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Norden – ledande i grön tillväxt 
Statusrapport om de nordiska statsministrarnas initiativ för grön tillväxt

Bakgrund
De nordiska statsministrarna gav i november 2011 
nordiska ministerrådet i uppdrag att lansera ett nytt 
tvärsektoriellt initiativ för grön tillväxt. Statsminist-
rarnas uppdrag tog utgångspunkt i rapporten Norden 
– ledande i grön tillväxt, utarbetad av en nordisk ar-
betsgrupp för grön tillväxt. 

rapporten betonade att de nordiska länderna tillsam-
mans borde utnyttja sin position när det gäller ener-
gieffektivisering, utveckling av hållbar energi, miljö-
medvetenhet, innovations- och forskningssatsningar 
och höga internationella målsättningar på miljö- och 
klimatområdet. genom att norden agerar samlat 
skulle satsningar inom grön tillväxt kunna uppnå en 
större kritisk massa, skapa en större marknadsstorlek 
samt uppnå ett större politiskt genomslag i interna-
tionella processer. Syftet var att identifiera områden 
där de nordiska länderna kan bygga på och utveckla 
existerande styrkepositioner, förbättra samordningen 
mellan de nordiska länderna och ta täten i förhållande 
till utvecklingen inom Europeiska unionen (EU).

rapporten innehåller åtta rekommendationer för akti-
viteter som de olika fackministerråden skulle konkre-
tisera och genomföra. i skrivande stund (maj 2014), 
har samtliga initiativ startat och de flesta fortsätter 
även under 2015. nordiska ministerrådet har beviljat 
totalt 45 MDKK för dessa initiativ 2012–2014.

Utveckla nordiskt samarbete om testcenter för 
gröna lösningar 

Samarbeta om utbildning och forskning för grön 
tillväxt 

Främja förbrukningsflexibilitet på den nordiska 
elmarknaden 

A) Samarbeta om gröna tekniska normer  
och standarder: byggnadsområdet 
 
B) Samarbeta om gröna tekniska normer  
och standarder: ekodesign och energi- 
effektivisering 

Samarbeta om gröna offentliga inköp 

Utveckla tekniker och metoder för  
avfallshantering 

Främja integrationen av miljö och klimat  
i utvecklingssamarbetet 

Samordna och förstärka finansiering av  
gröna investeringar och företag

nordiska ministerrådets sekretariat har koordinerat 
ett antal gemensamma kommunikationsinsatser 
för att underlätta erfarenhetsutbytet inom grön till-
växt-initiativet internt och för att synliggöra arbetet 
externt. Ministerrådet har lanserat webbmagasinet 
Green Growth the Nordic Way, som genom featurear-
tiklar bjuder på fördjupad information om nordiska 
aktiviteter inom grön tillväxt och hållbar utveckling 
(www.nordicway.org). Mer formell information om 
samtliga grön tillväxt-projekt finns på ministerrådets 
egen hemsida (www.norden.org/greengrowth). 

Det lanseras informationsmaterial löpande och det 
har även producerats en posterutställning om initi-
ativet. Ministerrådet kommer att presentera arbetet 
med grön tillväxt under EU:s gröna vecka och på nästa 
möte i Förenta nationernas ramkonvention om kli-
matförändringar (UnFCCC), som båda äger rum i juni 
2014.
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Energisektorn tog initiativ till rapporten Mapping of 
Green Energy Test Facilities and Demonstration Sites 
in the Nordic Countries, som identifierar 45 test- och 
demonstrationsanläggningar i norden. rapporten 
beskriver skillnader och likheter mellan de nordiska 
anläggningar när det gäller deras fokusområden 
och ägarskap, de energitekniker som används samt 
möjligheterna för externa intressenter att ingå i an-
läggningarna. Enligt rapportens konklusioner finns 
det potential för ökat nordiskt samarbete och erfa-
renhetsutbyte, speciellt mellan icke-konkurrerande 
aktörer. Det vore även fördelaktigt att dela på höga 
investerings- och underhållskostnader. rapporten tar 
inte ställning till eventuella nya gemensamma nord-
iska test- och demonstrationsanläggningar.

Energisektorn har beslutat att man inte vill gå vidare 
med ett fortsatt projekt, men har uppmanat de andra 
sektorerna att fortsätta arbetet vid behov. Fiskeri-, 
jordbruks-, livsmedels-, skogsbruks- och närings-
sektorerna arbetar tillsammans på ett projektförslag 
om möjligheten att realisera potentialen för ett ökat 
nordiskt samarbete inom bioraffinaderier i norden, 
Arktis och Baltikum. Projektet ska bland annat samla 
in information och analysera olika typer av bioraffi-
naderier, samt undersöka näringslivets möjligheter 
och utmaningar i samarbetet om testcenter. Slutsat-
serna och policyanalyserna ska ligga till grund för 

en fokuserad strategi för framtida innovationer och 
utvecklandet av bioraffinaderier, samt för skapandet 
av nordiska policyrekommendationer. Projektet siktar 
på att redovisa delresultat i oktober 2014 och slutfö-
ras i början av 2015.

Samarbeta om utbildning och  
forskning för grön tillväxt

Uppdrag:
•	 kartlägga möjligheterna och mervärdet för att 

samarbeta omkring nationella utbildnings- och 
forskningssatsningar som har betydelse för grön 
tillväxt

Ansvar: 
utbildnings- och forskningsministrarna, i samarbete 
med energi- och näringsministrarna

Utbildnings- och forskningssektorerna har tagit fram 
en gemensam handlingsplan för prioriterade sats-
ningar inom grön tillväxt 2013–2015.

Det nordiska toppforskningsinitiativet ledde till in-
tressanta resultat och bidrog bland annat till att öka 
kunskap om klimatförändringarna. Arbetet kommer 
att fortsätta i ett nytt stort forskningsprogram om 
grön tillväxt, vilket förväntas godkännas av nordforsk 
under hösten 2014 med stöd från alla nordiska forsk-
ningsfinansiärer. Forskningsprogrammet ger forsk-
ningsinstitutioner i norden möjlighet att ansöka om 
stöd för forskningsprojekt som bidrar till att främja 
grön tillväxt.

Utveckla nordiskt samarbete om  
testcenter för gröna lösningar

Uppdrag:
•	 undersöka möjligheterna för att utveckla ett 

nordiskt samarbete omkring existerande natio-
nella ordningar där energiteknologi kan testas 
och utvecklas i stor skala

•	 undersöka möjligheterna och mervärdet av att 
etablera nya gemensamma nordiska test- och 
demonstrationsanläggningar 

Ansvar: 
energiministrarna, i samarbete med närings-,  
forsknings-, transport- och jordbruksministrarna

1
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På grundskolan har utbildningssektorn startat arbe-
tet för att vidareutveckla konceptet för den nordiska 
klimatdagen. En ny digital plattform etableras under 
hösten 2014, där spel, tävlingar och studiematerial 
ska inspirera och öka barn och ungas medvetenhet 
om klimatutmaningarna. Målet är att minst 200 sko-
lor ska delta årligen, att det ska etableras minst 50 
skolpartnerskap varje år kring undervisning i hållbar 
utveckling och att skolorna tillsammans ska spara 
minst 2 000 ton CO2 som resultat av att de deltar i 
klimatdagen. 

Utbildningssektorn planerar också att följa upp det 
nordiska skolprojektet Norden visar vägen, som pro-
ducerar mer kunskap om vilka undervisningsmetoder 
som fungerar för att främja barn och ungas innovativa 
kompetenser. Det inleds ett strukturerat nordiskt 
samarbete kring kunskapsdelning under 2015 och 
det kommer att genomföras kartläggningar med fo-
kus på mätning av kompetenser inom innovation, en-
treprenörskap och kreativitet. Projektet siktar på att 
säkerställa att nya undervisningsmetoder vilar på en 
forsknings- och evidensbaserad grundval och arbetet 
kommer att pågå under en treårig period.  

inom vuxnas lärande tar man fram ett förslag till en 
utbildningsmodul om hållbar utveckling och grön 
tillväxt som genomförs i form av ett pilotprojekt bland 
vuxenundervisare i norden hösten 2014. Målet är att 
modulen ska kunna göras permanent och från 2015 ge 
deltagare formell studiekompetens (15 ECtS-poäng). 

Utbildningssektorn planerar även ett nordiskt tvärve-
tenskapligt masterprogram om grön tillväxt som kan 
utlysas under 2015. Programmet tar utgångspunkt i 
nordiska forskningsmässiga styrkepositioner och har 
hög internationell kvalitet för att kunna attrahera stu-
denter både i och utanför norden. 

Främja förbrukningsflexibilitet på  
den nordiska elmarknaden

Uppdrag:
•	 förstärka fokuseringen på efterfrågesidan i 

samarbetet omkring elmarknadsfrågor i norden, 
bland annat främja flexibel elförbrukning och ett 
nordiskt erfarenhetsutbyte och samordning för 
utveckling och implementering av smarta nät, 
inklusive elmätare

•	 främja ett samarbete med ledande aktörer inom 
industrin och tjänstesektorn för att dela erfaren-
heter och best-practice i förbrukarflexibilitet och 
energieffektivisering

Ansvar: 
energiministrarna, i samarbete med  
näringsministrarna

Energisektorn håller på att ta fram en analys av be-
hovet av och potentialen för förbrukarflexibilitet på 
den nordiska elmarknaden. Analysen ska identifiera 
konkreta åtgärder som kan vidtas för att förbättra ut-
nyttjandet av flexibel elförbrukning i norden. 

ökad efterfrågeflexibilitet kan ha positiva effekter 
för flera delar av elsystemet. Det kan bland annat 
öka leveranssäkerheten och leda till mer förutsägbar 
prisbildning på elmarknaden, vilket både kunder och 
producenter kan ha nytta av. De nordiska länderna 
samarbetar redan kring detta tema. De nordiska trans-
missions- och systemoperatörerna har till exempel 
gjort ett försök att sänka kraven på flexibilitetsvoly-
men, så att mindre producenter kan få tillgång till den 
nordiska marknaden för reglerkraft. 

Analysens rekommendationer för att öka potentialen 
och möjligheterna för förbrukarflexibilitet förväntas 
ytterligare förstärka den nordiska elmarknaden så att 
den gagnar både nordiska elkunder och elproducen-
ter. Analysen kommer att publiceras sommaren 2014 
och energisektorn kommer att behandla rapportens 
rekommendationer och förslag till uppföljningsinitia-
tiv under hösten 2014.

3
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Samarbeta om gröna tekniska  
normer och standarder:  
byggnadsområdet

Uppdrag:
•	 identifiera de viktigaste 4–5 områdena på bygg-

nadsområdet där tekniska normer och standarder 
lämpar sig för nordisk koordinering, samt utveckla 
förslag till hur barriärerna på dessa områden kan 
tas bort

Ansvar:  
näringsministrarna, i samarbete med energi- och  
bostadsministrarna

Utifrån en kartläggning definierade näringssektorn 
tre områden som speciellt lämpliga för nordiska 
insatser: renovering av existerande byggnader; ut-
veckling av klassificeringsstandarder för inneklimat; 
samt gemensamt underlag för nordiskt agerande i det 
europeiska arbetet med miljömässiga produktdekla-
rationer och hållbara byggnader. Arbetet inleddes i 
slutet av 2013 och genomförs i samarbete med nord-
isk innovation, de nordiska standardiseringsorgani-
sationerna och det nordiska miljömärket Svanen. 

Förankringen på europeisk nivå har redan påbörjats: 
det har arrangerats högnivåmöten bland annat med 
DG Enterprise, DG Environment, DG Energy och med 
den europeiska standardiseringsorganisationen 
(CEn). Syftet är att säkerställa att det införs euro-
peiska standarder inom de tre utvalda projektom-
rådena. Detta innebär aktivt påverkansarbete både 
i CEn, med CEn:s medlemsorganisationer, andra 
viktiga intressenter och med EU-kommissionen, samt 
aktivt deltagande i relevanta tekniska kommittéer och 
sektorgrupper.

Projektet med fokus på renovering av existerande 
byggnader har kommit fram till hur man kan utveckla 
ett beslutsverktyg för att identifiera vilka byggnader 
som bör renoveras ur ett hållbarhetsperspektiv. grup-
pen har sammanställt parametrar som används i olika 
klassifikationssystem för värdering av nya byggnader 

och indikatorer som används i de europeiska standar-
derna, och processen med att definiera gemensamma 
nordiska indikatorer för hållbar renovering har påbör-
jats. Det nordiska miljömärket Svanen kommer först att 
genomföra en marknadsundersökning i alla nordiska 
länder och därefter ska det utvecklas ett remissförslag 
för Svanenmärkt renovering av byggnader. Kriterierna 
förväntas bli godkända 2015.

Kartläggningen av nordiska klassificeringsstandarder 
för inneklimat är färdigställd och utvecklingen av en 
gemensam uppsättning av nordiska parametrar för 
inneklimat har påbörjats. Arbetsgruppen har enats om 
vilka variabler som ska ingå i klassificeringsstandarden 
och är i färd med att konkretisera gränsvärden för dem. 
De nordiska standardiseringsorganisationerna håller på 
att genomföra en intern avstämning avseende en sam-
nordisk standard. i den fortsatta processen undersöks 
vilka EU-initiativ det finns på området för att säkerställa 
en koppling till det europeiska arbetet.

när det gäller nordiska inspel till det europeiska ar-
betet med miljömässiga produktdeklarationer och 
hållbara byggnader har man beslutat att fokusera på 
stål och isoleringsprodukter, som värderas vara vikti-
gast för norden. Projektet ska ta fram ett gemensamt 
nordiskt inspel på de specifika produktkrav som ska 
utvecklas inom EU för dessa två produktkategorier. 
Processen med att utarbeta dessa krav pågår: informa-
tion från länderna har samlats in och konkretiseringen 
av ett gemensamt nordiskt underlag för de två produkt-
kategorierna har inletts. Denna insats utvidgas under 
2014–2015 till att omfatta även konferensaktiviteter 
och det kommer att arbetas med en målinriktad stra-
tegi i förhållande till relevanta intressenter. 

4 A
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4 B

Samarbeta om gröna tekniska  
normer och standarder: ekodesign  
och energieffektivisering

Uppdrag:
•	 verka genom det nordiska samarbetet för att 

EU:s arbete med ekodesign och energimärk-
ningskrav på flera produkttyper blir mer ambi-
tiöst. 

•	 det handlar om att i första hand säkerställa att 
arbetet inom ramen för de gällande arbetspla-
ner genomförs

•	 verka för att kommande arbetsplan för energi-
relaterade och energiförbrukande produkter 
omfattar produktkrav som utifrån ett nordiskt 
perspektiv är av intresse

Ansvar: 
energiministrarna, i samarbete med närings- och 
miljöministrarna

Det har estimerats att ekodesign- och energimärkning 
kan spara 5 % av energiförbrukningen inom EU fram 
till 2020. Det behövs dock effektiv marknadskontroll 
för att uppnå sådana resursbesparingar. Energisek-
torn har startat ett omfattande program, Nordsyn, för 
att främja arbetet inom detta område.

Det har redan genomförts en gemensam dokument-
kontrollövning på nordisk nivå, flera riktlinjer för 
marknadskontroll har tagits fram och det har utar-
betats faktablad för viktiga produktgrupper. Det har 
också arrangerats en nordisk-baltisk workshop om 
arbetsmetoder och non-compliance, det vill säga 
hantering av produkter som inte uppfyller kraven. 

Workshoppen resulterade i ett underlag till ett projekt 
om marknadskontrollens effekter, som genomförs 
under 2014. Projektet kommer att belysa marknads-
kontrollens betydelse och hur den kan utföras på mest 
effektivt sätt.

nordsyn har skickat ett gemensamt positionspapper 
som inspel till utvärderingen av EU:s energimärk-
ningsdirektiv och ekodesigndirektiv, med synpunk-
ter kring hur man kan förbättra förutsättningarna för 
marknadskontrollsamarbete. De nordiska länderna 
framhöll bland annat vikten av att lagstiftningen 
för direktiven för energimärkning, ekodesign och 
marknadskontroll är enhetlig, samt behovet av en 
välfungerande gemensam databas för spridning av 
resultat och information om övervaknings- och in-
samlingsmetoder. 

Under 2014 och 2015 kommer arbetet att omfatta 
flera studier för att utveckla och förbättra marknads-
kontrollen, i första hand i de nordiska länderna. Må-
let är emellertid att nordsyns analyser kan användas 
till att förbättra marknadskontrollen inom hela EU/
EEA och på så sätt bidra till att de nordiska länder-
nas europeiska inflytande förstärks. i ett av dessa 
djupare analysprojekt kommer man att undersöka 
hur de nordiska länderna bäst kan samarbeta kring 
särskilt strategiska nordiska produkter. Det planeras 
också en workshop om hur barriärer för marknads-
kontrollsamarbete kan minskas, exempelvis hur man 
kan veta vilka produkter som är ”de samma” trots 
olika artikelnummer i olika länder, vilket är en viktig 
fråga internationellt.

nordsyn kommer också att göra en undersökning 
av hur väl små- och medelstora företag känner till 
ekodesign och energimärkning, och vilken sorts in-
formation de behöver för att bättre kunna skräddarsy 
den förebyggande marknadskontrollen. Under slutet 
av 2014 kommer ett större projekt att inledas med 
fokus på hur marknadskontroll kan ske för produkter 
inbyggda i system, som exempelvis ventilations- eller 
värmesystem, och på aspekter som återvinningsbar-
het och resurseffektivitet. Detta är en avgörande fråga 
för marknadskontrollen av ekodesign och energimärk-
ning framöver, då alltmer komplexa produkter under-
ställs krav. Om inte rimliga lösningar hittas för dessa 
finns det risk för att de högt ställda förväntningarna 
på energieffektivisering och prestandahöjning genom 
ekodesign- och energimärkning inte kan förverkligas.
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Samarbeta om gröna offentliga 
inköp

Uppdrag:
•	 initiera ett arbete för att, i ett första steg, iden-

tifiera områden och produktgrupper där gröna 
inköpsstandarder är mest effektiva i jämförelse 
med andra styrmedel

•	 i ett andra steg undersöka möjligheter att sam-
ordna gröna inköpsstandarder nordiskt

•	 där gröna affärsmodeller kan utgöra ett nyttigt 
supplement till märkningsordningarna kan det 
ingå i arbetet

Ansvar: 
näringsministrarna, i samarbete med miljö- och  
energiministrarna

närings- och miljösektorerna genomförde 2012–
2013 en förstudie om gröna offentliga inköp, som fö-
reslog ett resultatinriktat huvudprojekt om att främja 
innovativ offentlig upphandling av miljöteknik i 
norden. Syftet skulle ha varit att se på behovet av att 
bättre kunna koppla samman utbud på och efterfrå-
gan av miljöteknik för att möjliggöra ett ökat tempo 
i utvecklingen av miljödrivna marknader. Därutöver 
skulle man se på möjligheten att säkerställa tillräck-
ligt stora och ekonomiskt starka och uthålliga bestäl-
largrupper för att minska risken för enskilda företag 
att satsa på utveckling av innovativ miljöteknik.

närings- och miljösektorerna anser dock att förslaget 
till huvudprojekt inte motsvarar statsministrarnas 
uppdrag och har därför bett nordiska ministerrådets 
sekretariat att i samarbete med nordisk innova-
tion ta fram ett underlag till en upphandling för att 
genomföra ett projekt som bättre motsvarar det 
ursprungliga uppdraget. Projektet ska omfatta en 
kartläggning av områden och produktgrupper där 
existerande och nuvarande gröna offentliga inköps-
standarder har visat sig mest effektiva i förhållande 
till andra insatser eller områden. även en analys av 
möjligheterna att samordna existerande gröna in-
köpsstandarder på nordiskt plan ska ingå i arbetet. 
Projektet startar våren 2014, arbetet ska leda till 
rekommendationer och resultaten ska kunna imple-
menteras via konkreta initiativ.

5

Utveckla tekniker och  
metoder för avfallshantering

Uppdrag:
•	 utveckla gemensamma nordiska metoder och 

tekniker för utvalda avfallsgrupper, t.ex. bygg- 
och anläggningsavfall, matspill och eventuellt 
skrotningsavfall från järn och metall, där det 
finns en känd potential för att skapa ett resurs-
effektivt kretslopp på avfallsområdet

Ansvar: 
miljöministrarna, i samarbete med energi- och nä-
ringsministrarna

Textil- och plastavfall
Projektet fokuserar på utmaningen med att öka 
återanvändning och återvinning av material och sam-
tidigt kontrollera riskerna med spridning av farliga 
ämnen. Både ökad återanvändning och återvinning 
har en positiv effekt på miljön, dels genom möjlig-
heten att minska CO2-utsläpp från förbränning, men 
framför allt genom att återanvända råvaror ersätter 
jungfruliga råvaror, vilket resulterar i en minskning 
av energi- och resursförbrukningen. 

inom textilprojektet tar man under 2014 fram ett 
förslag till en frivillig förpliktelse och en handlings-
policy i nära samarbete med olika intressenter. 
Därutöver utarbetas ett förslag till en nordisk strategi 
för insamling, sortering, återanvändning och åter-
vinning av textiler, inklusive konsekvensanalyser. 
Förslaget kommer även att omfatta incitament, åtgär-
der och instrument som behövs på lokalt, regionalt, 
nationellt och nordiskt plan för att säkerställa ett 
lyckat genomförande. Den sista delen av textilin-
satsen består av konkreta förslag till utformning 
av styrmedelspaket för att öka återanvändning och 
återvinning och skapa nya gröna jobb. De styrmedel 
som har bedömts vara mest effektiva är bland annat 
producentansvar, antingen obligatoriskt eller frivil-
ligt. Olika styrmedelspaket ska nu utvärderas för att 
se hur effektiva de är och vilka konsekvenser de har 
på exempelvis nya jobb, miljö och ekonomi.
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Plastprojektet har startats med att sammanställa 
fakta och jämföra insamlingssystem. Analysen kom-
mer att utgöra underlag bland annat till att utarbeta 
en nordisk vägledning för kommuner om insamling 
av plastemballage och lösningar för insamling och 
återanvändning av plastemballage och andra typer 
av plast från hushållen. när det gäller avfall som 
utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk 
utrustning (WEEE) har man analyserat den nordiska 
marknaden inklusive relevanta utmaningar, behov, 
krav och marknadsmöjligheter längs värdekedjan 
för att öka återanvändningen. Praktiska lösningar på 
återvinningsstationer och de marknadsmässiga möj-
ligheterna för återanvändning har beskrivits och det 
har tagits fram en sorteringsvägledning som testas 
på två återvinningsstationer 2014.

Matsvinn
insatserna för att förebygga matavfall fokuserar på 
tre olika teman: definitioner och mätmetoder samt 
data från primärproduktion gällande matsvinn; 
datummärkningar; och matbanker och vidareförmed-
ling av mat.

Projektet om definitioner och mätmetoder tar ut-
gångspunkt i det EU-finansierade forskningsprojek-
tet FUSiOnS. Förberedelser har också gjorts för att 
fortsätta kartlägga svinnet inom primärproduktio-
nen, bland annat genom att testa enkätundersökning 
som metod för insamling av data för grönsaker och 
odlad fisk och för att ta reda på vad som händer med 
det svinn som uppstår. Preliminära uppföljningspla-
ner innehåller en komplett kartläggning av matavfall i 
fyra länder för fyra produktgrupper: kött, fisk, spann-
mål och grönsaker. Studien kan eventuellt breddas 
till att omfatta hela livsmedelskedjan. Projektet kan 
ge bättre förståelse av hur mycket av produkten som 
går förlorad i varje led och hjälpa till att hitta verktyg 
för förbättrad transparens genom hela livsmedels-
kedjan.

vad gäller datummärkningar görs det en kartlägg-
ning kring hur hållbarhetsmärkningen fastställs i 
de olika länderna och ett underlag tas fram för när 
man bör tillämpa bäst före-datum respektive sista 
användningsdag. Underlaget kan eventuellt också 
användas för inspel till EU:s riktlinjer. Möjliga upp-
följningsaktiviteter kan vara till exempel en nordisk 
informationskampanj och en undersökning om i vil-
ken utsträckning det saknas konsumentinformation 
om förvaringstid för öppnade förpackningar. 

Det genomförs en kartläggning kring olika lösningar 
för etablering av matbanker och det klargörs om krav 
i regelverket kan innebära hinder. Projektet utvecklar 
mätmetoder och dokumenterar effekter på matsvin-
net samt beräknar ekonomiska och miljömässiga 
effekter. Projektet ser även över eventuella behov 
av utveckling av och möjligheter för ideella/privata/
offentliga eller branschdrivna initiativ vid etablering 
av matbanker. Det fortsatta arbetet kan fokusera på 
att öka antalet regioner som kartläggs, vilket skulle 
göra det möjligt att utvärdera den totala potentialen 
för vidareförmedling av mat i hela norden. Det kunde 
också tas fram nationella och/eller nordiska strate-
gier för hur man kan realisera potentialen för vidare-
förmedling av mat baserat på donationer. 

i september 2014 arrangeras en serie evenemang, 
Tillsammans mot matspill 2014, i de nordiska huvud-
städerna där bland annat detaljhandel, restauranger 
och producenter bjuder på mat som annars skulle ha 
kastats. i samband med evenemangen arrangeras 
seminarier och workshoppar med fokus på de tre 
ovanstående temana.

b
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Främja integrationen av miljö och  
klimat i utvecklingssamarbetet

Uppdrag:
•	 främja samverkan av det nordiska utvecklings-

samarbetet och stärka dess gröna inriktning
•	 undersöka möjligheterna för hur nordic Climate 

Facility kan utvecklas ytterligare

Ansvar: 
bistånds/utvecklingsministrarna

Miljösektorn har beslutat att undersöka möjligheterna 
till integrering av en mer grön profil i utvecklingsbi-
stånden genom påverkan av mottagarländernas poli-
tik gällande stöd till fossila bränslen. 

Arbetets första fas inleddes 2013 med en intervjuun-
dersökning. Undersökningen har resulterat i syntesen 
Reform of fossil-fuel subsidies över de nordiska län-
dernas samarbetsmöjligheter. Studien förklarar varför 
utfasning av stöden till fossila bränslen är viktigt för 
miljön, för mottagarländerna och för regeringarna. 
Undersökningen beskriver det existerande nordiska 
samarbetet inom bland annat energi och klimatför-
ändringar och den föreslår potentiella samarbetslän-
der och möjliga samarbetsaktiviteter. Uttalandet av 
denna problemställning har redan påverkat utform-
ningen av ett konkret transportprojekt inom nordic 
Development Fund i Asien.

rapporten presenterar överordnade rekommendatio-
ner för det fortsatta arbetet, med fokus på att främja 
avvecklingen av biståndsländernas nationella stöd till 
fossila bränslen. Den första rekommendationen hand-
lar om att stödja en reformering av det aktuella lan-
dets subventioner av fossila bränslen genom bidrag 
till nAMA-projekt (National Appropriate Mitigation 
Action), som de nordiska länderna redan har erfaren-
het av genom projekt i vietnam och Peru om avfallsför-
bränning och cementproduktion. vidare föreslås att 
man stödjer kopplingen av nationella reforminitiativ 
till sociala dimensioner, inte minst jämställdhetsper-
spektivet, så att de högre priserna på bränslen efter 
en reform inte får skeva konsekvenser i förhållande till 
kön och social klass.

De nordiska länderna föreslås också stödja nationella 
reforminitiativ genom rådgivning, undervisning av 
medarbetare, tekniskt och teoretiskt bistånd och lik-
nande stöd till existerande aktiviteter. Det vore även 
fördelaktigt att öka nordiska bidrag till internationella 
finansiella institutioners arbete med reformering av 
stödet till fossila bränslen. 

Projektets andra fas har inletts under Sveriges led-
ning i ett expertforum. Fokus kommer att läggas på 
att utveckla en pilotmodell för reformering av utveck-
lingsländernas subventionssystem till fossila bräns-
len och de synergieffekter som finns i förhållande 
till förnybar energi. Arbetet fortsätter till 2015 och 
förväntas därefter kunna vidareföras i andra nordiska 
fora, exempelvis nordic Development Fund och de 
nordiska ländernas utrikesministerier. 

Diskussionerna inom miljösektorn om problematiken 
kring subventioner för fossila bränslen åskådliggör 
områdets aktualitet och inte minst komplexitet. Där-
utöver har det varit svårt att från nordiska ministerrå-
dets sida främja samverkan av det nordiska utveck-
lingssamarbetet, eftersom det inte är en del av minis-
terrådets officiella samarbetsområden. De nordiska 
utvecklingsministrarna avtalade emellertid på sitt 
möte i mars 2014 om ett mer intensivt samarbete och 
de kommer att träffas nästa gång redan i samband 
med nordiska rådets session i oktober 2014. 
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Samordna och förstärka finansiering  
av gröna investeringar och företag

Uppdrag:
•	 ge förslag till hur de nordiska finans-, närings- 

och energiministrarna kan samordna och för-
stärka sina insatser i finansiella institutioner där 
de nordiska länderna är centrala aktörer för att 
stödja finansieringen av växande gröna företag 
och investeringar

Ansvar: 
finansministrarna, i samarbete med närings- och  
energiministrarna

Som ett första steg i arbetet tog finanssektorn 2012 
fram en bakgrundsrapport som innehöll följande ele-
ment: inventering av relevanta aktiviteter vid relevanta 
finansiella institutioner; värdering av potentialen för 
att öka finansieringen inom grön tillväxt; kartläggning 
av orsaker till varför det finns en outnyttjad potential; 
samt förslag till åtgärder hur de nordiska länderna kan 
samordna sina insatser för att förstärka utvecklingen 
inom grön tillväxt. 

Det vidare arbetet inriktas nu på att undersöka 
förutsättningar för att externa effekter av gröna 
investeringar beaktas i högre grad. Fokus ligger på 
instrument som hanteras inom finansministrarnas 
ansvarsområde. i ett första steg genomförs en sys-
tematisk kartläggning av de ekonomiska styrmedel 
som används inom de nordiska länderna. Detta är 
en del av en återkommande rapportering som görs 
vart tredje år. rapporten publiceras 2014 och utgör 
en kunskapsbas för det fortsatta arbetet som inriktas 
mot de finansiella instrumentens effekter på gröna 
investeringar. Såväl den fiskala som den samhälls- 
ekonomiska dimensionen kommer att beaktas och en 
genomgång av best practise och det empiriska stödet 
för effekterna av olika typer av ekonomiska styrmedel 
kommer att vara centralt. Arbetet kommer att resul-
tera i rekommendationer till de nordiska finansmi-
nistrarna baserat på vilka instrument som har störst 
potential. Arbetet förväntas vara slutfört under 2014.
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Norden – ledande i grön tillväxt
Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte  
den 27 maj 2014

De nordiska statsministrarna gav i november 2011 nordiska  
ministerrådet i uppdrag att lansera ett nytt tvärsektoriellt initiativ 
för grön tillväxt. Statsministrarnas uppdrag tog utgångspunkt 
i rapporten Norden – ledande i grön tillväxt, utarbetad av en 
nordisk arbetsgrupp för grön tillväxt. 

De nordiska länderna borde tillsammans utnyttja sin position 
när det gäller energieffektivisering, utveckling av hållbar energi, 
miljömedvetenhet, innovations- och forskningssatsningar och 
höga internationella målsättningar på miljö- och klimatområdet. 
Målet är att arbeta inom områden där de nordiska länderna kan 
bygga på och utveckla existerande styrkepositioner, förbättra 
samordningen mellan de nordiska länderna och ta täten i 
förhållande till utvecklingen inom Europeiska unionen.

Fackministerråden konkretiserade arbetsgruppens åtta 
rekommendationer till projektaktiviteter, som har beviljats  
totalt 45 MDKK under perioden 2012–2014. Denna status- 
rapport presenterar de viktigaste framstegen i varje projekt. 
 
Mer information om initiativet finns också på ministerrådets  
hemsida www.norden.org/greengrowth.
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