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Verksamhetsplan med budget för år 2004 
 
 

1. Sammanfattning 
I det nordiska miljöhandlingsprogrammet omfattar NFKs och den arktiska styrgruppens verksamhet 
de tre huvudområdena:  
 

- Biologisk mångfald och genetiska resurser 
- Landskap och kulturmiljö 
- Friluftsliv 

 
Inom dessa områden prioriteras Norden, EU och övrigt internationellt samt närområdena och 
Arktis. Till ledning för arbetet finns utöver miljöhandlingsprogrammet strategien för Hållbar 
utveckling - En ny kurs för Norden samt informationsstrategien för det nordiska miljöarbetet. 
Islands ordförandeskapsprogram har inte redovisats ännu. NFK beräknar att det kommande 
programmet kan stödjas genom förslaget till verksamhetsplan (VP).  
 
VP innehåller 21 nya aktiviteter. NFK fokuserar på sådana projekt och aktiviteter som behövs för 
att uppfylla MHP och på sådana som beräknas ingå i nästa nordiska miljöhandlingsprogram för åren 
2005 – 2008. NFK genomför ett Idéseminarium för att stödja NMR:s utveckling av ett nytt nordiskt 
miljöhandlingsprogram och NFK:s arbete med att genomföra nästa MHP. 
 
NFK:s och den arktiska styrgruppens budget är fr.o.m. år 2004 åter i balans genom att 
överbudgeteringen  i stort sett åtgärdats under pågående år 2003. Därför uppgår kostnaden för de 
aktiviteter och projekt som omfattas av budgetförslaget åter till 5,7 miljoner DKK för NFK och den 
arktiska styrgruppens verksamhet. 
 

2. Inriktning 
NFK är inom sig en tvärsektoriell grupp. Målet är att bredda aktiviteter och projekt så att aspekter 
på natur, friluftsliv och kulturmiljö integreras. 
 
Av det löpande fyråriga nordiska miljöhandlingsprogrammet (MHP) återstår år 2004. NFK 
fokuserar dels på sådana projekt och aktiviteter som behövs för att uppfylla MHP och dels på 
sådana som beräknas ingå i nästa nordiska miljöhandlingsprogram för 2005 – 2008. NFK har 
beaktat den utvärdering som NMR genomför inför nästa miljöhandlingsprogram och de initiativ 
som NMR aviserat för kommande verksamhet samt planerar ett Idéseminarium i början av år 2004 
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för att diskutera framtida verksamhet och organisation. NFK anser att ett Idéseminarium kan stödja 
både NMR:s utveckling av ett nytt nordiskt miljöhandlingsprogram och NFK i arbetet att 
genomföra det. Seminariet ska genomföras i samarbete med de ideella organisationer som verkar 
inom NFK:s tre områden natur, friluftsliv och kulturmiljö. 
 
Genetiska av människan skapade organismer (GMO) har hittills inte alls behandlats av NFK inom 
det nuvarande miljöhandlingsprogrammet. Därför föreslår NFK ett seminarium om GMO. Inom 
Landskap och kulturmiljö fortsätter NFK att genom aktiviteter stödja implementeringen av den 
europeiska landskapskonventionen. NFK ökar också antalet aktiviteter inom Friluftsliv för att bättre 
följa upp den delen av MHP. Inom den arktiska handlingsplanen för natur- och kulturmiljöskydd 
startas ytterligare två projekt, dels Integrering av miljöhänsyn i forsknings- och 
undervisningssektorn och dels Naturvägledare/guider. Sammantaget innebär dessa ytterligare 
åtgärder att NFK:s ansvar för MHP uppfylls samtidigt som det pionjärarbete genomförs som den 
arktiska handlingsplanens integrering av natur- och kulturmiljö innebär. 
 
VP innehåller 21 nya aktiviteter varav tre påbörjats år 2003 och/eller har delar av finansieringen 
från befintlig budget. Av dessa är två informationsaktiviteter för att göra NMR-NFK:s arbete mera 
känt och för att öka tillgängligheten av projektens resultat genom att översätta till flera nordiska 
eller baltiska språk. Elva av de tjugoen nya aktiviteterna har väsentlig betydelse för baltiskt 
samarbete och åtta för internationellt samarbete. 
 
I största möjliga utsträckning ska pågående projekt avslutas under år 2003 och år 2004. Flera 
aktiviteter kommer att pågå inom ramen för den nya miljöhandlingsplanen. 
 

3. NFK:s aktiviteter med koppling till EK-M och MR-M 
NFK har av ÄK-M fått i uppdrag att skissa gemensamma projekt med de baltiska staterna om 
Friluftsliv. barn och hälsa. Förslag om uppläggning av uppdraget har lämnats till NMR. NFK 
konstaterar att det finns intresse från de baltiska länderna. Det bör därför finnas underlag för 
gemensamma projekt. 
 
Temat bedöms innehålla flera gemensamma intressen som skulle kunna utvecklas till projekt. Det 
bedöms att temat kommer med i den nya nordiska miljöhandlingsplanen och att det av det skälet är 
angeläget att utveckla möjlig samverkan mellan de baltiska och nordiska länderna. 

 
Därför föreslår NFK att ett seminarium genomförs för att undersöka och utveckla gemensamma 
projekt. Vid seminariet kan det norska förslaget till projektet om samhällsplanering med 
utgångspunkt i barnens friluftsliv och lek ingå. Förslaget förbereds inför verksamhetsplanen år 
2005. På så sätt är det möjligt att ha ett förslag som är långt utvecklat som ett exempel vid 
seminariet. 
 
NFK följer upp närområdesseminariet i St. Petersburg som genomfördes i april år 2003. I VP finns 
två projekt som anknyter till seminariets prioriteringar. Det är projektet om rödlistning som har 
direkt anknytning och seminariet om Man And the Biosphere. För att förbereda för projekt om 
nätverk av skyddade områden arbetar NFK med de kontakter som seminariet gav. Kostnaderna för 
detta ingår tillsvidare i budget för NFK:s sekretariat. Målet är att utveckla ett projekt som kan ingå i 
VP för år 2005. 
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Ett närmare samarbete om uppföljningen av den europeiska landskapskonventionen planläggs 
mellan NFK/ÄK-M och de nordiska planmyndigheterna. Målet är att projektet kan ingå i VP för år 
2005. 
 

4. NFK:s insatser för internationella förhandlingar 
NFK har få projekt som direkt stödjer internationella förhandlingar. Däremot har många projekt och 
aktiviteter betydelse för det internationella arbetet och för samarbetet med de baltiska länderna och 
närområdet. Dessa projekt är markerade i projektöversikten. Tolv av nitton nya aktiviteter gäller 
baltiska länder, nordvästryssland, EU eller andra internationella organ. 
 
NOBANIS är ett informationsprojekt som kan få stor betydelse genom att sammanställa och 
redovisa information om främmande arter för nordiska och baltiska länder samt övriga länder runt 
Östersjön. Seminarierna om Status på världsarv, Ramsar, GMO samt Man And the Biosphere är 
exempel på erfarenhetsutbyten som förväntas stödja det internationella samarbetet inom kommittéer 
och konventioner. Samarbetet med BEF i BANAT 3 stöder implementeringen av NATURA 2000. 
Dessa arbeten förväntas därefter avslutade och implementeringen av NATURA 2000 genomförd. 
Projektet Friluftsliv och folkhälsa (Hållbart friluftsliv II) i samarbete med Suomen Latus m.fl. kan 
understryka betydelsen av den nordiska allemansrätten. 
 
Av verksamhetsplanens nya aktiviteter beräknas 35 – 45% beröra internationella insatser inklusive 
de baltiska länderna. Intervallet förklaras av om verksamheten i Arktis undantas respektive räknas 
in. 
 

5. Informationsverksamhet 
Projekten i VP kommer att rapporteras på sedvanligt sätt och förberedas för presentation på 
hemsidan. Avsikten är naturligtvis att göra resultaten tillgängliga för en bred publik. Av de nya 
aktiviteterna är åtta stycken av särskild betydelse för att sprida information. Det är NOBANIS som 
nämnts under avsnitt fyra samt projekten om rödlistning, publikundersökningar och de arktiska 
projekteten Integrering av miljöhänsyn i forskning och undervisning och Naturvägledare/guider. 
Dessutom avsätts medel till en intereg IIIB ansökan om Development of Nature Centres and 
Sustainable Development Education in the Baltic Sea Region. 
 
Informationsvärdet av rödlistor är mycket stort och användarkretsen mycket bred från allmänhet till 
expertnivå nationellt och internationellt. Projektet Publikundersökningar syftar till att förbättra 
metoderna för att registrera besökare och ta reda på vad de anser om skyddade områden och 
skötseln av dessa. 
 
Utöver dessa sex projekt satsar NFK på två informationsaktiviteter för att göra NMR och NFK mera 
kända och framför allt för att förbättra spridningen av resultaten från NFK:s verksamhet inom 
MHP. Aktiviteten Tio i topp syftar till att sammanställa det bästa av vad NFK presterat för 
presentation på hemsidan och för att enkelt kunna ta fram kort information om NFK. Aktiviteten har 
ursprung i de uppmaningar som kommit till grupperna från NMR. Aktiviteten informationsåtgärder 
syftar till att följa upp genomförda projekt för att se vilka brister i spridningen av resultaten som bör 
åtgärdas genom enkla informationsåtgärder, t.ex. översättningar till grönländska, samiska språk 
eller baltiska språk. Ett exempel som nämnts är Ramsarbroshyren. NFK anser att detta är en 
angelägen åtgärd mot slutet av nuvarande MHP.  
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Informationen om avslutade projekt kommer också att vara angelägen under år 2004, t.ex. för boken 
Natur i Nord. Den skriften utgör en sammanfattning av vad länderna åstadkommit ifråga om 
naturskydd inom bl.a. den tid som arbetsgruppen och dess föregångare varit verksam. 
 

6. Samarbete med andra grupper och sektorer 
NFK föreslår 9 samarbetsprojekt av 21 nya aktiviteter. Av dessa gäller fyra MJS, MIFI, NMD och 
NMR-sekretariatet, tre NGO/BEF samt två den arktiska styrgruppen. Det största av dessa projekt är 
NOBANIS där samarbetet omfattar MIFI och NMD. Det kan konstateras att det är mera krävande 
att vidga samarbetet till fler grupper. Situationen f.n. är att MIFI och NFK godkänt projektet samt 
att ett godkännande från NMD väntas komma snart.  
 
Av övriga 27 aktiviteter den 30 september 2003 pågår samarbete av varierande omfattning i 16 fall. 
 
NFK ser samarbetet som en naturlig del av verksamheten. Flera möjligheter att öka samarbetet har 
diskuterats utöver de som beslutats i förslaget till verksamhetsplan. Inom ramen för verksamheten 
och med inriktning på nästa MHP skulle som exempel samarbetet med MJS kunna komma att 
omfatta friluftsliv och skogsbruk. Dessutom finns samarbete som inte medför budgetkonsekvenser 
t.ex. samarbetet med MJS om Kulturmiljö och jordbrukslandskap. 
 

7. Projektkatalog 
På NMR:s hemsida presenteras pågående projekt. Hemsidan kommer att uppdateras. För gruppens 
samlade förslag till verksamhet år 2004 hänvisas till översikten nedan och till verksamhetsplanens 
budget under avsnitt 9. 
 
Följande projekt/aktiviteter kommer att bedrivas under år 2004. I nedanstående tabell sammanfattas 
projektens och aktiviteternas samband med de övergripande förutsättningarna för verksamheten. 
Beträffande pågående aktiviteter redovisar sammanställningen läget den 30 september 2003. 

   
Num-
mer 

Prosjekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EÖS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bete. 

Nytt 
prosje
kt 

Sam-
arbete 
 
grupp  

Infor
matio
n och 
utbild
ning 

Anm 

 Biologisk 
mangfoldighet og 
genetiske ressourcer 

         

4004 Natur i Nord x x  x    x  
4005 Vern av våtmark x   x      
4006 Ramsar brosjyren x  x x    x  
4010 Traditional rural 

landscapes and 
biotopes in the Nordic 
and Baltic countries  

x      x  x       MJS   

4013 Miljökriminalitet x x           x  
4015 BANAT 2   x x   BEF   
4016 Workshop 

Habitatdirektivet 
x  x x   NMD   

4017 Workshop om MPA:s x      MIFI   
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 Coordinator of the 
cooperation for the 
protected areas in the 
Nordic and Baltic 
countries 

  x  x    Näro
mråd
espro
gram
met 

4019 Naturskolor   x    NGO   
4020 Seminarium om 

rödlistade svampar 
x  x x      

4021 Info om Nordeuropas 
hav 

x      NMR 
HoL 

  

4022 Seminarium om status 
på världsarv 

x 50%   x 50%  X    

4023 Ramsarseminarium x 35%  x 30% x 35%  X    
4025 BANAT 3   x 50% x 50%  X BEF   
4026 Förberedelser för 

ansökan, Interreg IIIB 
x 50%  x 50%   X NGO x  

4027 NOBANIS x 35%  x 35% x 30%  X MIFI 
NMD 

x  

 Seminarium om GMO x 35%  x 30% x 35%  X    
 Rödlistning x 30%  x 30% x 40%  X MJS x  
4115 P4 Effekt av tråling og 

bunnskraping 
 x x    ASG   

4116 P1 Lokal Agenda 21 i 
Arktis 

 x x    ASG x  

4119 P6 Sjöfågeldatabas x x  x   ASG 
NMD 

  

4123 P3 Integrering av 
miljöhänsyn i forskn 
och undervisning 

 x 
100
% 

   X ASG x Ansök
an till 
Arktis 

           
Num-
mer 

Prosjekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EÖS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bete. 

Nytt 
prosje
kt 

Sam-
arbete 
 
grupp  

Infor
matio
n och 
utbild
ning 

Anm 

 Landskab og 
kulturmiljö 

         

4054 Overbeite og erosion x               
4057 Den europeiske 

landskapskonvention 
x   x      

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

regio 
x  

4062 ”Tvärs” x    x       
4063 Kulturturisme II x 

100% 
   x X    

4064 Seminar MKV x    x     
4067 Skogsbruk och 

kulturmiljö 
x 
100% 

   x (X) MJS   

4068 Vårda riksintressanta 
kulturlandskap 

x 70%  x 30%   (X)    

4069 Seminarium om MAB x 25% x 
25% 

x 25% x 25%  X    

 Seminarium om 
landskapshänsyn i 
kommunala och 

x 
100% 

    X    
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regionala planer 
4117 P13 Arktisk 

miljöundervisning 
 x     ASG x  

4120 P10 Nya vernekriterier  x 
80% 

 x 20%   ASG x  

4121 P12 Repres utval av 
arktisk kulturmiljö 

 x 
100
% 

    ASG   

4122 P9 Ferdselslitage  x     NMD 
ASG 

  

           
Num-
mer 

Prosjekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EÖS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bete. 

Nytt 
prosje
kt 

Sam-
arbete 
 
grupp  

Infor
matio
n och 
utbild
ning 

Anm 

 Friluftsliv 
 

         

4102 Bæredyktig friluftsliv x   x x  Fri-
sam 
m. Fl. 

  

4104 Hållbart friluftsliv II 
Seminarium friluftsliv 
och folkhälsa 

x 40%  x 30% x 30% x (X) Suom
en 
Latus 
m. fl. 

  

4106 Seminarium om 
uppdrag friluftsliv, 
barn och hälsa 

x 40%  x 60%  x X NMR  Uppd
rag 
från 
EK-M 

 Publikundersökningar x 
100% 

    X  x  

 Turism i skyddade 
områden 

x 75%  x 25%  x X    

4118 P2 Miljöhensyn i 
turistsektoren 

 x x x   ASG   

4124 P14 Naturvägledare 
/guider 

 x 
100
% 

   X ASG x Ansök
an till 
Arktis 

           
Num-
mer 

Prosjekt Nor-
den 

Ark-
tis 

Nær-
områ-
de 

EU/ 
EÖS/ 
Inter-
nation
ellt. 

Sekt
orsa
mar
bete. 

Nytt 
prosje
kt 

Sam-
arbete 
 
grupp  

Infor
matio
n och 
utbild
ning 

Anm 

 Övrigt x 40% x 
20% 

x 20% x 20%      

4201 IDÉSEMINARIUM      X    
4202 Tryckning och 

översättning 
       x  

4203 Informationsåtgärder      X  x  
4204 Tio i topp info om 

NMR-NFK 
     X  x  

(X) Projekt som påbörjas 2003 och/eller har delar av finansieringen från befintlig budget. 
(%) Procenttalen avser fördelning på de tre pelarna och Arktis för projekt och aktiviteter år 2004. 
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Av de nya aktiviteterna syftar seminariet om GMO och de två arktiska projekten till att fylla luckor 
i förhållande till MHP. De fem projekten under Friluftsliv samt projektet Kulturturism II syftar alla 
till att förstärka NFK:s insatser inom detta område i MHP. Implementeringen av den europeiska 
landskapskonventionen stärks genom Seminariet om landskapshänsyn i kommunala och regionala 
planer samt projektet att vårda riksintressanta kulturlandskap.  
 
Många av projekten och aktiviteterna har inriktning på nästa MHP. Det gäller särskilt NOBANIS, 
Rödlistning, Seminariena om Världsarv och Ramsar, Seminarium om landskapshänsyn i 
kommunala och regionala planer, Hållbart friluftsliv, Seminarium om uppdrag friluftsliv, barn och 
hälsa, Publikundersökningar, Idéseminariet och informationsinsatserna. 
 
Sektorsintegreringen stöds av projekten Kulturturism II, Skogsbruk och kulturmiljö samt tre av 
projekten om Friluftsliv där två fokuserar på hälsa. Dessutom pågår samarbetet med Nordregio där 
integreringen av natur- och kulturmiljöfrågor ingår. 
 

8. Gruppernas sammansättning 
NFK och den arktiska styrgruppen består av 30 september 2003 av nedanstående  medlemmar. 
Dessa representerar områdena landskap, kulturmiljö, biologisk mångfald, naturvård, friluftsliv och 
Arktis. Grupperna har den blandning av kompetenser som krävs för att kunna bedriva 
verksamheten. Från och med år 2004 övertar Danmark ordförandeskapet för NFK. 

8.1 NFK 
Gunnar Zettersten (ordförande)  
Naturvårdsverket, S – 106 48 Stockholm, Sverige 
Trausti Baldursson 
Statens Naturvern, Skúlagata 21, 101 Reykavik, Island 
Anna Maria Fosaa 
Føroya Natturugripasavn, Debesartød, FR – 100 Torshavn, Faerøerne 
Elisabet Haveraaen  
Miljöverndepartementet, 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 Køpenhamn K, Danmark 
Øjstein Slettemark 
Direktoratet for Miljø og Natur, Box 1614, DK – 3900 Nuuk, Grønland 
Lars Gudmand Pedersen 
Skov- og Naturstyrelsen, Frilufts- og Råstofkontoret, Haraldsgade 53, DK – 2100 København Ø, Danmark 
Jon Suul   
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, N – 7985 Trondheim, Norge 
Lars Wilson 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, Sverige 
Sune Sohlberg (sekreterare) 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, Sverige 

8.2 Arktiska styrgruppen 
Tore Ising (ordförande) 
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 
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Trausti Baldursson  
Statens Naturvern, Skulagata 21, 101 Reykjavík, Island 
Jesper K Hansen (Den nordiska miljöövervaknings- och datagruppen) 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, DK-1401 København K, Danmark 
Øjstein Slettemark 
Direktoratet for Miljø og Natur, Box 1614, DK – 3900 Nuuk, Grønland 
Sune Sohlberg (sekreterare) 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, Sverige 
 

9. Budget 
Följande förutsättningar beträffande projekt och aktiviteter gäller för verksamhetsåret 2004 med 
utgångspunkt från NFK: s beslut angående förslag till verksamhetsplan med budget den 22 augusti 
2003 och med hänsyn till reviderad budget för år 2003. Budgetposter som redovisas av andra 
grupper ingår ej. Utbetalningar från beviljade medel uppgår sista september till 2 miljoner DKK. 
 
Av sammanställningen framgår att NFK:s och den arktiska styrgruppens budget fr.o.m. år 2004 åter 
är i balans genom att överbudgeteringen  i stort sett åtgärdats under pågående år 2003. Därför 
uppgår budgetförslaget åter till 5,7 miljoner DKK för NFK och den arktiska styrgruppens 
verksamhet för år 2004. 
 
För år 2005 beräknas budgetanspråket till motsvarande belopp. Pågående beslutad VP och i VP för 
2004 föreslagen verksamhet beräknas påverka VP för år 2005 med 2,8 miljoner DKK. Åtgärder för 
att genomföra den nordiska handlingsplanen för natur- och kulturmiljöskydd i Arktis behövs också 
under år 2005. 
 
I förslag till verksamhetsplan med budget fördelar sig verksamheten på de tre pelarna och Arktis på 
följande sätt: 
 
Norden  2 161 000 DKK 42% 55% 
Arktis  1 257 000 DKK 24% - 
Närområdet     927 000 DKK 18% 23% 
EU/Internationellt    855 000 DKK 16% 22% 
Summa  5 200 000 DKK 100% 100% 
 
Den procentuella fördelningen inom aktiviteter och projekt framgår av översikten under avsnitt 
avsnitt 7. Informationsaktiviteter har fördelats på samtliga fyra rubriker. Det framgår att det har 
mycket stor betydelse hur Arktis behandlas. Om fördelningen räknas på de tre pelarna under 
förutsättning att verksamheten i Arktis kan fördelas på motsvarande sätt stiger andelarna betydligt. 
 
I budget ingår sekretariatet. Sekretariatets kostnader beräknas uppgå till 500 000 DKK fördelat  på 
400 000 DKK för lön, 80 000 DKK för resekostnader och 20 000 DKK för övriga administrativa 
kostnader. De samlade resekostnaderna för projekt och aktiviteter med undantag för sekretariatet 
kan uppskattas till 1,5 miljoner DKK eller 30 % av budget.  
 
 
 
 
9.1 Sammanställning av budget t.o.m. september år 2003 
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Ingående balans från 2002  4 439  
Anslag 2003   5 37070    
Återredovisat (tumlare) Återredovisat (tumlare)   55    
(tusen DKK) (tusen DKK)   Summa medel:Summa medel: 9 8149 814    
     
 

  

Beviljade 
medel    
-2002 

Reviderade 
Budget medel 

2003 

Utbetalda medel  2003 Disponibla 
beviljade 
budget 
medel 

   
   
Sekretariat 273 5
   
Natur 949 1 6
   
Friluftsliv 155
   
Kultur 1 520 8
   
Arktis 1 348 1 1
   
Övrigt 1 397
   
Summa 5 642 4 2
   

Beslutade medel: 9 865 
   

  Summa med
 
 
9.2 Sammandrag av förslag till budge
budget 2002 och och reviderad budg
 

Projekt 
(tusen DKK) 

Budget 
medel  
2002 

Revi
rad

Bud
med
200

Budget översikt   

   
Sekretariat 500        

  
Natur 1 464 1

  
Friluftsliv 200 

  
Kultur 1 950 

 

  
  

00 314 459
  

08 521 2 037
  

80 210 25
  

85 261 2 143
  

20 651 1 817
  

30  1 427
  

23 1 957 7 908
  
  
Fria medel / medel att fördela: -51

el: 7 857 7 857

t 2004 med konsekvenser för 2005 samt 
et för 2003  

de-
e 
get 
el  
3 

Förslag
Budget 
medel  
2004 

Påverkan 
Budget 
medel  
2005 

Not 

  Projektmedel och  
medel för tryckning 

  
 500 500 500  

 608 1 469 459  

80 1 040 1 150  

885 1 185 400  
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Arktis 1 280 1 120 1 142 298  

  
Övrigt 300 30 364 -  

   
   
Summa:  5 694 4 223 5 700 2 807 Plus 2 893 000 DKK år 2005 = 5,7 milj DKK 

  

  

 
9.3 Redovisning av förslag till budget 2004 med konsekvenser för 2005 samt budget 
för 2002 och reviderad budget för 2003 på fördelat på projekt och aktiviteter  
 

Nr Projekt 
(tusen DKK) 

Budget 
medel  
2002 

Revide-
rade 

Budget 
medel  
2003 

Förslag 
Budget 
medel  
2004 

Påverkan 
Budget 
medel  
2005 

Not 

 BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH GENETISKA 
RESURSER 

    Projektmedel och  
medel för tryckning 

       
4004 Natur i Nord 800          682    
4005 Vern av våtmark 70    
4006 Ramsar broschyr            25    
4010 Traditional rural biotopes 100          300    
4013 Miljökriminalitet 200    
4015 Baltic states preparation for 

NATURA 2000 (BANAT 2)    
           94            94    

 4016 Workshop om EF 
habitatdirektivets naturtyper 

         100    

4017 Workshop om Marina skyddade 
områden (MPA:s) 

          150    

4018 Samarbetsformer för skötsel av 
skyddade områden   

          102    

 4019 
 

Naturskolor           85    

 4020 Rödlistade svampar seminarium          120    
 4021 Info nordeuropas hav            50    
 4022 Sem status världsarvsarbete           257   
 4023 Ramsar seminarium           250   
 4025 BANAT 3           188   
 4026 Förberedelser Interreg IIIB proj             90   
 4027 NOBANIS            184           209 Samt år 2006 
 Rödlistning            250           250 Samt år 2006 
 Seminarium om GMO            250   
 Summa:  1 464 1 608 1 469 459  
 
 FRILUFTSLIV     Projektmedel och  

medel för tryckning 
4102 Hållbart friluftsliv 200            50    
4104 Hållbart friluftsliv II 30 370   
4105 Hållbart friluftsliv III  400 Sista aktiviteten i en serie av tre 
 4106 Sem Friluftsliv, barn o hälsa   200 750 Projekt år 2005 t.o.m. år 2007 

 Publikundersökningar   120  
 Turism i skyddade områden   350  

 Summa:  200 80 1 040 1 150  
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Nr Projekt 
(tusen DKK) 

Budget 
medel  
2002 

Revide-
rade 

Budget 
medel  
2003 

Förslag 
Budget 
medel  
2004 

Påverkan 
Budget 
medel  
2005 

Not 

 LANDSKAP OCH 
KULTURMILJÖ 

    Projektmedel och 
 medel för tryckning 

4054 Erosion og overbeite           150  
4056 Geodiversitet kortversion 200  
4057 Europeiska 

landskapskonventionen 
400 300  

4058 Jordbrukslandskapets 
kulturverdier 

150  

4059 Kustkultur 400            85  
4060 Kulturturism          100 85  
4061 Nordregio 400          200 400 400 Samarbetet fortsätter 
4062 TVÄRS 250  
4064 Seminar MKV 150  
 4067 Skogsbruk och kulturmiljö 50  
4068 Vårda kulturlandskap 50 150  
4069 Seminarium om MAB 250  

 Sem om lndskapshänsyn i 
kommunala o regionala planer 

250  

 Summa:  1 950 885 1 185 400  
 
 ARKTIS     Projektmedel och  

medel för tryckning 
4115 P4 Effekt av trålning og bunnsk 485 515  
4116 P1 Lokal agenda 21  
4117 P13 Arktisk Miljöundervisning 215  
4118 P2 Miljöhänsyn i turistsektorn  
4119 P6 Sjöfågeldatabas          140          100  
4120 P10 Nye vernekriterier          140          470 90  
4121 P12 Repres utv av ark kulturm          300 135 165  
4122 P9 Miljööverv färdselslitage 35  
4123 P3 Integrering av miljöhänsyn i 

forskning och undervisning 
467 133  

4124 P14 Naturvägledare/Guider 450  
4125 Sekretariat Arktis   

       
 Summa:  1 280 1 120 1 142 298  
 
 ÖVRIGT     Projektmedel och  

medel för tryckning 
4201 IDÈSEMINARIUM 83  
4202 Tryckning og oversättelse 1 300   
4203 Informationsåtgärder            30 231   
4204 Tio i topp info om NMR-NFK 50   

    
    

 Summa:  300 30 364   
 
Rubrikerna Natur och Kultur under avsnitten 9.1 och 9.2 avser Biologisk mångfald och genetiska 
resurser respektive Landskap och kulturmiljö. 


