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Virksomhedsplan med budget for 2006  
1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet 
 
I det nordiske Miljøhandlingsprogram (MHP) for 2005-08 falder NFK’s  virksomhed i 2006 især inden for to 
af hovedområderne, hvor initiativerne målrettes mod følgende områder:  

• Natur, kulturmiljø og friluftsliv: indsatsen for at 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.    

 
Der planlægges i 2006 iværksættelse samt videreførelse og afslutning af i alt ca. 26 NFK-projekter og 
aktiviteter. Resultaterne af projekterne ventes i adskillige tilfælde at blive genstand for en bredere 
opmærksomhed, Det gælder f.eks. ny viden om effekterne af bundskrabning og trawling i de arktiske have, 
nyt informationsmateriale på bl.a. samisk, grønlandsk og færøsk om får og reners overgræsning i de nordlige 
områder samt NOBANIS-projektet om de invasive arters betydning i den nordiske natur. Andre projekter, 
der også vil blive formidlet bredt ud er en ny digital formidling om vikingetiden i Norden fra forskellige 
historiske lokaliteter, samt en koordinering af ’European Heritage Days’ (Bygningskulturens Dag) i de 
nordiske lande. Et projekt med deltagelse af de baltiske lande og Rusland vil sætte fokus på samspillet 
mellem især børn og unges sundhed og adgangen til en rig natur og et rent miljø.     
 
Projekter med baggrund i den "Nordiske handlingsplan for natur- og kulturmiljøbeskyttelse i Arktis" ventes 
alle afsluttet omkring årsskiftet 2005/2006. Projekterne er gennemført under den Arktiske Styregruppe 
(ASG), der herefter ophører. 
 
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 to 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. Foruden Norden med det arktiske område prioriteres 
aktiviteter i de baltiske lande og NV-Rusland  inden for rammerne af de nye samarbejdsaftaler 2006-08 og 
med særlig relevans for internationale og EU-relationer.  
 
Arbejdet gennemføres inden for de overordnede rammer af den nordiske Strategi  "Bæredygtig Udvikling - 
En ny kurs for Norden -  (2005-08)". De samlede omkostninger til de aktiviteter og projekter som omfattes af 
budgetforslaget for NFKs samlede virksomhed i 2006 svarer til niveauet i de senest foregående år.  
 
2. Opfyldelse af MHP´s mål, aktiviteter og forventet resultat 
 
NFK er i sig selv en tværsektoriel gruppe, der gennem sine aktiviteter søger at dække alle de prioriterede 
aspekter af natur, landskab, friluftsliv, kulturmiljø samt miljø og sundhed. Desuden overlapper adskillige af 
NFK’s  projektaktiviteter også med  et tredje hovedindsatsområder i MHP 2005-08, nemlig ”Havet”. 
NFK vil generelt prioritere aktiviteter med høj relevans for formidling, folkelig inddragelse på nordisk 
niveau, forvaltning og politik-formulering og vil generelt ikke prioritere forskningsprægede aktiviteter.  
I 2006 anser NFK, at en række centrale områder 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 

inklusive en særlig indsats i Arktis 
• 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 
• Indspil til EU’s arbejde om miljø og sundhed 

.    
 
Der igangsættes i 2006 nye aktiviteter og indsatser inden for alle NFK-områder: 
 

• Natur: oplysning om de internationalt forpligtende konventioner, støtte til koordinering af  nordiske 
miljøpolitiske initiativer i internationale sammenhænge og 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.  

• Kulturmiljø: Opfølgning af Landskabskonventionen prioriteres sammen med en fællesnordisk 
introduktion af "European Heritage Days"  ("Kulturarvens dag") og en ny udredning om 
økonomiske forhold og værdisætning af kulturmiljøværdierne. Desuden vil der blive afholdt et 
seminar for kulturmiljøforvaltere med vægt på erfaringsudveksling og kompetenceøgning. Der 
bliver fortsat fokus på forvaltningen af kulturlandskaber, kystkulturer, kulturmiljø og skovbrug..     

• Friluftsliv: På friluftsområdet vil friluftslivet og sundhedsaspekter samt børn og unges friluftsliv 
blive prioriteret.  

 
Der vil herudover som led i gennemførelsen af MHP 2005-08 være behov for, at NFK og evt. andre grupper 
yderligere: 

• fokuserer på betydningen af EU’s jordbrugspolitik og Landskabskonventionen for bevarelsen af  
landskab, biodiversitet og kulturmiljø.   

• kommer med indspil til EU’s og WHO’s arbejde med miljø og sundhed 
• bidrager med oplysning om klimaforandringernes betydning, ikke mindst i de arktiske områder. 

 
Samarbejdet med de folkelige organisationer vil ske, bl.a. gennem udsendelse af elektroniske nyhedsbreve 
om udviklingen i de nordiske lande på NFK-området. Informationsarbejdet om NFK og Nordisk 
Ministerråds aktiviteter vil også i 2006 have høj prioritet. 
 
VP 2006 indeholder i alt 48  projektaktiviteter, hvoraf 45 påbegyndtes år 2005 eller tidligere og/eller har dele 
af finansieringen fra 2005-budgettet.  Af disse ventes ca. 22 projekter afsluttet omkring årsskiftet 2005/06, 
idet NFK og ASG gennem 2005 har arbejdet på at få afsluttet mange mindre samt alle ASG's 
projektaktiviteter.  Man søger generelt fremover at have lidt færre, men større og godt fokuserede projekter. 
 
Ti af aktiviteterne i 2006 har betydning for samarbejdet med Baltikum og NV-Rusland,  og en del har 
betydning for det internationale samarbejde i forhold til internationale konventioner og EU, jf. 
skemaoversigten, bilag 1. 
 

 



3. Gruppens konkrete aktiviteter som skal forelægges EK-M og MR-M 
 
NFK vil i 2006 forelægge resultaterne af tre større projekter for EK-M, henholdsvis rapporten "Impact of 
shrimp trawling and scallop dredging on the benthic communities, cultural and natural heritage in the Arctic" 
(fra ASG) samt publikationen "At læse landskabet - Bæredygtig græsning af udmarker", der udgives på 
grønlandsk, færøsk, samisk, finsk og dansk. Endelig vil resultaterne af NOBANIS-projektet om invasive 
arter blive præsenteret. Det sidste gennemføres i samarbejde med MIFI og NMD. Resultaterne af alle tre 
projekter kan ventes at få bred og politisk opmærksomhed.  
 
På opfordring af EK-M har NFK udviklet et fælles projekt med de baltiske lande om friluftsliv, børn og 
sundhed. Dette projekt er sat i værk 2005 og afsluttes i 2007. Det omfatter tillige NV-Rusland (St. 
Petersburg). Projektet kan, hvis det ønskes,  præsenteres på et NB8-EK-M-møde i 2006. 
 
NFK's opfølgning på nærområdeseminaret afholdt i St. Petersborg i 2003 har omfattet to projekter med 
tilknytning til seminariets prioriteringer. Det er projektet om Rødlister, som har direkte tilknytning til 
seminaret, og som ventes videreudviklet i 2006-2007 og seminariet om Man And the Biosphere 
(afrapporteret i 2005). NFK vurderer, om der kan iværksættes nye initiativer under det nye 
samarbejdsprogram med NV-Rusland.  
 
 
4. Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger 
 
NFK har flere projekter, der direkte understøtter internationale aftaler, f.eks. Ramsar- og 
Landskabskonventionerne. Desuden har mange projekter og aktiviteter betydning for samarbejdet med de 
baltiske lande og nærområdet, hvor der efter de baltiske landes indtræden i EU vil være mere fokus på NV-
Rusland. Disse projekter er markerede i  projektoversigten i bilag 1. Omkring 15 af projekterne har således 
international relevans.  
 
Der vil i 2006-07 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 har stor betydning ved at 
sammenstille og præsentere information om fremmede arter i de nordiske og baltiske lande samt  de øvrige 
lande rundt om Østersøen. NOBANIS-projektet samarbejder bl.a. med EU'-forskningsprojektet "DAISIE" , 
med European Environmental Agency i SEBI-projektet samt med Bern-konventionen.   
 
Samarbejdet med de baltiske lande kan også bidrage med ”seed-money”, der kan udløse større EU-
bevillinger. (Dette skete positivt i 2004 (Environmental Education-projekt) og igen i 2005 (Marin 
kortlægning i Østersø-området)).  
 
En større indsats 2006-07 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 at standse den globale nedgang i 
den biologiske mangfoldighed. Desuden afsættes der 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.   
 
Projektet om børns og unges ret til et sundt liv - natur, rent miljø og plads til friluftsliv har relevans i forhold 
til FN’s Børnekonvention samt til WHO's arbejde på området. 
 
Et projekt om GMO og Bio-safety-problemstillinger vil bidrage til at oplyse og videreudvikle en nordisk-



baltisk politik på disse områder. Dette vil også give værdifulde indspil til  EU's arbejde og til Cartagena-
protokollen under Biodiversitetskonventionen (CBD). 
 
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. 
 
Endelig finansierer NFK nordiske formøder, der kan koordinerer internationale indsatser inden for 
arbejdsområdet, f.eks. i forhold forskellige konventioner, i 2005 således Ramsar-konventionen. En 
publikation med informationer om de nordiske landes deltagelse i konventioner på natur- og 
kulturmiljøområdet ventes færdig i 2006.   
5. Informationsvirksomhed 
 
NFK lægger stor vægt på, at viden om det nordiske samarbejde og om de konkrete projekter spredes bredt 
ud, og når alle interesserede målgrupper og faglige miljøer.  
NFK vil således i 2006 videreføre en generel, elektronisk formidling påbegyndt i 2005 af nyheder om natur, 
friluftsliv og kulturmiljø  til bl.a. de nordiske frivillige interesseorganisationer på området. Endelig er de 
forskellige seminarer og workshops, der afholdes, også vigtige fora for udveksling af informationer og 
gensidig inspiration.  
 
NOBANIS-projektet har etableret egen hjemmeside, 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. Projektet om 
Vikingetiden i Norden vil v.hj.a. digitale virkemidler stå for en innovativ form for formidling af en vigtig del 
af den fællesnordiske kulturhistorie.  
 
NFK og ASG forventer i slutningen af 2005-2006 at få afrapporteret  i alt 12-15 projekter, hvor resultaterne 
alle publiceres i TemaNord eller ANP-serierne. Rapporterne findes alle på NMR’s hjemmeside. 
Blandt de forestående udgivelser kan nævnes et nyt oplysningsmateriale i form af et 52 siders hefte om 
overgræsningsproblemerne ved for store fåre- og renhold i Grønland, Færøerne og på Nordkalotten ventes at 
nå nye målgrupper. Hefterne distribueres i begyndelsen af 2006 via fåreholdernes og renavlernes 
organisationer.  
En publikation om klimaforandringernes betydning for naturen i (syd)Norden vil blive publiceret i 700 
danske og 500 engelske eks. 
 
Projekterne i VP afrapporteres efter de nye retningslinjer fra Nordisk Ministerråds Publikationsafdeling. Det 
betyder at rapporter med et mere fagligt-teknisk eller snævert indhold (TemaNord og ANP-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. 
 
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 viderefører samarbejdsprojekter, som var iværksat i 2005 eller tidligere, jf. bilag 1. Der er især tale om 
samarbejde med MJS, MIFI, NMD, NGR  og NMR-sekretariatet. Projekterne, der er blevet udført i 
samarbejde med den Arktiske Styregruppe afsluttes i begyndelsen af 2006. Nogle projekter  gennemføres i 
samarbejde med NGO'ere o.l. (friluftsorganisationer, Baltic Environmental Forum). Det største af  
samarbejdsprojekterne er NOBANIS (om invasive arter), 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. Ikke mindst samarbejdsprojekterne med NGO’erne 
bidrager til at styrke det nordiske fællesskab og udveksle erfaringer landene imellem.  
 
7. Projektkatalog 
På NMR:s hjemmeside præsenteres de igangværende projekter. Hjemmesiden vil blive opdateret. Med 
hensyn til gruppens samlede forslag for 2006 henvises til budgettet i afsnit 9. 
På hjemmesiden indlægges data om: 
 

• Projektets navn 
• Kontaktpersoner 
• Løbetid 
• Deltagende lande 
• Arbejdsgruppe 
• Projektgruppe 
• Kobling til det nordiske miljøhandlingsprogram, formål og forventet resultat 
• Kobling til strategien for bæredygtig udvikling 
• Kort beskrivelse 
• Formidlingsforslag 
• Samarbejdsrelationer, andre arbejdsgrupper og sektorer 
• Søgeord 

 
8. Gruppens sammensætning 
 
NFK består pr. september 2005 af nedenstående medlemmer. Disse repræsenterer områderne landskab, 
kulturmiljø, biologisk mangfoldighed, naturbeskyttelse og friluftsliv. Gruppen arbejder i henhold til mandat 
godkendt i 2005 og har den blanding af kompetencer som kræves for at kunne gennemføre virksomheden. I 
2006 har Norge formandskabet for NFK. Gruppens mandat 2005-08 findes på hjemmesiden. 
 
Eli Moen (formand fra 1.1.2006) 
Miljøverndepartementet, Avd. for naturforvaltning,  Box 8013 Dep, N – 0030 Oslo 4, Norge 
Lars Gudmand Pedersen (formand til 31.12.2005) 
Skov- og Naturstyrelsen, Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, DK – 2100 København Ø, Danmark 
Sven Koefoed-Hansen 
Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, DK-1216 København K, Danmark 
Stig Johansson 
Forststyrelsen/Metsahällitus, PB 94, FIN – 01301 Vantaa, Finland 
Minna Perähuhta 
Miljöministeriet, Markanvändingsavdelingen, PB 35, FIN-00023 Regeringen, Finland 
Anna Maria Fosaa 
Føroya Natturugripasavn, Debesartød, FR – 100 Torshavn, Færøerne 
Marianne Jensen 
Direktoratet for Miljø og Natur, Box 1614, DK – 3900 Nuuk, Grønland 
Trausti Baldursson 
 Umhverfisstofnun, Sudurlandsbraut 24, IS-108 Reykjavik, Island 
 



Elisabet Haveraaen  
Miljöverndepartementet, Avd. for kulturminneforvaltning,  Box 8013 Dep., N – 0030 Oslo 4, Norge 
Leif Gren 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, Sverige 
Sune Sohlberg  
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, Sverige 
Hans Skotte Møller (sekretær) 
Skov- og Naturstyren, Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, DK 2100 København Ø, Danmark 
 
 
9. Budget 
 
Skema 1: Oversigt over ansøgte budgetmidler i 2006 fordelt på bevillingsmyndighed 

Bevillingsmyndighed DKK Bemærkninger 
NMRS miljø 4.456.000  
NMRS sektor, f.eks. fisk, økonomi, energi 
m.m. 

160.000 (Fra MJS, proj.nr. 4027) 

Overførte frie midler fra 2005 322.000  
Sum (midler til rådighed 2006) 4.938.000  

 

Skema 2: Oversigt over budgetterede midler til aktiviteter/projekter i 2006 
 

1. Aktiviteter/projekter 2. Overførte 
kontraktbundne midler 
fra forrige år:  
Saldi 6.sep.2005 

3. Budgetterede midler 
for 2006 

4. Arbejdsgruppernes 
planlagte bevilling 
2007 

5. Bemærkninger 

4010.Trad.rural biotopes 31.953   Afsluttes 2005 
4023 Ramsar seminar 37.500   Afsluttes 2005 
4024 NOBANIS 872.437 209.000   2004 - 2006  
4027 Rødlister 608.720   200.000  2004 - 2006 
4029 NoNaKlim 122.150   Afsluttes 2005 
4031 GMO Biosafety 42.150   Afsluttes 2005 
4032 Fjellrev-seminar 15.000   Afsluttet 2005 
4033 Boreal forest 189.000    2005 - 2006 
4034 Konventionshefte 300.000  415.000  2005 - 2006 
4035Koord.nord.naturpol 170.000 200.000  200.000  2005 - 2007 
4036 Naturfred.møde 22.500   Afsluttes 2005 
4037 Analyser havbund  206.000  2005 - 2006 (MIFI) 
4038 Biodiv.status 2010 200.000  750.000 900.000 2005 - 2008 
4040 Taiga rescue 15.000   Afsluttes 2005 
4041 Biosafety-GMO  32.000 32.000 2006- 2008 
4042 Myrar, sumpskog  136.000  2006 
4043 Wetland restoration  188.000  2006 
4054 Erosion - overbeite 250.000    2000-2006 
4061 Nordregio 200.000 170.000  Ny ansøgning 
4063 Makt, myte,monum 308.000 300.000  2004 - 2007 
4067 Skovbrug-kulturmil 200.000   2004 - 2006 (MJS) 
4068 Vårda kulturlandsk 60.000   Afsluttes 2005 
4069 Seminar MAB 37.500   Afsluttes 2005 
4070Sem.landskabshensy    Afsluttes 2005 
4071 Kystkultur-seminar 200.000   2005 - 2006 
4072 Europ.Heritage Day 22.500 500.000  Rev. ansøgning ventes 
4073 Heritage conserva  291.000   2005 - 2006 
4074 Nord.kulturlandsk 25.000   Afsluttes 2005 
4106 Friluft,børn,sundhe 358.000 250.000 250.000 2005 - 2007  
4107 Publik-undersøgel 40.500 300.000  2004 - 2006 
4108 Turisme i skydd. 610.000    2005 - 2006 



4109 Vilde blomsters dag 4.268   Afsluttes 2005 
4110 Nationalparkkonfer 79.000   2005 - 2006 
4111 Nord. Youth camp 33.750   Afsluttes 2005 
4112 AFFORNORD 100.000   2005 - 2006 
4113 Bynært friluftsliv 180.000   Afsluttes 2005 
4114 Junior rangers 100.000   2005 - 2006 
4115 Trålning/bottenskr 521.000   Afsluttes 2005 
4118 Miljø-turisme arktis 147.254   Afsluttes 2005 
4119 Søfugle-database 70.000   Afsluttes 2005 
4120 Nye vernekriterier 35.047   Afsluttes 2005 
4121 Ark.kulturminner 90.000   Afsluttes 2005 
4123 Forskning uten spor 90.000   Afsluttes 2005 
4124 Naturvejled.arktis    Afsluttes 2005 
4125 Sekretariat arktis 23.550   Afsluttes 2005 
4202 Trykning & oversæt 863.872   2004 - 2007 
4203 Informationstiltag 177.235   2004 - 2007 
4204 Ti i top 1.166   2004 - 2007 
Sekretariat 283.653 600.000 600.000 2004 - 2008 
I ALT  6. sep. 2005 8.028.7051 4.456.000  1.982.000  
     
Frie midler- 6.9.05 322.000    

 
 
 

Skema 3. Oversigt over sekretariatsmidler i 2006 
 
 Anvendelse af midler  DKK  Bemærkninger 

Løn 540.000 Baseret på 2004-løn & pension 
Rejser 30.000  
Administration 20.000  
Øvrige 10.000  
Total 600.000  
 
Der søges for 2006 om et budget med ny bevilling på 4.456.000 DKK. 
 
De samlede rejseudgifter til projekter og aktiviteter kan opgøres til ca. 1.7 mio. DKK eller 38 % af 
budgettet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Beløbet skønnes ved årsskiftet 2005/06 at være reduceret til  c.5 mio. DKK  



 
 
Bilag 1 
 
Projekter og aktiviteter, der vil blive afsluttet, gennemført eller påbegyndt i 2006 er vist oversigtligt sammen 
med de geografiske og andre forudsætninger, der ligger til grund for det enkelte projekt. Status for 
igangværende/foreslåede nye projekter er pr. september 2005. Langt størstedelen af projekterne falder inden 
for hovedtemaet "Natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv", Listen omfatter desuden projekter, der blev 
afsluttede i 2005, men som er anført i budgetoversigten (afsnit 9). Disse er markerede med kursiv skrift, og 
indgår ikke i de øvrige statistiske oplysninger. 
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gruppe  

Informati
on og 
uddanelse 

Bem. 

 MILJØ OG 
SUNDHED 

         

 1.3 Folkesundhed og 
Naturoplevelser 

         

4106 Børn og unges ret til 
sundt liv 

X 50 %  X 50 
% 

   NMR 
Helse 

X EK-M 

4112 AFFORNORD X     X    
4113 Bynært friluftsliv i 

Norden 
X       X  

4114 Junior rangers X 60 %  X 40 
% 

  X  X  

 HAVET          
 2.3 Økosystembaseret 

forvaltning 
         

4037 Kortlægning marine 
habitater 

X   X   MIFI 
NMD 

  

4115 Effekter af skrabning og 
bundtrawling 

 X     ASG X  

 NATUR, 
KULTURMILJØ og 
FRILUFTSLIV 

         

 3.0  Generelt          
4006 Ramsar brochure X X  X    X  
4010 Traditional rural 

landscapes 
X 70%  X 

30 % 
 X  MJS X  

4023 Ramsarseminar 2004 X 35%  X 
30% 

X 35%      

4029 NoNaKlim –natur og 
ændret klima 

X   X      

4036 Årsmøde natur-
fredningsforeninger 

X X      X  

4123 Forskning uten spor i 
Arktis 

 X     ASG X  

 3.1 Landskab og 
kulturmiljø 

         

4061 Nordregio X 
90 %   

X 
10 % 

X  Nord- 
regio 

X  

4063 Kulturturisme II 
(Vikingetiden digitalt) 

X 
  

    X  



4067 Skovbrug og kulturmiljø X 
  

 X  MJS   

4068 Bevare nationale 
kulturlandskaber 

X 
70 %   

 X 
30 % 

  X  

4069 Seminar Man and 
Biosphere (UNESCO) 

 
X25 % 25 % X25% 

 
X 25 % 

   X  

4070 Landskabshensyn i 
plalægningen 

X       X  

4071 Seminar om kystkultur X 
  

    X  

4072 European Heritage Days X 
50 %  X25  

X 
25 % 

   X  

4073 Economics and Built 
Heritage 

X 
  

      

4074 Workshop Bevaring 
nordiske kulturlandsk. 

X 
  

 X  Nord. 
Kultur 
Landskab
sfor. 

  

4120 Geologiske og kulturhist. 
Vernekritierier i Arktis 

 
X80%  

20 %   ASG   

4121 Rep. Udvalg af arktiske 
kulturmiljøer 

 
X  

   ASG   

 3.2 Biologisk 
mangfoldighed 

 
  

      

4024 NOBANIS X 
35 %  X 

35% 

X 30% X  MIFI 
NMD 

X  

4027 Rødlistearter i Norden og 
Baltikum 

X 
 X 

X X  MJS X  

4032 Fjeldræv-seminar X 
X  

   NMD X EK-M 

4033 Conservation status in 
Baltic-Boreal forests 

X 
 X 

X   BEF X  

4034 Oplysning om internat. 
konventioner 

X 
  

X    X  

4035 Koordinering nordisk 
naturpolitik 

X 
  

X    X  

4038 Stop Biodiversitets- 
Nedgang 2010 

X 
  

 X   X  

4040 Youth Forest Campaign X 70% 
 X30% 

    X  

4042 Restaurering myrar och 
sumpskogar 

X70 % 
 X30% 

  X  X  

4043 Restoration Wetland 
Conference 

X 70 % 
 X30% 

  X  X  

4054 Overgræsning og erosion X 
50% X50  

    X  

4109 De Vilde Blomsters Dag i 
Norden 

X 
  

   Bot. 
forenin 

X  

4111 Nordic Environmental 
Youth Camp 

X70% 
 X30% 

   NMR X EK-M 

4119 P6 Havfugledatabase X X  X   ASG 
NMD 

  



 
Nummer Projekt N
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A
rktis 

N
æ
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ellt. 

Sektorsam-
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Samar- 
bejds- 
gruppe  

Infor
mation 
og 
uddan
nelse 

Anm 

 
3.3. Friluftsliv og 
allemandsret 
 

         

4107 Publikumsundersøgelser X 80%  X 
20 % 

      

4108 Turisme i beskyttede 
områder 

X       X  

4110 Nationalpark-konference  X  
75 % 

 X  
25 % 

   NMR  EK-M 

4113 Friluftsliv III - bynære 
områder 

X       X  

4118 P2 Miljøhensyn i 
turistsektoren 

 X  X   ASG X  

4124 P14 Naturvejledere 
/guider 

 X 100%     ASG X  

 3.5 GMO’er 
 

         

4031 Options for Nordic co-
operation on biosafety 

X   X     EK-M 

4041 Biosafety co-operation 
2006-08 

X  (X)   X NGR   

 
Num-
mer 

Projekt N
orden 

A
rktis 

N
æ

rom
råde 

EU/ 
EØS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sektorsam-
arbete. 

Nyt 
projekt 

Sam-
arbejd-
sgruppe  

Infor
mation 
og 
uddan
nelse 

Anm 

 
Øvrigt 

X 60% X 10% X 10% X 20%      

4202 Trykning og 
oversættelser 

       x  

4203 Informationstiltag        x  
4204 Ti i top -info om NMR-

NFK 
       x  

 
 
(%) Procenttallene indikerer fordelingen på de tre søjler og Arktis for projekter og aktiviteter år 2006. 
 
 


