  
(tusinder DKK)  Samlet beløb 12.979  
     
     

Status 31. august 2004 
 
 
 

Bevilgede 
midler    
-2003 

og 
tidligere 

Budgetmidler 
2004 

Udbetalte midler  2004 Disponible 
bevilgede 

budgetmid-
ler  

   
   
Sekretariat 241 5
   
Natur 706 3.1
   
Friluftsliv 1.9
   
Kultur 1.000 1.0
   
Arktis 1.176 1.2
   
Øvrigt 1.164 3
   
Sum 4.287 8.2
   

Besluttede midler: 12.576 
   

  Midler i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

  
  

00 326 415
  

74 1.419 2.461
  

29 552 1.377
  

30 373 1.657
  

92 1.109 1.359
  

64                                             286 1 242
  

89 4.065 8.511
  
  
Frie midler / midler at fordele: 403

alt:  8.914
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9.2 Oversigt over forslag til budget 2005 med konsekvenser for 2006 samt budget 
2003 og revideret budget for 2004  
 

Projekt 
(tusinder DKK) 

Budget 
midler    
 2003 

og 
tidligere 

Budget 
midler  
2004 

Forslag
Budget 
midler  
2005 

Påvirknin 
Budget 
midler  
2006 

Bemærkning 

Budget oversigt     Projektmidler og midler til trykning 

     
Sekretariat 241         500 600 600  

    
Natur 706 3.174 1.907 1.687  

    
Friluftsliv  1.929 1.530 250  

    
Kultur 1.000 1.030 850 500  

    
Arktis 1.176 1 292 298  

    
Øvrigt 1.164 364 -  

   
   
Summa:  4.287 8.289 5.185 3.037  
 
9.3 Redegørelse for forslag til budget 2005 med konsekvenser for 2006 samt budget 
for 2003 og revideret budget for 2004  fordelt på projekter og aktiviteter  
 

Nr Projekt 
(tusinder DKK) 

Budget 
midler -

2003 
(indgåen
de bal) 

Budget 
midler 
2004 

Forslag 
Budget 
midler 
2005 

Påvirk-
ning 

Budget   
2006 

Note 

 BIOLOGISK 
MANGFOLDIGHED OG 
GENETISKE RESOURCER 

    Afsluttede projekter, der senest har 
 fået tilført bevilling i 2003 er udeladt 

4005 Værn af vådområder 181    
4006 Ramsar broschure 25    
4010 Traditional rural biotopes 150   Reserveret til trykning 
4013 Miljøkriminalitet 350    
 4022 Sem status Verdensarv-arbejdet  257   
 4023 Ramsar seminar  250   
 4024 NOBANIS  834 209 209 + bidrag fra MIFI og NMD i 2005-06 
 4025 BANAT 3  188   
 4026 Forberedelse Interreg IIIB proj  50  Afsluttet 2004 
 4027 Rødlister (truede arter)  350 250 200 Forbehold for resultat af 1.seminar 2004 
 4028 Seminarium om GMO  250   
 4029 NoNaKlim  573 356   
 4030 HELCOM (HABITAT)  41  Afsluttet 2004 
 4031 Biosafety options  281   
 4032 Fjeldræv-seminar  100   
Ny 05 Nordic Seas- Status - bog   50             50 50  i 2007 
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Ny 05 Geograf.analyser marine habitat   153           178 Der søges medfinansiering MIFI,NMD 
til resterende 2/3 af budgettet 

Ny 05 Conservation Baltic-Boreal 
Forests 

  189  Der søges primært norsk/EØS finansiering

Ny 05 Oplysning om internationale 
Konventioner (NFK) 

  300           100 Omfatter både N- og K-konventioner 

Ny 05 Koordinering nordisk 
naturpolitik 

  200           200  

Ny 05 Status over Nordens planter og 
dyr (mål 2010) 

  200           750  

 Sum:  706 3.174 1.907 1.687  

 
 FRILUFTSLIV      

4104 Bæredygtigt friluftsliv II 370   
 4106 Sem. Friluftsliv, børn-sundhed  200 250 250 Projekt er 2005 t.o.m. år 2007 
4107 Publikumundersøgelser  120  
4108 Turisme  i beskyttede områder  350 610  
4109 De vilde blomsters dag  140 140  
4110 Nationalparkkonference, Island  524  
4111 Nordic Env. Youth Camp  225  

Ny 05 Visitor monitoring methods  150  
Ny 05 Friluftsliv III –bynære områder  380  
 Sum:  1.929 1.530 250  

 
Nr Projekt 

(tusinder DKK) 
Budget 
midler -

2003 
  

Budget 
midler20

04 

Forslag
budget 
-midler  
2005 

Påvirk-
ning 

Budget   
2006 

Note 

 LANDSKAB OG 
KULTURMILJØ 

    Projektmidler og 
 midler til trykning 

4054 Overgræsning og erosion 250  
4059 Kystkultur 85 145  
4061 Nordregio 200 Samarbejdet med Nordregio under revision
4063 Kulturturisme II (Vikingetiden) 115 85 300 300  
 4067 Skovbrug og  kulturmiljø 150 50 Samfinansieres med MJS 
4068 Bevare nationalekulturlandskab 200 150  
4069 Seminar om MAB 250  
4070 Sem om landskabshensyn i 

kommunale og regionale planer 
250  

4071 Seminar om kystkultur 100  
Ny 05 Economics and heritage 

conservation 
200 200 2007: 237 tDKK 

Ny 05 European Heritage Days 150  
Ny 05 Guide for landskabshensyn 150  
Ny 05 Bevaring af nordiske 

kulturlandskaber 
50  

 Sum:  1..000 1.030 850 500  

 
 ARKTIS     Projektmidler og  

midler til trykning 
4115 P4 Effekt av trawling og 

bundskrabning 
521  
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4117 P13 Arktisk Miljøundervisning 71  
4118 P2 Miljøhänsyn i turistsektoren 210  
4119 P6 Havfugledatabase 100 100  
4120 P10 Nye værnekriterier 140  
4121 P12 Repres udvalg ark kulturm 245 135 165  
4123 P3 Integrering av miljøhensyn i 

forskning och undervisning 
467 133  

4124 P14 Naturvejledere/guider 450  
4125 Sekretariat Arktis 29  

       
 Sum  1.176 1.292 298  
 
 ØVRIGT     Projektmidler og  

midler til trykning 
4201 Idéseminar 267 83  
4202 Trykning og oversættelser 885   
4203 Informationstiltag 12 231   
4204 Ti i top- info om NMR-NFK 50   

    
    

 Sum:  1.164 364   
 
Rubrikkerne Natur og Kultur under afsnit 9.1 og 9.2 omfatter Biologisk mangfoldighed og 
genetiske ressourcer henholdsvis Landskab og kulturmiljø. 


