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Forord

De nordiske land legger stor vekt på arbeidet med bærekraftig
utvikling. Som et ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet en strategi
for bærekraftig utvikling. For å følge opp denne strategien legger vi
nå for andre gang fram et sett av indikatorer for bærekraftig utvikling
som belyser ulike sider ved utviklingen i de nordiske landene.
Indikatorene er ment som grove mål på om samfunnsutviklingen går i
en bærekraftig retning.
På noen områder viser indikatorene at vi er på rett vei. Blant
annet har vi på viktige områder lykkes med å bryte forbindelsen
mellom økonomisk vekst og miljøbelastning. Utslippene som
bidrar til sur nedbør slik som S02 og NOX er blitt kraftig redusert.
Utslippene av tungmetaller viser også en positiv utvikling. På andre
områder har vi imidlertid fortsatt store utfordringer. I det norske
formannskapsprogrammet viderefører vi arbeidet rettet mot å bevare
biologisk mangfold, bekjempe menneskeskapte klimaendringer og
redusere bruken av farlige kjemikalier og miljøgifter. Miljøsituasjonen
i nordområdene er videre et sentralt anliggende for hele Norden og en
utfordring for hele verdenssamfunnet.
Indikatorsettet gir oss kunnskap om viktige utviklingstrekk i
de nordiske landene og er rettet mot å identifisere og belyse
utviklingstrekk som truer oss i et langsiktig perspektiv. Informasjon
og fakta er en forutsetning for en effektiv politikk for bærekraftig
utvikling. Det handler om å sikre at utviklingen i vår økonomiske
velstand og velferd skjer på en bærekraftig måte.
Samtidig kan et begrenset antall indikatorer kun gi et grovt bilde
av samfunnsutviklingen. Indikatorsettet bringer oss således kun et
stykke på vei. Utfordringen er å bruke informasjonen som ligger i
indikatorene best mulig i arbeidet for å nå målet om en bærekraftig
utvikling både nasjonalt, i Norden og globalt.

God lesning!

Heidi Grande Røys

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006
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Indledning

Denne indikatorrapport er knyttet til den nordiske strategi ”Hållbar
utveckling – En ny kurs för Norden”, som indeholder en række mål og
indsatser for 2005-2008. Det er vigtigt at sikre, at de nordiske lande og
selvstyrende områder er på rette vej mod en bæredygtig udvikling. Derfor
er der brug for løbende at følge indsatsen og om nødvendigt justere
kursen.
Indikatorerne er det værktøj, som beslutningstagere og interesserede
borgere overalt i Norden kan benytte, når de skal vurdere om en
udvikling i Norden er bæredygtig, og når de konkret skal følge op på
målene i den nordiske strategi.
At vælge indikatorer, der skal afspejle bæredygtig udvikling, er i sig
selv en politisk proces. Man vælger, hvor fokus skal være. Der skal
derfor være bred opbakning til indikatorerne i de nordiske lande og
selvstyrende områder. Indikatorerne skal afspejle de nordiske værdier,
og de skal kunne inspirere andre internationale indikatorsæt til i højere
grad at benytte den nordiske model.
Arbejdet med at udvælge indikatorerne er sket i en arbejdsgruppe
med repræsentanter for de relevante fagministerområder i
Nordisk Ministerråd. En styringsgruppe bestående af nationale
bæredygtighedseksperter har forankret arbejdet nationalt. Begge
grupper er nedsat af samarbejdsministrene. Samarbejdsministrene har
godkendt indikatorerne.

Indikatorsættet er opbygget med de samme kapitler som den reviderede
strategi. I hvert kapitel er gengivet strategiens mål og indsatsområder
for 2005-2008, så man let kan overskue sammenhængen mellem
indikatorsættet og strategien. Derudover indeholder indikatorsættet et
sæt nøgleindikatorer, som giver et hurtigt overblik over udviklingen i
Norden i forhold til ambitionen om at opnå en bæredygtig udvikling.

Hvorfor indikatorer? – Behov for information
Indikatorer har flere funktioner. Myndigheder og beslutningstagere
har brug for koncentreret og målrettet viden, før de prioriterer.
Virksomhedsledere skal kende konsekvenser af en hidtidig indsats,
inden de beslutter sig for nye tiltag. Borgere og frivillige organisationer
ønsker at blive orienteret om udviklingen i samfundet. Det er grundlaget
for demokratiet.
Indikatorer er en vigtig del af arbejdet med strategier for bæredygtig
udvikling som redskab til at:
•
Fortælle befolkningen, om samfundet bevæger sig i retning af
bæredygtig udvikling
•
Overvåge gennemførelse af konkrete mål og indsatser, som
fremgår af strategierne
•
Skabe mulighed for internationale sammenligninger både mellem
de nordiske lande og i bredere sammenhænge (benchmarking)

Det har også været vigtigt, at datagrundlaget for alle indikatorer har
været til stede i form af allerede indsamlet information.
Det aktuelle indikatorsæt er væsentligt udbygget i forhold til den
tidligere udgave fra 2003. Det skyldes, at strategien dels indeholder nye
mål for 2005-2008 og dels er udvidet med to nye indsatsområder: Et
kapitel om produktion og forbrug og et socialt kapitel. Indikatorsættet
skal være stabilt, men det vil blive forbedret i takt med, at der udvikles
mere præcise internationale indikatorer for de opstillede mål. Især vil
et bedre datagrundlag sammen med nye mål og indsatsområder styrke
indikatorsættet.

Hvordan hænger indikatorerne
sammen med strategien?
Strategien ”Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden” indeholder en
række mål og indsatser for 2005-2008.

Indikatorer – en udvalgt del af virkeligheden
Indikatorer må ikke forveksles med virkeligheden. Mange indsatser i
den nordiske strategi kan kun meget vanskeligt måles og vejes eller
beskrives i en figur. Indikatorerne har derfor som udgangspunkt fokus
på en del af de nordiske mål og indsatser. Indikatorer er desuden som en
kikkert. Når man sætter kikkerten for øjet, ser man langt tydeligere end
før, men man kan ikke se alting. Da et indikatorsæt på den måde samler
opmærksomheden på en mindre del af samfundets udvikling, er der
fare for at komme til at overse væsentlige udviklingsprocesser på andre
områder. Derfor skal man holde øjne og ører åbne, og når der er behov
for at supplere med nye indikatorer på visse områder, og når man har de
relevante data, kan de nye indikatorer komme med i kommende udgaver
af indikatorrapporten. Samtidig er det vigtigt, at man har et overskueligt
antal indikatorer i forhold til den viden, man efterspørger. På den måde
arbejder Nordisk Ministerråd løbende på at forbedre indikatorsættet.

Indikatorrapporten har ikke mulighed for at omfatte alle strategiens
mål. Indikatorerne fokuserer på udvalgte mål fra strategien. Der er lagt
vægt på at kunne belyse de mest betydningsfulde mål og at koncentrere
sig om data, der allerede indsamles eller let kan findes. Det er ikke et
statisk indikatorsæt. Forbedringer på indikatorområdet vil være en del
af det løbende arbejde i sektorerne og Nordisk Ministerråd og vil tage
udgangspunkt i arbejdet i de enkelte lande og selvstyrende områder.

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006



Nøgleindikatorer

Bæredygtig udvikling indeholder tre gensidigt afhængige dimensioner:
en økonomisk, en social og en økologisk dimension. Bæredygtig
udvikling indebærer, at der etableres en bedre integrering af de tre
dimensioner, hvor den økologiske dimension sætter de ydre rammer. At
integrere miljøhensyn i de enkelte sektorer er fortsat en stor udfordring
i Norden. Derfor har de nordiske statsministres deklaration fra 9.
november 1998 om et bæredygtigt Norden fokus på miljøet, ligesom
statsministrene lægger vægt på, at bæredygtig udvikling bør integreres i
alle samfundssektorer og på tværs af sektorer.
Den nordiske strategi for bæredygtig udvikling omfatter sektorerne:
Energi, transport, landbrug, fiskeri og skovbrug. Målet er, at de udvalgte
sektorer skal integrere miljøhensyn som led i en bæredygtig udvikling,

så nuværende og kommende generationer sikres et sundt og sikkert
liv. Miljøfaktorer (fx luftforurening og kemikalier) må ikke give negative
sundhedseffekter.
De nordiske myndigheders rolle er at gå foran. De skal tage miljøhensyn
og etiske hensyn i deres opgaveløsning og finansiering, og de skal
fremme virksomheders samfundsansvar. De nordiske lande skal øge
brugen af økonomiske styringsmidler og styrke samarbejdet herom,
herunder vurdere muligheder for at samordne styringsmidler i nordisk
regi. Støtte, som påvirker miljøet negativt, skal vurderes og bør
omlægges eller afvikles. Samtidig skal Norden samarbejde om metoder
til at prissætte naturen og dens serviceeffekter.

Arealanvendelse i Norden
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005.

Arealfordelingen i procent af det nationale landareal opgjort i 2004.
Opdyrket, haver

Finland

Sverige og Finland er de mest skovrige lande i Norden, henholdsvis 51 % og 68 % af
arealet er dækket af skov. Til sammenligning udgør det samlede skovareal kun 12 % af
landarealet i Danmark og 1,4 % af landarealet i Island. Sverige og Finland er også de
lande i Norden, som har det største areal med søer, henholdsvis 9 % og 10 % af arealet.
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Arealanvendelsen i Norden dækker over store forskelle mellem de nordiske lande. I det
tætbefolkede Danmark er der næsten ingen oprindelig natur tilbage. Det meste af det
sparsomme skovareal er plantet, og 65 % af Danmarks areal er opdyrket eller anvendes
til gartnerier eller parker. I de andre nordiske lande er det tilfældet for mindre end 10 %
af arealet. Omkring 17 % af arealet i Island anvendes permanent til enge eller græsning,
men en stor del af landet kan karakteriseres som ubeboet højlandsområder – såkaldte
”wilderness areas”.

Økonomisk vækst
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005: GDP at constant prices. Index 1995=100

160

På baggrund af oplysninger fra OECD kan de nordiske landes købekrafts-korrigerede BNP
per indbygger opgøres til 31.000 USD for 2004. Til sammenligning er det tilsvarende tal
for USA, Storbritannien og Japan henholdsvis ca. 37.000 USD, 28.000 USD og 27.000
USD. Nordens samlede produktion og økonomi er af samme størrelsesorden som
Canadas på trods af, at Canada har 31 mio. indbyggere sammenlignet med 24,7 mio. i
Norden.
Den økonomiske vækst har i perioden fra 1995 til 2004 været højere i Norden end i lande,
der anvender euro (Euro-12). Denne tendens gjorde sig også gældende i 2005.
De nordiske lande har udviklet samfundssystemer og virksomhedsmodeller, som har vist
sig så konkurrencedygtige, at landene i dag ikke blot repræsenterer en af verdens mest
velstående regioner, men indtager toppladserne på en lang række ranglister over verdens
mest konkurrencedygtige nationer.

BNP i faste priser. Indeks 1995=100

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værdiskabelsen i et land. Opgjort
per indbygger kan det betragtes som et udtryk for landets velstandsniveau.
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En af vor tids største udfordringer er at skabe forudsætninger for velstand, uden at det
leder til forringelser af jordens klima, økosystemer og menneskers sundhed. De nordiske
lande satser i stigende grad på miljøvenlig vækst og velfærd for at imødekomme denne
udfordring. Norden kan opnå en fordelagtig position på nye markeder ved en konsekvent
indsats for bæredygtig vækst samt ved at videreudvikle kompetencer på dette område.
Derigennem kan også skabes bedre arbejdspladser.
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Afkobling af miljøpåvirkning fra økonomisk vækst
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

Udledning af drivhusgasser og forsurende stoffer sammenholdt med henholdsvis bruttoenergiforbrug (BEF) samt udviklingen i bruttonationalprodukt (BNP).
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Energiforbrug er den væsentligste kilde til udledning af drivhusgasser og forsurende
stoffer som fx NOx og SO2. Siden 1990 er bruttoenergiforbruget (BEF) i de nordiske
lande vokset svagt. Island afviger fra udviklingen i de øvrige nordiske lande med et noget
højere energiforbrug, der dog er stabiliseret og tillige viser en svagt faldende tendens
siden 2000.
Den økonomiske vækst (BNP) har tillige været støt stigende. Det samme gælder for CO2udledningen frem til 1996. Derimod har SO2 og NOx været faldende.
Det samlede energiforbrug i de nordiske lande er vokset langsommere end den
økonomiske aktivitet siden 1990. Det gælder også for CO2-udledningen, som har været
faldende siden 1996. Udledningen af SO2 er faldet siden 1990, mens udledningen af NOx
er stabiliseret efter et stort fald fra 1990 til 1992.
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Det er således lykkedes at afkoble energiforbruget og CO2-udledningen relativt fra
den økonomiske vækst. Endvidere er det lykkedes at skabe en absolut afkobling fra
energiforbruget af udledningen af de forsurende stoffer. Det tilstræbes at afkoble
negative påvirkninger af miljøet fra den økonomiske vækst, herunder at videreudvikle en
bæredygtig energisektor og reducere miljøbelastningen ved energiforbrug i Norden
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Antal licenser til produktion af miljømærkede produkter
Kilde: Miljømærke Sekretariatet.

Antal licenser til det nordiske miljømærke Svanen samt antal licenser, som
udstedes til nordiske producenter til det europæiske miljømærke Blomsten.
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Antallet af produktgrupper, som er omfattet af de to miljømærker per 1. januar 2006, er
totalt 70, hvoraf de 16 findes i begge mærkeordninger.

1000

For både Svanen og Blomsten gælder, at licensen skal fornyes med 3-5 års mellemrum,
da kriterierne skærpes i en kontinuerlig proces. Producenternes arbejde med at
tilvejebringe ny dokumentation i forhold til de nye krav tager tid, og antallet af licenser
varierer derfor. Licenserne for tryksager og for trykpapir blev revideret ved årsskiftet
2002. En del producenter klarede ikke kravene eller fravalgte Svanen. Produkter med
Blomsten kommer også til det nordiske marked fra andre lande, men Svanens betydelig
større udbredelse er indiskutabel. Det samme viser målinger af kendskab til mærkerne,
som er gennemført blandt nordboerne.
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Målet er, at produkter inden for den bedste 1/4-1/3 af markedet skal miljømærkes. Dette
vil være medvirkende til, at markedet kan understøtte en bæredygtig udvikling.
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Bruttoenergiforbrug per indbygger
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005
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Bruttoenergiforbruget viser, hvor meget energi der kræves for at dække
energiforbruget inden for landets grænser (inklusiv transport).

12

Der er relativt store forskelle mellem de nordiske lande i bruttoenergiforbrug
per indbygger. Dette hænger blandt andet sammen med forskelle i klima og
virksomhedsstruktur.

Toe/capita
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Bortset fra Island ligger indikatoren på omtrent samme niveau fra 1990 til 2003.
Den kraftige stigning i Island hænger sammen med en stor satsning på udbygning af
kraftintensiv industri. Samtidig er en stigende del el produceret med jordvarme, hvor
effektivitetsgraden kun er 10-15 %. Nettoenergiforbruget per indbygger viser derfor ikke
den samme kraftige vækst for Island.

6

4

De nordiske lande har et mål om, at der skal opnås væsentlige fremskridt med hensyn
til energieffektivisering og energibesparelser. De nordiske lande bruger ikke væsentligt
mere bruttoenergi per indbygger i dag end i 1990 bortset fra Island.
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Nøgleindikatorer

Vedvarende energiproduktions andel af bruttoenergiforbrug
Kilde: Eurostat

Med vedvarende energikilder menes miljøvenlig energi, hvor der stadig
kommer ny naturlig tilførsel af energi, selvom det kan blive knapt. Vedvarende
energikilder omfatter blandt andet vandkraft, bioenergi (ved, affald mv.) samt
vind- og solenergi.

100%

Indikatoren viser, at der er stor forskel på andelen af vedvarende energikilder i de
nordiske lande. Højeste andel har Island, som fra 1996 har haft en andel på over 70 %,
den højeste i OECD-området. Danmark, som ikke har væsentlige vandkraftressourcer,
har fået en stigende andel af vedvarende energi ved en stor satsning på nye
energikilder som vindkraft.

70%

90%
80%

60%
50%
40%

For EU-15 er det et mål at øge vedvarende energis andel af det primære energiforbrug
til 12 % i 2010, mod 6 % i 2003. De nordiske lande har som mål at øge brugen
af vedvarende energi, og alle de nordiske lande har højere andel vedvarende
energiproduktion i forhold til bruttoenergiforbruget end EU-15s gennemsnit.

30%
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Vedvarende energi m.m. dækker år for år en stadig større andel af det samlede
energiforbrug. I 2003 dækkede produktionen af vedvarende energi m.m. 13,6 % af
det klimakorrigerede bruttoenergiforbrug mod 6,4 % i 1990. Siden 1995 er andelen
gennemsnitligt vokset mellem et halvt og et helt procentpoint årligt.
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Fertilitet
Kilde: NOMESKO og Eurostat
Antal fødsler per 1000 kvinder

Gennemsnitligt antal fødsler per 1000 kvinder i den fødedygtige alder i
Norden og i EU-15 i perioden 1990-2003.
For at en befolkning skal være i balance, må 1000 kvinder føde mindst 2100 børn. Det
vil sige en gennemsnitlig fertilitetskvotient på 2,1 barn per kvinde.
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Danmark havde det laveste fødselstal blandt de nordiske lande i 1990, men niveauet
er nu stort set det samme i Danmark, Finland og Norge. Island har i hele perioden haft
det højeste fødselstal, når man ser bort fra de selvstyrende områder, Færøerne og
Grønland. I Island har der været et fald i de senere år, hvilket betyder, at Island er på vej
mod et niveau, der svarer til de andre nordiske lande. Siden 1996 har Sverige haft det
laveste fødselstal blandt de nordiske lande, men der har været en stigning de sidste to
år. Sammenlignet med gennemsnit for EU-15 ligger fødselstallet i Norden væsentligt
højere.
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Forventet levetid ved fødsel
Kilde: NOMESKO og Eurostat

Mænd

Forventet levealder for mænd og kvinder i Norden og i EU-15 i gennemsnit
ved fødslen.

År
80

I alle de nordiske lande forventes kvinder at leve betydeligt længere end mænd. I 1990
levede finske mænd kortest, mens det i 2003 gjaldt de danske mænd. Hele perioden
igennem har danske kvinder haft den korteste forventede levetid i forhold til kvinder
i de øvrige nordiske lande. Det gælder dog for alle landene, at den gennemsnitlige
forventede levealder for både mænd og kvinder er vokset betydeligt. Grønland har
dog en særstatus med en betydelig kortere forventet levetid end i de øvrige lande.
Tilsvarende er den forventede levetid i Danmark noget mindre end gennemsnittet for
EU-15.
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Alle de nordiske lande har forebyggelsesprogrammer, der skal fremme, at
befolkningerne lever et sundt liv. Den løbende forbedring og udbygning af behandlingen
af sygdomme har desuden været en væsentlig årsag til, at befolkningerne lever længere.
Fremadrettet kan denne tendens forventes at fortsætte.
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Nøgleindikatorer

Andel af arbejdsstyrken som ikke er i erhverv
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005
45

Andel af personer i den arbejdsdygtige alder 16-66 år, som ikke er i
beskæftigelse. Udviklingen er vist for de nordiske lande i perioden
1993-2003.

40

Finland har hele perioden igennem haft flest ikke-erhvervsaktive blandt de 16-66-årige,
mens Island har haft færrest. Forklaringen er især forskelle i kvindernes deltagelse
i arbejdsstyrken, men også uddannelsestiltag og tilbagetrækningen fra arbejdslivet
spiller en rolle. For Island gælder andre forhold på arbejdsmarkedet end i de øvrige
nordiske lande. På grund af arbejdskraftmangel har der bl.a. været tradition for at
benytte arbejdskraft, som ikke ville være i erhverv i samme omfang i de andre nordiske
lande. Det er fx almindeligt, at de studerende i Island arbejder ved siden af studierne,
da der ikke er uddannelsesstøtte, men alene mulighed for at optage studielån.
Samtidig vælger mange studerende at læse i udlandet en periode.

Procent af aldersgruppen

35

Figuren omfatter dels personer, der er uden for arbejdsstyrken (dvs. under uddannelse
førtidspensionister, hjemmegående mv.), og dels de arbejdsløse.
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For de selvstyrende områder er andelen af ikke erhvervsaktive også faldet, men fra
omkring 2001 til 2004 oplevede de alle en lille stigning i arbejdsløsheden.
På grund af de lave fødselstal og fordi befolkningerne generelt lever længere, er det
en generel erkendelse i alle de nordiske lande, at man bliver nødt til at stimulere og
fremme erhvervsdeltagelsen af hensyn til de sociale budgetter. Der findes således en
række tiltag til at fremme dette, herunder bestræbelser på at mindske sygefraværet
og øge integration af arbejdsmarkedets marginalgrupper (funktionshæmmede,
indvandrere og flygtninge mv.) samt tilskyndelse til at personer bliver længere på
arbejdsmarkedet.
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Erhvervsfrekvensen og beskæftigelsesfrekvensen vil aftage fremover, dels som følge af
at den generation, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, er forholdsvis stor, og
dels fordi levealderen stiger.
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Antal trafikdræbte per 1000 indbyggere.
Kilder: Sverige: SIKA, Norge: Statistisk Sentralbyrå, Danmark: Danmarks Statistik., Island: Statistic Iceland
Antal trafikdræbte per 1000 indbyggere
0,15

Udviklingen i antal trafikdræbte per 1000 indbyggere fra 1990-2004 i de
nordiske lande.

0,14
0,13

Når antallet af trafikdræbte opgøres per indbygger er billedet næsten det samme i
de nordiske lande. For Norge, Sverige, Finland og Danmark ses en faldende tendens i
antallet af trafikdræbte per indbygger. Udviklingen i Island afviger. Det er vanskeligt at
konkludere på udviklingen for Island på grundlag af de relativt få observationer, som
dataene indeholder. Det betyder, at ganske få uheld giver store udsving.

Antal dræbte pr 1000 indb.
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Alle fem nordiske lande har opstillet mål samt udarbejdet og gennemført planer, der har
medvirket til den positive udvikling i trafiksikkerheden.
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Indikatoren illustrerer dermed et aspekt af strategiens overordnede mål om at sikre
en bæredygtig transport, hvor personer, varer og tjenester kan transporteres effektivt,
fleksibelt og sikkert. Indikatorerne viser en positiv tendens i forhold til den langsigtede
strategi om at opbygge et bæredygtigt transportsystem, der gør det muligt at tilgodese
individers, firmaers og samfundets behov for mobilitet på en måde, der er sikker og sund
for mennesker og økosystemer.

Island

Energiforbrug i transportsektoren per 1000 indbyggere
Kilde: Nordic Statisical Yearbook 2005

Mængden af energi. der i gennemsnit bruges til transport per indbygger i de
enkelte nordiske lande. Der indgår energi til både person- og godstransport
og med alle transportformer (vej, bane, sø og luft).

1,3

1000 toe/1000indb.

1,2

Island har det største energiforbrug per indbygger i transportsektoren. Årsagen er
en omfattende transatlantisk luftfart. Der er et markant fald på kurven fra 2000 til
2002, som må tilskrives et fald i luftfartaktiviteterne i denne periode. Norge har det
næsthøjeste forbrug, mens forbruget i de øvrige lande er omtrent det samme. Fælles for
landene er, at energiforbruget til transport per indbygger stiger – set over en længere
periode.

1,1

1

Størstedelen af energiforbruget anvendes i vejtransporten. I 2003 blev eksempelvis godt
90 % af transportsektorens energiforbrug i Danmark anvendt på vejtransport. I Norge
var det knapt 70 %. Søtransport og lufttrafik anvendte henholdvis ca. 16 % og 14 %
af energiforbruget i Norge. Inden for de nordiske lande fordeler forbruget sig således
forskelligt på transportformerne, hvilket stiller de nordiske lande overfor en vifte af
forskellige udfordringer.
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Transportsektorens energiforbrug er stigende i de nordiske lande. Dette er ikke
ensbetydende med, at transportsektoren forurener mere, da brændstofferne er blevet
renere og teknologien forbedres. Energiforbrug er kun et indirekte mål for sektorens
miljøpåvirkning.

Nøgleindikatorer

Tilfælde af Campylobacter hos mennesker
Kilde: DK:Tarminfektionsmonitoren, Statens Serum Institut; S: Smittskuddsinstitutet; FI: Public Health Institute (www.ktl.fi),
IS:Landspitali University Hospital (www.landspitali.is).

180

Udviklingen i totalt antal tilfælde af Campylobacter infektioner per 100.000
indbyggere i de nordiske lande.

Flere af de nordiske lande har igangsat handlingsplaner overfor Campylobacter i
fødevarer. Indsatsen retter sig både til forbrugere og industri. Der er mange faktorer,
der har indflydelse på antallet af Campylobacter, bl.a. drikkevandsressourcer.
Indikatoren relaterer sig til målsætningen om ”att öka insatserna gällande husdjurens
hälsa och välbefinnande. Genom en uppbyggnad av kunskap och övervakning av alla
aktörer från jord/fjord till bord stärks den förebyggande insatsen i primärproduktionen
mot sjukdomar, zoonoser eller andra förhållanden som kan utgöra ett problem för
djurhälsa och livsmedelssäkerhet.”

140
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Antal tilfælde

Fra juni 1998 til marts 2000 nåede de humane tilfælde af Campylobacteriosis i Island
epidemiologiske højder. Tilfældene kunne næste entydigt spores til hjemmefremstilling
af frisk kylling. Indtil 1996 kunne man kun købe frossent kyllingekød i Island, men
i dette år blev salg af frisk kylling tilladt, og generelt steg salget signifikant. Man
gennemførte kampagner, og som figuren viser, fik Island hurtigt styr på problemet.
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Forekomst af fedme (Body Mass Index > 30)

Kilde: OECD HEALTH DATA 2005, October 2005.

Procent af den voksne befolkning, der har et Body Mass Index over 30,
målt fra 1980-2003.

14

For Danmark, Island, Norge og Sverige er nogle data fremskrevet til følgende år.

13

”Body mass index” (BMI) er en metode til at måle fedme. Fedme er et stigende problem
i hele den vestlige verden – og dermed også i de nordiske lande. Problemet skyldes
ikke manglende oplysning, da den negative udvikling også kan ses i lande, hvor
befolkningerne forventes at have den fornødne teoretiske viden om vigtigheden af sund
kost og motion.
Indikatoren relaterer sig til målsætningen om at styrke viden om sammenhængen
mellem kost, ernæring og sundhed.
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Anvendelsen af kviksølv
Kilder: DK: Miljøstyrelsen (1996; 2003) Massestrømsanalyser af kviksølv; S: Kemikalieinspektionen (2004) Kemi rapport 2004/02. N: SFT (2005) Miljøgifter i produkter.

5000

Anvendelsen af kviksølv i udvalgte processer og produkter i Sverige, Norge
og Danmark, nemlig som tandfyldning (amalgam), til batterier, i termometre,
samt i lyskilder (bl.a. neonlamper).
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Med gruppen ’andre anvendelser’, som blandt andet omfatter industriel brug til
elektrolyse, anvendelse i elektriske komponenter mv., dækker indikatoren de fleste
anvendelser.

Kg/år
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For hvert land sammenlignes niveauet i første del af 1990’erne med situationen efter år
2000, baseret på nationale massestrømsanalyser.
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Udviklingen viser et markant fald i forbruget af kviksølv for alle anvendelserne og i
alle lande, dog undtagen kviksølv til belysning i Norge, som har været svagt stigende.
Der ses således markante fald i forbruget til tandplomber (amalgam), batterier og
termometre.
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Kviksølv er en af de allerfarligste miljøgifte og en trussel mod både miljø og menneskers
helbred. Der er derfor en specifik målsætning i bæredygtighedsstrategien om, at de
nordiske lande skal ”... verka för att användningen av kvicksilver starkt reduceras både
genom att vara pådrivande inom utvecklingen av EU’s regelverk på området och genom
att gå före med nationella åtgärder”.

Temperaturudvikling
Kilde: DMI Annual Climate Data Collection 1873-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland, John Cappelen, Copenhagen 2005.
Åland: Ålands statistik- och utredningsbyrå. Finland SD indikatorer.

10

Temperaturudviklingen for udvalgte stationer i Finland, Island, Danmark,
Grønland, og Færøerne fra 1873-2004.

8

Figuren viser udviklingen i gennemsnitstemperatur, og der ses en stigende tendens over
perioden. Kurven er lavet som 10 års løbende temperaturgennemsnit. Kurverne viser
således, at gennemsnitstemperaturen er steget med cirka 1° C siden 1873 i de nordiske
lande.

Gr. Celcius
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Denne indikator er særlig relevant for strategiens målsætning om at reducere forbruget
af drivhusgasserne.
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Nøgleindikatorer

Udslip af drivhusgasser
Kilde: UNFCCC

Udslip af drivhusgasser i perioden 1990-2003 i de nordiske lande i absolutte
tal og set i forhold til BNP i faste 1995 priser og valutakurser.

Udslip af drivhusgasser
100

Figuren til venstre viser udviklingen i udslippet af drivhusgasserne CO2, CH4, N2O,
HFCs, PFCs og SF6 i CO2-ækvivalenter for de nordiske lande i perioden 1990-2003.
Figuren til højre viser udslippene sat i forhold til de enkelte landes udvikling i BNP.
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Af den højre figur fremgår det, at alle nordiske lande har opnået en relativ afkobling
mellem udslippet af drivhusgasser og udviklingen i BNP. Dog ses en stagnering eller
svag stigning i perioden 2000 til 2002. Det fremgår imidlertid af den første figur, at
denne relative afkobling ikke dækker over et fald i de faktiske udslip. Forklaringen på
den relative afkobling skal dermed findes i en kontinuerlig stigning i BNP for alle de
nordiske lande.
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Gydebiomasse af torsk i nordiske farvande

1000000

I Østersøen findes en historisk lav gydebestand af torsk, og der er intet, der tyder på en
øget gydebestand. Ifølge ICES lider bestanden af en reduceret reproduktionsevne, og
derfor er fiskeriet ikke bæredygtigt.
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Torsk er det stærkeste eksempel på en bestand under kraftigt pres i Nordsøen.
Gydebestanden var ca. 250.000 tons i starten af 1970’erne, men nu er den mindre end
50.000 tons.
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Gydebestanden af torsk ved Island i 2005 var 262.000 tons, hvilket er over det historisk
lave niveau (123.000 tons i 1993), men lidt under det ønskede langsigtede gennemsnit
på 304.000 tons.
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ICES seneste vurdering, baseret på estimater af gydebestanden, indikerer, at
bestanden af torsk ved Færøerne risikerer at lide af reduceret reproduktionskapacitet.
Gydebestanden i 2005 er på det samme niveau som før kollapset i 1990.
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ICES vurderer på basis af gydebestanden (SSB), at bestanden af Nordøstarktisk torsk har
fuldstændig reproduktionskapacitet.

Ved Island

Økologiske landbrug
Kilde: Nationale opgørelser over økologisk areal (se referenceliste)

200000

Indikatoren viser udviklingen i det økologiske landbrugsareal i de nordiske
lande. Det økologiske landbrugsareal i Island blev i 2003 anslået til 6.000 ha.

180000

Alle de nordiske lande har oplevet en tydelig vækst i det økologiske landbrugsareal
i de sidste 15 år. I Sverige, hvor væksten har været størst, udgør det økologiske
landbrugsareal 8 % af det samlede landbrugsareal, mens det i Danmark og Finland er
omkring 7 %. I Island og Norge udgør det økologiske areal henholdsvis 1 % og 2 % af
landbrugsarealet. I de gamle EU lande (EU-15), udgør det økologiske landbrugsareal 4 %
af det samlede landbrugsareal.
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På Nordisk Ministerråds møde i Grønland i august 2002 blev det besluttet at styrke
det nordiske samarbejde inden for økologisk landbrug. De nordiske ministre vedtog
en deklaration, hvoraf det fremgår, at økologisk landbrug er et vigtigt bidrag til
bæredygtigt landbrug, et godt miljø samt bedre valgmuligheder for forbrugerne. Målet
er at udvikle det nordiske samarbejde om økologisk landbrugsproduktion baseret
på livscyklusanalyser, hvor der arbejdes målrettet med alle led i varekæden fra
primærproduktion via forædling til omsætning.
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Referencer: http://www.norden.org/jord_skog/virksomhed/sk/links.asp

Nøgleindikatorer

Nåle- og bladtab
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

40

Nåle- og bladtab som procent af undersøgte træer i klasse 2-4 (moderat til
alvorligt afløvet eller døde) i perioden 1990-2001.

35

Nåle- og bladtab er en af de bedste indikatorer for skovenes sundhedstilstand.
Sundheden afspejler på den ene side forureningskilders påvirkning af skovene og på
den anden side skovbrugets valg af træarter i forhold til skovens vækstbetingelser.
Sundhedstilstanden i Sverige og Finland synes meget konstant, mens der for Norge
synes at være et lidt øget nåle- og bladtab fra 1990 til 2001.

30

På kurven for Danmark kan man fra 1990 se en tydelig stigende udvikling, som toppede
i 1994-95 og derefter faldt til det laveste niveau i de nyeste målinger i 2001. Hvis der er
en sammenhæng mellem luftforurening og nåle- og bladtab er det positivt, at Danmark,
Sverige og Finland nu synes at være stabiliseret på et lavt niveau, mens nåle- og
bladtab i de norske skove tilsyneladende ligger på et lidt højere niveau.

% of total sampled trees

Note: Kurven for Sverige viser kun udviklingen for nåletræer.
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Introducerede arter
Kilde: EEA SEBI2010 indicators National databases maintained by Sweden, Norway, Denmark, Finland & Iceland. Data compilation has been performed

by Melanie Josefsson, Sweden and Inger Weidema, Denmark, both members of ‘Nordic/Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)’
supported by the Nordic council of Ministers, see http://www.sns.dk/nobanis/default.htm

Akkumulerede antal introducerede arter i de nordiske lande indtil år 1999
fordelt på ferskvands -, marine- og terrestriske økosystemer.

Ferskvand
40

Denne indikator viser, at et stadigt stigende antal nye invasive arter etablerer sig i
de nordiske lande. Denne tendens er især tydelig for det marine og det terrestriske
miljø.
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Introducerede arter er arter af planter og dyr, der ikke er hjemmehørende i de
nordiske lande, men som på et eller andet tidspunkt ved menneskets hjælp er
bragt til landene. For nogle arter har det været tilsigtet, fx som nye eller udsatte
afgrøder, og for andre utilsigtet, fx arter som er kommet sammen med importerede
varer, siddende på skibe eller i ballastvand. For nogle arters vedkommende er
introduktionen sket for århundreder siden og for andre for kun få år siden. Af de
arter, der introduceres, vil nogle dø umiddelbart efter introduktionen, andre vil
etablere sig for en kort periode eller på beskyttede lokaliteter, og en mindre del – de
invasive arter - vil etablere og sprede sig i den nordiske natur.

Antal arter
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Eksempler på introducerede arter er ”dræbersnegl” (iberisk skovsnegl), signalkrebs,
kæmpebjørneklo, ørekyte og kongekrabbe.
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Indikatoren er blandt andet relevant i forhold til strategiens mål om, at de nordiske
lande ”… skall samarbeta i frågor kring främmande arter också inom Europa för att
förbättra uppföljningen och bedöma riskerna innan främmande arter förs in, i linje
med de nordiska rekommendationerna”.
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Nøgleindikatorer

Den nordiske allemandsret

Allemandsretten er retten til fri færdsel og ophold i naturen. Retten
til fri færdsel og ophold på udyrkede og dyrkede jorde gælder som
udgangspunkt kun, når markerne er frosne eller snedækkede.
Allemandsretten gælder ikke for færdsel med motorkøretøjer.
I naturen må man færdes overalt til fods og på ski og holde hvil, hvor
man vil. Overnatning under åben himmel eller i telt er også tilladt i
naturområder, men ikke tættere end 150 m på hus eller hytte. Hvis
man ønsker at overnatte mere end 2 døgn samme sted, skal man
have tilladelse fra grundejeren. Man kan overnatte uden grundejerens
samtykke, når det sker fjernt fra huse og i fjeldene.

miljøet. Uanset hvordan man færdes, skal man vise hensyn og ikke skade
eller unødvendigt forstyrre husdyr, naturen eller vildtet.
I dag er allemandsretten truet af forskellige former for
kommercialisering, privatisering og ikke mindst ulovlige afspærringer i
strandzonen. Liberal dispensationspraksis efter plan- og byggelov har
desuden medført øget bebyggelse i områder, som tidligere var attraktive
for friluftsliv.
Der er allemandsret i Finland, Island, Norge og Sverige. I EU og i andre
internationale sammenhænge vil de nordiske lande arbejde for øget
adgang til naturen.

Som bruger af allemandsretten har man også pligter. Enhver skal
optræde hensynsfuldt og varsomt, så der ikke voldes skade eller ulemper
for ejer, bruger eller andre. Alle skal rydde op efter sig og tage vare på

Valgdeltagelse
Kilde: National statistik og Nordisk statistisk årbok 2005
Valgdeltagelse

Figuren viser valgdeltagelsen ved de respektive nationale valg i de nordiske
lande og de selvstyrende områder. Valgdeltagelsen opgøres som antallet af
afgivne gyldige stemmer i forhold til antallet af stemmeberettigede.

%
100
95

Færøerne har den højeste stemmeprocent – 92,3 % af de stemmeberettigede afgav
gyldige stemmer ved det seneste nationale valg. Island følger bagefter med en
stemmeprocent på 86,7 %. Den laveste valgdeltagelse ved nationale valg findes på
Åland og i Finland med en stemmeprocent på 66-68 %.

90
85
80

En forudsætning for bæredygtig udvikling er, at de nordiske samfund skal bygge på
demokrati, åbenhed og deltagelse i lokalt, regionalt og nationalt samarbejde. Det er
også en overordnet ambition i Norden, at der skal opbygges en høj grad af bevidsthed
om udfordringer og processer, som kan føre til bæredygtig udvikling. Valgdeltagelsen
er et udtryk for befolkningens engagement i politiske beslutninger af overordnet
betydning for samfundsudviklingen.

75
70
65
60
55
50

1990

1994

1998

Danmark

Finland

Norge

Island

Sverige

Færøerne

2002
Grønland

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006

19

De nordiske sameting

Norge, Sverige og Finland har i dag hver sit sameting. Skemaet giver en sammenlignende
oversigt over sametingene. Finland var det første land, der etablerede et særligt organ for
same-spørgsmål i 1973. Det blev omstruktureret i 1996 for at få en organisationsmodel,
der lå tættere på det svenske og norske sameting. Det norske sameting blev indviet i
1989 og det svenske i 1993. De russiske samer har ikke et tilsvarende organ.

Sameting i Norden

Indvielse af Sameting

Antal medlemmer

Antal partier

Antal på valglisten

Valgdeltagelse

Norge

1989

39

6

12475

71 % (2005)

Sverige

1993

31

6

7180

66 % (2005)

Finland

1973

21

-

5155

55 % (2003)

Kilde: Sametinget i Sverige: http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1000

Den norske grundlov indebærer, at det påligger de statslige myndigheder at
tilrettelægge forholdene således, at samerne kan varetage deres sprog, kultur og
samfundsliv. Det norske sameting er ”storebror” i den sammenhæng. Den norske stat
afsætter ca. 200 mio. kroner til Sametingets virksomhed og samisk kultur. I år 2000 blev
en samisk parlamentsbygning indviet i Kasjok. Sametinget har flere end 100 ansatte.
Den 16. november 2005 blev et forslag til en nordisk samekonvention overleveret til de
nordiske sameministre og sametingspræsidenterne. Det er en milepæl i den nordiske
samepolitik og for det nordiske samarbejde. Indsatsen for en nordisk samekonvention
har strakt sig over en årrække og daterer sig tilbage til Nordisk Samekonference i 1986
og til igangsætning af myndighedsinitiativ på Nordisk Råds møde i Reykjavik i februar
1995. I den nordiske strategi for bæredygtig udvikling har den oprindelige befolknings
rolle i samfundets processer for bæredygtig udvikling særlig opmærksomhed.
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Produktion og forbrug

Udfordringer og langsigtede mål
En af hovedkonklusionerne på FNs Verdenstopmøde i Johannesburg
i 2002 var, at der kræves gennemgribende ændringer i vores
produktionsmetoder og vort forbrug for at opnå en global bæredygtig
udvikling. Alle lande blev opfordret til at fremme bæredygtighed i
produktion og forbrug, og der var enighed om, at de industrialiserede
lande bør være foregangslande.
Frem til 2020 vil de nordiske lande fremme overgangen til en mere
bæredygtig udvikling, så sammenhængen mellem økonomisk vækst
og øget belastning på miljøet i højere grad end i dag elimineres. På det
globale plan vil de nordiske lande gå i spidsen i arbejdet med at leve op
til Johannesburg-målsætningen om at skabe mærkbare forandringer i de
nuværende produktions- og forbrugsmønstre.

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•
avser att göra insatser för att stimulera till mer hållbara
produktions- och konsumtionsmönster. För att uppnå
detta är samarbete mellan myndigheter, näringsliv,
kommuner och organisationer av avgörande betydelse.
Detta förutsätter en aktiv dialog för att utveckla de
nödvändiga rambetingelserna.
•
skall öka användningen av ekonomiska styrmedel, och
skall fortsätta samarbetet när det gäller att använda
ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, däribland
utvärdera potentialen för en ökad samordning av dessa
styrmedel i nordisk regi. De nordiska länderna skall
utvärdera en ytterligare avveckling och omläggning av
statliga stödåtgärder, som påverkar miljön negativt.
•
skall verka för att de nordiska myndigheterna utnyttjar
sin ägarroll och ta tydliga miljö- och etikhänsyn i sin
verksamhet och i finansiering samt främja samhällsansvar
i företag.
•
skall arbeta för att den allmänna offentliga forskningsoch innovationsinsatsen i högre grad stödjer utveckling,
tillämpning och spridning av miljöteknologi.
•
avser att stärka integreringen av miljöhänsyn i de olika
sektorerna. Nordiska ministerrådet kommer att arbeta
vidare med metoder för att varje sektors ansvar för och
bidrag till en hållbar utveckling skall genomföras.
•
avser att ge tydliga signaler till alla statliga och
kommunala verksamheter att ställa upp bakom kravet
om hållbar produktion och konsumtion. Offentlig grön
inköpspolitik och miljöledningssystem kommer att vara
viktiga samarbets- och insatsområden.
•
vil videreutvikle de offisielle miljømerkene Svanen og
Blomsten slik at det bliver stadig flere miljøprodukter en
kan velge.
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Det samlede ressourceforbrug (DMC)
Kilde: Eurostat – EU bæredygtighedsindikatorer
Det samlede materialew forbrug (DMC)
120

Udviklingen af det samlede materialeforbrug i Danmark, Finland, Sverige og i
de gamle EU lande (EU-15), (DMC = Domestic Material Consumption).

115

En metode til at vurdere et lands samlede miljøpåvirkning er at opgøre vægten af de
varer og ressourcer, som befolkningen forbruger. DMC udgør landenes forbrug af
materialer, som udvindes i landet, for eksempel grus, olie og træ, og materialer, der
importeres. Indikatoren indeholder ikke en vurdering af et materiales miljøbelastning
ved udvinding i udlandet samt materialeforbrug til varer, som eksporteres (den
økologiske rygsæk).

110

Indekx 1995=100

105
100

Udviklingen er ikke entydig, men der er en svagt stigende tendens. DMC er for de tre
lande højere i 2001 end i indeksåret 1995. I forhold til EU-15 kan det bemærkes, at både
Danmark og Sverige har et DMC, der i 2001 stort set svarer til DMC for EU-15.

95
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I forhold til strategiens målsætning om øget ressourceeffektivitet kan man sige, at
udviklingen ikke er entydig positiv, og at der vil være behov for en fortsat indsats for at
nedsætte forbruget af materialer i de kommende år.
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Industriaffald
Kilde: Eurostat

Mængden af industriaffald i de nordiske lande i 1997, 2000 og 2002 i forhold
til bruttoværditilvækst i industrien (mio. Euro).

Industriaffald i forhold til bruttoværditilvækst
700

Udviklingen viser, at mængden af industriaffald i forhold til industriproduktionen
er faldende i Danmark, Finland og Sverige, og at der i disse lande har været en
relativ afkobling. Udviklingen går i modsat retning for Island og Norge, men
affaldsproduktionen i Island er stadig lav i forhold til de øvrige nordiske lande. En
årsag til det lave niveau i Island er, at en del affald fra metalindustrien ikke medregnes i
statistikken, da affaldet ikke forlader virksomhedens område.
De store forskelle landene imellem må blandt andet tilskrives forskellene i de nordiske
landes industrisammensætning.

tons affald/mio. Euro (1995 priser)
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Samlet ser det ud til, at udviklingen går den rigtige vej i forhold til strategiens
målsætninger om afkobling mellem økonomisk vækst og alvorlig miljøbelastning, men
yderligere tiltag kan være nødvendige for at sikre, at denne trend fortsættes.
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Husholdningsaffald per indbygger
Kilde: Eurostat
Husholdningsaffald per indbygger
600

Udviklingen i mængden af indsamlet husholdningsaffald per indbygger i
Danmark, Finland, Island og Norge i årene 1995, 1999 og 2003 (Finland dog
for 1999 og 2002). Der findes ikke data fra Sverige om husholdningsaffald,
men fra 1997 er mængden af indsamlet kommunalt affald steget med 14 %.

Udviklingen underbygger behovet for en fortsat indsats de kommende år i relation til
strategiens målsætning om øget ressourceeffektivitet.

400
kg/capita

For alle lande gælder, at der har været stigning i mængden af husholdningsaffald.
Mængden af indsamlet husholdningsaffald varierede i 2003 fra 190 til 560 kg per
indbygger, specielt Finland har betydeligt mindre indsamlet husholdningsaffald per
indbygger end de øvrige lande.
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Forbrug af fødevarer per indbygger
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

Udviklingen i de nordiske landes forbrug af henholdsvis kød og grøntsager per
indbygger i perioden 1990-2004.

Forbrug af kød per indbygger
120

I alle de nordiske lande er der sket en stigning i forbruget af kød per person. Danskerne
har et betydeligt højere forbrug af kød per indbygger end de øvrige nordiske lande,
særligt når det gælder svinekød. En dansker spiser i gennemsnit omkring dobbelt så
meget svinekød, som en svensker eller nordmand, og mere end tre gange så meget som
en finne eller en islænding. Omvendt topper Island med hensyn til forbrug af fisk med
90,8 kg fisk per indbygger i 2002 efterfulgt af Norge med 54,4 kg.

100

kg kød/pers

80

Indikatoren illustrerer således en ændring mod mindre bæredygtige forbrugsmønstre,
idet produktionen af kød lægger beslag på langt flere ressourcer end dyrkning af fx
grønsager. Eksempelvis kræver produktionen af 1 kg svinekød samme landbrugsareal
som 24 kg grøntsager. For Grønland kan man ikke retfærdiggøre en sådan
sammenstilling, da det her tværtimod handler om at fastholde et forbrug af egne
produkter (eksempelvis sælkød) også af sundhedsmæssige hensyn.
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Samtidig fremgår det, at også forbruget af grøntsager er steget i alle de nordiske lande.
Der er således ikke tale om, at grøntsagsforbruget erstattes af kød, men at forbruget i
det hele taget har en opadgående tendens.

Produktion og forbrug

Husholdningernes energiforbrug per indbygger
Kilder: Eurostat, Nordisk statistisk årbok 2005
Husholdningernes energiforbrug per indbygger
120

Husholdningernes samlede energiforbrug i Gigajoule per indbygger i de
nordiske lande i perioden 1990 til 2003.

100

Husholdningernes energiforbrug har været nogenlunde konstant over de sidste ca.
15 år. For Danmark, Sverige og Norge har der kun været mindre udsving i forbruget.
Det mest bemærkelsesværdige er, at mens forbruget per indbygger er omtrent
lige stort i Danmark, Sverige, Norge og til dels også i Finland, så har de islandske
husholdninger et forbrug per indbygger, der er 2,5 gang større. En forklaring er det
koldere klima i Island, som kræver boligopvarmning året rundt. Den vigtigste forklaring
er dog, at mange husstande i Island har adgang til billig geotermisk energi, hvor
udnyttelsesgraden er lav og overskudsvarmen medregnes i opgørelsen. Det større
energiforbrug i Island afspejler derfor ikke en større miljøbelastning per indbygger end
i de øvrige nordiske lande.
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Antal miljøcertificerede og –registrerede nordiske virksomheder - ISO 14000 og EMAS
Kilde: Statistisk materiale fra EMAS helpdisk & The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates.

Antal miljøcertificerede og – registrerede nordiske virksomheder ISO 14000 og EMAS.
7000

Udvikling i antal af virksomheder i Norden, som er ISO14000-certificerede
(international standard) eller EMAS-registrerede (europæisk standard).

6000

Der er stor forskel på antallet af virksomheder i de to systemer. I 2005 var der således
7.522 ISO14000-certificerede og 308 EMAS-registrerede virksomheder i Norden.
Indikatoren kan tages som udtryk for en positiv udvikling af virksomheders frivillige
arbejde med miljøforhold.

5000
Antal virksomheder

I Norden er der et stigende antal virksomheder, som lader sig miljøcertificere.
En miljøcertificering kan betragtes som en standardiseret måde at arbejde
med miljøledelse på og indebærer, at virksomhederne gør sig strukturerede og
regelmæssige overvejelser om virksomhedens miljøforhold. En EMAS-registrering
indebærer endvidere, at virksomheden er forpligtiget til at udgive en årlig
miljøredegørelse, der giver omverdenen adgang til oplysninger om virksomhedens
miljøforhold.
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Antal licenser til produktion af miljømærkede produkter
Kilde: Miljømærke Sekretariatet.
Antal licenser til produktion af miljømærkede produkter
1400

Antal licenser til det nordiske miljømærke Svanen samt antal licenser, som er
udstedt til nordiske producenter til det europæiske miljømærke Blomsten.

1200

Antallet af produktgrupper, som er omfattet af de to miljømærker per 1. januar 2006, er
totalt 70, hvoraf de 16 findes i begge mærkeordninger.

1000

For både Svanen og Blomsten gælder, at licensen skal fornyes med 3-5 års mellemrum,
da kriterierne skærpes i en kontinuerlig proces. Producenternes arbejde med at skaffe
ny dokumentation i forhold til de nye krav tager tid, og antallet af licenser varierer
derfor. Licenserne for tryksager og for trykpapir blev revideret ved årsskiftet 2002. En
del producenter klarede ikke kravene eller fravalgte Svanen. Produkter med Blomsten
kommer også til det nordiske marked fra andre lande, men Svanens betydelig større
udbredelse er indiskutabel. Det samme viser målinger af kendskab til mærkerne, som
er gennemført blandt nordboerne.
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Målet er, at produkter inden for den bedste 1/4-1/3 af markedet skal miljømærkes.
Dette vil være medvirkende til, at markedet kan understøtte en bæredygtig udvikling.

0
1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Blomsten

Svanen

Retfærdig handel (Fair trade)
Kilde: Max Havelaar i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Salg af fair trade produkter (millioner Euro)
14

Totalt salg af alle Max Havelaar produkter angivet i mio. euro. Danmark er
ikke vist på figuren, da salget af fair trade produkter i Danmark opgøres i
mængder (kg eller liter).

12

I 2005 var omsætningen af fair-trade-produkter i Danmark på 13,4 mio. euro.

Millioner Euro

10

Over de sidste fem år er der sket en kraftig stigning i salget af fair-trade-produkter i
Norge, Sverige og Finland. I Norge er omsætningen eksempelvis tredoblet fra 2001 til
2005. I Danmark er mængden af fair-trade-produkter mere end tidoblet fra 123,000
kg/liter i 1995 til 1,5 mio. kg/liter i 2005.

8

6

Max Havelaar er et garantimærke for fair handel.
Det betyder, at Max Havelaar-mærkede varer lever op til nogle minimumskrav til
betaling, arbejdsforhold, demokratisk udvikling og miljø. Først og fremmest får
småbønder og plantagearbejdere en fair pris for deres varer, og pengene går direkte til
dem uden mellemhandlere. Arbejderne er desuden sikret ordentlige arbejdsforhold, og
der bliver taget hensyn til miljøet.
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Andel af miljøskatter og afgifter i forhold til samlede skatteindtægter
Kilde: Eurostat og OECD

Udviklingen af miljøskatters og afgifters andel af de samlede skatteindtægter
i de nordiske lande og de gamle EU lande (EU-15) fra 1990 til 2003.

Andel af miljøskatter og afgifter
i forhold til samlede skatteindtægter
12

Ved ”miljøskatter” forstås efter gældende international definition afgifter fra
henholdsvis energi, transport, forurening og ressourceforbrug. Data for Island er fra
OECD, mens de resterende data er fra Eurostat. Der kan derfor være mindre forskelle

For Finland og Danmark er der igennem perioden sket en stigning på ca. 2 % af
miljøskatternes andel af de samlede skatteindtægter, mens Sverige ikke har oplevet
væsentlige udsving. For Norge og Island er miljøskatternes andel faldet. Faldet for
Island og Norge afspejler en kraftig økonomisk vækst, som har øget de samlede
skatteindtægter. Nedgangen i miljøskatternes andel er derfor ikke et udtryk for
udviklingen for det samlede niveau af miljøskatter, men kun at deres andel af de
samlede skatteindtægter er faldet. Udviklingen i indikatoren kan være vanskelig
at fortolke, idet indikatoren påvirkes af såvel mængden af forurening, ændringer i
miljøskattesystemet og ændringer i de samlede skatteindtægter.

% af samlede skatteindtaægter

Miljøskatter udgjorde 6-10 % af de samlede skatteindtægter i de nordiske lande.
Bortset fra Sverige har de nordiske lande en lidt højere miljøskatteandel end de gamle
EU lande (EU-15). I 2003 var andelen af miljøskatter højest i Danmark.
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Denne indikator er særlig relevant for den nordiske strategi for bæredygtig udviklings
målsætning om, at ”De nordiske lande skal øge anvendelsen af økonomiske
styringsmidler, og skal fortsætte samarbejdet om at anvende økonomiske
styringsmidler i miljøpolitikken”.

Sammenhæng med andre kapitler
Produktion og forbrug hænger sammen med de fleste kapitler.
Kapitlerne om energi samt klimaændringer og luft indeholder også
indikatorer om udslip til luft fra vores produktion. Også kapitlerne om
fødevarer, landbrug, skovbrug og fiskeri er knyttet op på produktion og
forbrug.

Baggrund og perspektiver
I den nordiske strategi for bæredygtig udvikling er der defineret
et antal mål og tiltag under afsnittet ”Hållbara produktions- och
konsumtionsmönster”. Disse mål ligger til grund for og konkretiseres i
det nordiske ”Miljøhandlingsprogram 2005-2008”. Her er bæredygtigt
forbrug og produktion et af de fire hovedtemaer, og under dette tema
er der defineret 39 aktiviteter, som Nordisk Ministerråd vil satse på
i programperioden. Tre af ministerrådets faste arbejdsgrupper har
primært ansvar for opfølgningen på dette:
•

•

♦

PA-gruppen, Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe om produkter
og affald, med repræsentanter fra miljømyndighederne i de
nordiske lande
NMRIPP-gruppen, Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe om
integreret produktpolitik, med repræsentanter fra miljø-,
erhvervs- og forbrugersektorerne
Miljø- og økonomigruppen med repræsentanter fra disse to
sektorer.

Danmark
Norge

Finland
Sverige

2003

Island
EU (15 lande)

I gruppernes arbejde har der været stærkt fokus på bl.a. offentlig grøn
indkøbspolitik, miljøteknologi og miljøinformation samt bæredygtig
livsstil. En række projekter er blevet gennemført eller er i designfasen
inden for disse områder. Blandt allerede afsluttede og publicerede
projekter kan nævnes:
•
•

•

Measuring the Environmental Soundness of Public Procurement
in Nordic Countries, (TemaNord 2005:505)
Environmental Information in Instructions for Use of Consumer
Products,
(TemaNord 2005:513)
Miljøkommunikation til forbrugere – En nordisk håndbog, (ANP
2005:721)

På området offentlig grøn indkøbspolitik er der udover ovennævnte
blevet publiceret to brochurer med titlen ”Et godt køb” på 5 forskellige
sprog med vejledning for grønne indkøb. Den ene retter sig til
lokalpolitikere og ledere i den offentlige sektor og den anden til dem,
som arbejder direkte med indkøb. I 2005 blev der igangsat et større
projekt om at definere og udvikle fælles nordiske kriterier for grønne
indkøb. I tilknytning hertil vil Nordisk Ministerråd stå for en international
konference om offentlige grønne indkøb i efteråret 2006.

På miljøteknologi-området er der blevet igangsat et stort projekt
om grønne markeder og renere teknologier. En gruppe af nordiske
forskningsinstitutioner deltager i dette for at skabe en oversigt over
de nordiske landes forskellige innovationssystemer og identificere
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de vigtigste succeskriterier. Udvalgte cases bliver studeret, herunder
energieffektive bygninger, papirindustrien og elektronikindustrien.
NMRIPP- gruppen har haft et godt samarbejde med Nordisk
InnovationsCenter (NICe) omkring miljøteknologi, som netop er blevet
valgt som et af NICe’s primære fokusområder.
Der henvises i øvrigt til gruppens hjemmesider; http://www.norden.org/
miljoe/sk/NMRIPP.asp, http://www.norden.org/miljoe/Miljo-okonomi/
sk/index.asp og http://www.norden.org/miljoe/pa/sk/index.asp.
Nordisk samarbejde om bæredygtighed i produktion og forbrug er også
højt prioriteret i forhold til det internationale samarbejde om opfølgning
af Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg 2002
(WSSD), både i EU og i FN. En ad hoc gruppe, som er etableret af de
nordiske miljøministre, beskæftiger sig med dette emne i internationale
fora. Gruppen har arrangeret to internationale møder (Round Tables) om
nord/syd samarbejdet om bæredygtig produktion og forbrug. Endvidere
har gruppen stået for nordiske sideevents herom på det 13. og 14.
møde i FN’s bæredygtighedskommission (Commission of Sustainable
Development) i 2005 og 2006. www.norden.org/baeredygtig_udvikling
Erhvervslivet spiller en afgørende rolle for målet om at opnå bæredygtige
produktions- og forbrugsmønstre. For at erhvervslivet i Norden skal
kunne opretholde sin internationale konkurrenceevne og bidrage til
økonomisk vækst, kræver det en fortløbende produktfornyelse, hvor
miljømæssige og sociale aspekter er vigtige konkurrenceparametre.
Traditionelt står de nordiske virksomheder stærkt netop i forhold til miljø
og sociale aspekter som konkurrenceparametre. I 2004 og 2005 blev
der for Nordisk Råd gennemført en analyse af 50 af de mest bæredygtige
virksomheder i Norden (TemaNord 2005:534, se boksen). Der henvises
i øvrigt til ministerrådets hjemmeside om erhvervssamarbejdet: www.
norden.org/naering
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Nordic Sustainability Index II
Tidligere fokuserede mange virksomheder udelukkende på
miljørapportering, nogle på svage medarbejdere, mens andre
lagde vægten på spørgsmålet om menneskerettigheder. Nu
bestræber de mest bæredygtige virksomheder sig på at komme
hele vejen rundt, det vil sige indføre forretningspolitikker,
styreprogrammer og rapportering om miljø, god selskabsledelse
(corporate governance) og deres forhold til medarbejdere, kunder,
samfund og leverandører.
50 af de nordiske børsnoterede virksomheder, som fokuserer mest
på bæredygtighed og corporate governance er blevet kortlagt og
beskrevet. Blandt virksomhedernes initiativer kan nævnes:
•
54 % af de 50 virksomheder har en forretningspolitik, som
tager afstand fra bestikkelse og korruption.
•
60 % foretager løbende målinger af medarbejdernes
tilfredshed.
•
76 % har forpligtet sig til at overholde de vigtigste ILOkonventioner om arbejds- og menneskerettigheder.
Generelt er de nordiske virksomheder kommet længst med miljø
og corporate governance, som er reguleret mere end de øvrige
områder. Fokus på social ansvarlighed og bæredygtighed er
efterhånden udbredt inden for alle virksomhedsstørrelser og
sektorer, dog især hos de store virksomheder og i sektorer med
store potentielle risici omkring miljø og menneskerettigheder som
kemi, energi og papirfremstilling.
Analysen har ikke fundet signifikante forskelle på, hvordan de
50 virksomheder klarer sig økonomisk og finansielt i forhold til
andre børsnoterede virksomheder. 12 % af de mest bæredygtige
virksomheder havde således underskud i 2003, mens 18 %
præsterede en meget høj forrentning af egenkapitalen på mere
end 20 %.

Den sociale dimension

Udfordringer og langsigtede mål
Det langsigtede mål for de nordiske landes indsatser på det sociale
området er at videreudvikle den nordiske velfærdsmodel. Et
velfungerende arbejdsmarked, et øget udbud af arbejdskraft og et
skatte- og bidragssystem, der stimulerer til at arbejde, er afgørende
forudsætninger for den fremtidige finansiering af den offentlige
velfærd.
For at udvikle et bæredygtigt arbejdsliv skal de nordiske lande fortsat
iværksætte tiltag, der styrker ligestilling i arbejdslivet, og gør det
enklere for mænd og kvinder at forene arbejdsliv og familieliv. Det er i
denne sammenhæng vigtige delmål at give støtte til dem, der har det
vanskeligst på arbejdsmarkedet, samt at fremme øget tilgængelighed
for funktionshæmmede i arbejdslivet.
Den demografiske udvikling stiller høje krav til, at de nordiske lande
sikrer finansielt og socialt bæredygtige pensioner og højkvalitative
velfærdsydelser. Et socialt perspektiv på bæredygtig udvikling
indebærer også, at de nordiske lande fastsætter mål både for at
udvikle de samfundsmæssige forudsætninger for sundhed på lige
vilkår, og for at fremme uddannelse i bæredygtig udvikling samt at øge
involvering og deltagelse i kultur i nær dialog med kulturlivets aktører.

Mål og indsatser 2005–2008
De nordiska länderna:
•
vill stärka det nordiska inflytandet i
EU/EES-samarbetet/Lissabon-processen.
•
vill säkra att resultaten från det nordiska
välfärdsforskningsprogrammet sprids, diskuteras och
kommer till användning i och utanför Norden.
•
vill konkretisera strategin för starkare samarbete om design
för alla/universell utformning i Norden.
•
vill tillsammans med Nordiska ministerrådet aktivt följa
upp konferensdeklarationen från WHO:s ministerkonferens
»Children’s Environment and Health Action Plan for Europe«,
Budapest (juni 2004).
•
vill utveckla arbetet med EU’s »Northern Dimension
Partnership in Public Health and Social Wellbeing«.
•
vill främja utbildning för hållbar utveckling genom att
integrera detta perspektiv i de nordiska utbildningssystemen
under ett livslångt lärande.
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Fertilitet
Kilde: NOMESKO og Eurostat

Gennemsnitligt antal fødsler per 1000 kvinder i den fødedygtige alder i
Norden og i EU-15 i perioden 1990-2003.

Antal fødsler per 1000 kvinder
2800

For at en befolkning skal være i balance, må 1000 kvinder føde mindst 2100 børn. Det vil
sige en gennemsnitlig fertilitetskvotient på 2,1 barn per kvinde.

2550

Danmark havde det laveste fødselstal blandt de nordiske lande i 1990, men nu er
niveauet stort set den samme i Danmark, Finland og Norge. Island har i hele perioden
haft det højeste fødselstal, når man ser bort fra de selvstyrende områder, Færøerne
og Grønland. I Island har der været et fald i de senere år, hvilket betyder, at Island er
på vej mod et niveau, der svarer til niveauet for de andre nordiske lande. Siden 1996
har Sverige haft det laveste fødselstal blandt de nordiske lande, men der har været en
stigning de sidste to år. Sammenlignet med gennemsnit for EU-15 ligger fødselstallet i
Norden væsentligt højere.

2300

2050

1800

Der findes ingen direkte politiske tiltag og målsætninger for at få et højere fødselstal
i de nordiske lande. Det er dog et særkende for de nordiske lande, at der findes
veludbyggede tilbud om pasning af børn, ligesom børnefamilier bl.a. tilgodeses ved et
særligt tilskud, som i alle landene er en skattefri ydelse.
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Den sociale dimension

Forventet levetid ved fødsel
Kilde: NOMESKO og Eurostat.

Forventet levealder for mænd og kvinder i Norden og i EU-15 i gennemsnit ved
fødselen.

Mænd
År
80

I alle de nordiske lande forventes kvinder at leve betydelig længere end mænd. I 1990
havde finske mænd den korteste forventede levetid, mens det i 2003 gjaldt for danske
mænd. Hele perioden igennem har danske kvinder haft den korteste forventede levetid
i forhold til kvinder i de øvrige nordiske lande. Det gælder dog for alle landene, at den
gennemsnitlige forventede levetid for både mænd og kvinder er vokset betydeligt.
Grønland har dog en særstatus med en betydelig kortere forventet levetid end i de
øvrige lande. Tilsvarende er den forventede levetid i Danmark noget mindre end
gennemsnittet for EU-15.
Alle de nordiske lande har forebyggelsesprogrammer, der skal fremme, at
befolkningerne lever et sundt liv. Den løbende forbedring og udbygning af
behandlingen af sygdomme har desuden været en væsentlig årsag til, at
befolkningerne lever længere. Fremadrettet kan denne tendens forventes at fortsætte.
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Købekraft-korrigeret bruttonationalprodukt per indbygger
Kilde: Eurostat

40000

Udviklingen i købekraftreguleret bruttonationalprodukt (BNP) per
indbygger for de nordiske lande i perioden 1990-2004. Indikatoren er et
sammenligneligt mål for udviklingen i de respektive landes velstand.

35000
30000

Købekraft-korrigeret BNP pr. indbygger kan anvendes som et velstandsmål og er dermed
et udtryk landenes forbrugsmuligheder og for deres økonomiske grundlag for at anvende
ressourcer på social- og sundhedsområdet. Hele perioden har Norge haft højest BNP
pr. indbygger efterfulgt af Danmark og Island. En væsentlig forklaring på det høje BNP
per indbygger i Norge er olieproduktionen. Finland har hele perioden i gennem haft det
laveste BNP per indbygger.

25000
20000
15000

Hvis man ser bort fra konjunkturudsving er et lands potentielle BNP bestemt af udbuddet
af produktionsfaktorer, herunder arbejdskraft, samt produktiviteten.

10000

BNP siger ikke i sig selv noget om, hvordan forbrugsmulighederne er fordelt på
potentielle anvendelsesområder, herunder sundhed og sociale ydelser. Det giver heller
ikke information om miljøbelastningen.
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Arbejdsproduktivitet
Kilde: EUROSTAT: Structural Indicators

140

Bruttonationalproduktet per beskæftiget per arbejdstime omregnet i
købekraftspariteter, set i relation til EU-15. Indikatoren er således et
sammenligneligt mål for arbejdsproduktivitet.

Indeks (EU15 = 100)

130

Med faldende arbejdsstyrker i alle de nordiske lande er målsætningen at sikre en høj
produktivitet for derved at fastholde en solid økonomisk fremgang. Derfor er målet
endog særdeles relevant. Produktiviteten har hele perioden igennem været højest
i Norge, efterfulgt af Island, og lavest i Sverige. Her skal man dog tage hensyn til
produktionens karakter (for eksempel hjælper stor olieindvinding og høje oliepriser til
høj arbejdsproduktivitet i Norge).
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De politiske tiltag findes i den generelle økonomiske politik og
arbejdsmarkedspolitikken.
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Den sociale dimension

Sociale og sundhedsmæssige udgifter
Sociale udgifter i procent af bruttonationalproduktet
Kilde: NOSOSKO.

45

Andelen af bruttonationalproduktet, som anvendes til socialpolitiske tiltag i
bredeste forstand.

For at tolke denne indikator er det nødvendigt at tage hensyn til mange forskellige
faktorer. Niveauer og trends hænger fx sammen med den samlede udvikling i BNP og
afspejler ikke graden af opfyldelsen af de samfundsmæssige behov for socialpolitiske
tiltag. På samme tid påvirkes kurverne af graden af omkostningseffektivitet samt tiltag,
der begrænser behovene på det sociale område.

35
30
Procent af BNP

Ved socialpolitiske tiltag i bredeste forstand forstås ydelser til familier og børn,
ved arbejdsløshed og sygdom, til ældre og funktionshæmmede, boligydelser samt
andre sociale ydelser (socialhjælp) og service (for eksempel misbrugsbekæmpelse).
Indikatoren er beregnet uden brugerbetaling og investeringer.
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Sverige har perioden igennem anvendt mest til socialpolitiske foranstaltninger og
Island mindst.
For at sikre en bæredygtig udvikling på det socialpolitiske område er der i flere af de
nordiske lande gennemført store reformer blandt andet på pensionsområdet og for at
stimulere beskæftigelsen. Endvidere anvendes i stigende grad brugerbetaling, både
når det gælder pasning af børn samt betaling for sundhedsydelser.
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Sundhedsudgifter i procent af bruttonationalproduktet
Kilde:NOMESKO
%

Andel af bruttonationalproduktet, som anvendes på sundhedsvæsenet.
Udgifterne er inklusiv egenbetaling og investeringer.

12

De nordiske lande ligger meget jævnt, når det gælder udgifterne til sundhedsvæsenet.
Lidt højere i Island og Sverige og noget mindre i Finland

10

For at tolke denne indikator er det nødvendigt at tage hensyn til mange forskellige
faktorer. Niveauer og trends hænger fx sammen med den samlede udvikling i
BNP og afspejler ikke graden af opfyldelsen af de samfundsmæssige behov på
sundhedsområdet. Kurverne påvirkes bl.a. af omkostningseffektivitet samt tiltag, der
øger eller begrænser behovene på sundhedsområdet.
Stigningerne i udgifterne skyldes blandt andet politisk prioritering af at forkorte
ventelister mv. samt nye mere kostbare behandlingsmetoder. For at sikre en
bæredygtig udvikling er det en generel politisk målsætning at arbejde for en effektiv og
målrettet anvendelse af midlerne til sundhedsområdet.
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Andel af arbejdsstyrken, som ikke er i erhverv
Kilde: NOSOSKO

45

Andel af personer i den arbejdsdygtige alder 16-66 år, som ikke er i
beskæftigelse. Udviklingen er vist for de nordiske lande i perioden
1993-2003.

40

Procent af aldersgruppen

35

Figuren omfatter dels personer, der er uden for arbejdsstyrken (dvs. under uddannelse,
førtidspensionister, hjemmegående mv.), og dels de arbejdsløse.

30

Finland har i hele perioden haft flest ikke-erhvervsaktive blandt de 16-66 årige,
mens Island har haft færrest. Forklaringen er især forskelle i kvindernes deltagelse i
arbejdsstyrken, men også uddannelsestiltag og tilbagetrækning fra arbejdslivet spiller
en rolle. For Island gælder andre forhold på arbejdsmarkedet end i de øvrige nordiske
lande. På grund af arbejdskraftmangel har der bl.a. været tradition for at benytte
arbejdskraft, som ikke ville være i erhverv i samme omfang i de andre nordiske lande.
Det er fx almindeligt, at de studerende i Island arbejder ved siden af studierne, da der
ikke er uddannelsesstøtte, men alene mulighed for at optage studielån. Samtidig vælger
mange studerende at læse i udlandet en periode.
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For de selvstyrende områder er andelen af ikke-erhvervsaktive også faldet, men fra
omkring 2001 til 2004 oplevede de alle en lille stigning i arbejdsløsheden.
På grund af de lave fødselstal og fordi befolkningerne generelt lever længere er det en
generel erkendelse i alle de nordiske lande, at man bliver nødt til at stimulere og fremme
erhvervsdeltagelsen af hensyn til de sociale budgetter. Der findes således en række
tiltag til at fremme dette, herunder bestræbelser på at mindske sygefraværet og øge
integration af arbejdsmarkedets marginalgrupper (funktionshæmmede, indvandrere og
flygtninge m.v.) samt tilskyndelse til, at personer bliver længere på arbejdsmarkedet.
Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen vil aftage fremover, dels som følge af, at den
generation, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, er forholdsvis stor, og dels fordi
levealderen stiger.
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Beskæftigelsesfrekvensen for de 50-66 årige
Kilde: NOSOSKO

Andel af personer i aldersgruppen 50-66 år, som er i beskæftigelse. Udviklingen er vist
for henholdsvis mænd og kvinder i de nordiske lande i år 2003. Indikatoren belyser,
hvorledes befolkningerne trækker sig gradvist tilbage fra omkring 50-års-alderen. Dette
spiller en betydelig rolle i forhold til udgifterne til de ældre og de funktionshæmmede.
Mændene har generelt set en højere beskæftigelsesgrad end kvinderne. Både for
mænd og kvinder findes den højeste beskæftigelsesgrad i Island og den laveste i
Finland.

Kvinder
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I alle de nordiske lande, med undtagelse af Island, sker en gradvis tilbagetrækning
allerede fra 50-års-alderen. Den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er mest
udbredt i Finland og Danmark. Disse to lande har dels de mest omfattende offentlige
tilbagetrækningsordninger, og dels har arbejdsløsheden været relativt høj i en længere
periode.
Den tidlige tilbagetrækning er mindst udbredt i Norge og Island. I Island er der dels
ikke andre offentlige tilbagetrækningsordninger end helbredsbetinget førtidspension,
og dels er arbejdsløshed et meget begrænset problem.
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Generelt fokuseres der politisk på, at befolkningerne skal blive længere tid på
arbejdsmarkedet, før de trækker sig tilbage. Den meget store tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet allerede fra 50-års-alderen gør, at for få deltager i arbejdslivet.
Derfor er der tiltag i alle landene med det formål at få flere til at blive længere på
arbejdsmarkedet.
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Relativ fattigdom for familier med børn
Kilde: NOSOSKO
%

Procentandelen af børnefamilier (par og enlige) der lever med en
husstandsindkomst, som er mindre end halvdelen af den disponible
middelindkomst (under 50 % af medianen af den ækvivalente disponible
indkomst) i 2001 og 2002.
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I de nordiske lande er der kun meget få familier, der har en disponibel indkomst mindre
end halvdelen af middelindkomsten. Omkring 5-7 % af de enlige husstande med børn og
2-3 % af par med børn har mindre end halvdelen af middelindkomsten til rådighed.
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Den lave andel af relativt fattige med børn skyldes den høje grad af social sikring. I
Norden er et relativt højt ydelsesniveau i de sociale sikringssystemer med til at sikre, at
der er relativt få fattige børnefamilier.
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Skoler og børnehaver med grønt flag
Kilde: Nationale sider fra http://www.eco-schools.org/index.htm

Registrerede Eco-schools

Antal skoler registrerede som Grønt flag/Grøn skole i Norden i perioden
1995-2005.

1400

Grønt Flag/Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling for skoler
og børnehaver i Norden. Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et
omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og har opprioriteret miljøspørgsmål i
skolens daglige drift. Hvert af de nordiske lande har deres grønt-flag-netværk, men de er
alle en del af det internationale miljøundervisningsprogram Eco-schools.
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I 2005 var der 1.976 skoler og børnehaver, som var tildelt det grønne flag. Der var
næsten tusind institutioner med grønt flag i Sverige, i Danmark, Norge og Finland havde
140-190 institutioner og i Island 23 institutioner det grønne flag. Der har i alle de
nordiske lande været en kraftig stigning i antallet af institutioner med grønne flag efter
introduktionen heraf.
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Den sociale dimension

Forskning og udvikling
Kilde: Nordisk statistik årbok 2005 – Table Rede01 Note: Sverige 2000 = 2003 =2002

4,5

Investeringer i forskning og udvikling i procent af BNP.

4

Samfundsmæssige rentable investeringer i forskning og udvikling kan give et
samfund bedre muligheder for økonomisk vækst. Investeringerne kan øge samfundets
muligheder for at opfylde konkrete målsætninger om bl.a. bæredygtig udvikling.
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De nordiske lande investerer en betragtelig højere procentdel af deres
bruttonationalprodukter i forskning og uddannelse end de øvrige vesteuropæiske
lande. Kun Norge, som i 2003 investerede 1,9 % af bruttonationalproduktet i
uddannelse og forskning, er på niveau med gennemsnittet for de 12 euro lande
(Euro-12). Sverige, som ligger i top, bruger tæt på 4 % af bruttonationalproduktet og
efterfølges af Finland med 3,5 % og Island med 3 %. Mens andelen af investeringen i
udvikling og forskning i de øvrige euro-lande har været mere eller mindre stabil siden
starten af 1990’erne, har alle de nordiske lande oplevet en vækst i deres andel. Hvis
man ser på de nordiske lande som helhed, foretages størsteparten af investeringerne
– ca. 70 % - af det private erhvervsliv. Der er dog store forskelle, hvis man ser på de
nordiske lande enkeltvis (fra 57 % i Island til 78 % i Sverige).
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EU’s mål for forskning og udvikling, som fremgår af Lissabon-strategien, er en
forsknings- og udviklingsintensitet på mindst 3 % i EU som helhed i 2010. I Norden
er forskning og udvikling ifølge den nordiske strategi for bæredygtig udvikling en helt
afgørende faktor for bæredygtig udvikling. Norden har meget gode forudsætninger for
at blive foregangsregion på dette område.
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Uddannelse i bæredygtig udvikling
I handlingsplanen fra topmødet i Johannesburg 2002 blev det
understreget, at uddannelse er afgørende for at opnå en bæredygtig
udvikling. Uddannelsessystemer, fra børnehaveklasse til og med
universitet, bør derfor gennemsyres af perspektivet bæredygtig
udvikling. Som en direkte konsekvens af handlingsplanen besluttede
De Forenede Nationers generalforsamling i december 2002 at erklære
ti-året 2005 – 2014 for et Årti for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling,
med UNESCO som det ansvarlige fagorgan. FNs regionale organ
for Europa, UNECE, i hvilket de nordiske lande indgår, har i 2005
vedtaget en strategi for uddannelse i bæredygtig udvikling.
Nordisk Ministerråd har derfor i den reviderede strategi for
bæredygtig udvikling besluttet at opfordre de nordiske lande og
de selvstyrende områder til at ”fremme uddannelse i bæredygtig
udvikling ved at dette perspektiv integreres i de nordiske
uddannelsessystemer gennem livslang læring”.
UNECE har også nedsat en ekspertgruppe med den opgave at
udarbejde indikatorer for uddannelse i bæredygtig udvikling.
Arbejdet i NMR er foregået i tæt kontakt med dette arbejde.
Nedenstånde beskrivelse er en sammenfatning af svarene fra de
nordiske lande på 12 indikatorer for uddannelse i bæredygtig
udvikling.
I de nordiske lande har undervisningsministerierne påtaget sig
hovedansvaret for at virkeliggøre Nordisk Ministerråds strategi
inden for dette område, til dels dog i et bredt samarbejde med andre
ministerier (i Danmark med ikke mindre end 10 ministerier).
Nationale strategier
I Finland blev et forslag til en national strategi for FN-årtiet 2005 –
2014, omfattende hele uddannelsesområdet, i februar 2006 forelagt
for undervisningsministeren. Den indeholder både en generel policy
og specifikke tiltag for de forskellige uddannelsessektorer. I Norge
har Uddannelsesdirektoratet fået til opgave at færdiggøre et nationalt
dokument om uddannnelse i bæredygtig udvikling i løbet af foråret
2006. I Sverige har Riksdagen ved en ændring af højskoleloven
besluttet at pålægge alle universiteter og højskoler at fremme en
bæredygtig udvikling i deres virksomhed fra februar 2006. I Island
betones i Velfærd for fremtiden – Principielle strategiområder 2006
– 2009, at viden om miljø- og samfundsspørgsmål er en ufravigelig
forudsætning for at nå en bæredygtig udvikling.
Grundskole og gymnasieskole
I Danmark har man på grundskoleniveau indført begrebet bæredygtig
udvikling i en række såkaldte trinmål. I Norge har de nye læseplaner
integreret bæredygtig udvikling på en sådan måde, at dette
perspektiv bliver centralt i undervisningen og fører til et engagement
i skolerne for en sådan udvikling. I Finland er erfaringerne fra
gennemførelse af planen for Baltic 21 Education i 2002 – 2005
blevet anvendt i undervisningsministeriets strategiske retningsliner,
i styring og i resultatforhandlinger. I Sverige har regeringen i februar
2006 besluttet, at arbejdet i den kommende gymnasieskole skal
gennemsyres af perspektivet bæredygtig udvikling. Dette perspektiv
løftes derfor frem i programmålene for samtlige af de ca. 40
programmer i den kommende gymnasielæseplan, Gy07. I Island er
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undervisning i spørgsmål om miljø og bæredygtig udvikling integreret
i naturvidenskab og samfundsfag i grundskolen. Der findes endvidere
et Miljøuddannelsesråd, som arbejder for at øge offentlighedens
viden om miljøet og for at fremme miljundervisningen i skolerne.
Eksempel på understøttende netværk
I samtlige nordiske lande indgår skoler i forskellige netværk, som
har til formål at støtte arbejdet med bæredygtig udvikling f.eks.
Eco-skoler, Baltic Sea Project-skoler, ”Skoler på en grøn gren”
og lignende. I Sverige har man introduceret betegnelsen ”Skola/
Förskola för hållbar utveckling”. En god støtte til sådant arbejde
er fornylig givet gennem udarbejdelse af ”Quality Criteria for ESDschools”. Disse retningslinier er udarbejdet i samarbejde inden for
EU med betydelig dansk medvirken.
Højere uddannelse
Stadig flere universiteter, faghøjskoler og højskoler i Norden tager
ansvar for tydeligt at fremme en bæredygtig udvikling gennem deres
uddannelse. Det sker både ved, at enkelte lærere og studenter slutter
sig sammen i netværk i og mellem undervisningsperioderne og
ved at ordinære kurser gennemsyres af dette perspektiv.Herudover
findes tværgående kurser, som retter sig mod studenter fra mange
forskellige studieretninger. Der findes også universiteter, som
har obligatoriske kurser på mindst 5 ugers studietid for samtlige
studenter om bæredygtig udvikling. Sådanne kurser, hvor de
studerende selv har ansvar for indhold og gennemførelse af kurserne,
findes ved visse universiteter. Der er også udviklet kurser på masterniveau af denne type. Der er dannet et netværk af nordiske forskere
inden for uddannelse i bæredygtig udvikling.
Folkeoplysning
En stor del af arbejdet inden for de nordiske folkehøjskoler og
studieforbund kan karakteriseres som uddannelse i bæredygtig
udvikling. Frivillige organisationer på f.eks. miljøområdet står for et
omfattende arbejde til støtte for nordiske skolers undervisning på
dette område. I mange store virksomheder i de nordiske lande har
perspektivet bæredygtig udvikling fået en øget uddannelsesmæssig
betydning.
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale til støtte for uddannelse i bæredygtig
udvikling produceres ofte af undervisningsforlag uden særlig
godkendelse fra myndighederne. Noget undervisningsmateriale
på dette område er dog udarbejdet med støtte fra myndigheder
med ansvar for at fremme bæredygtig udvikling. Et eksempel er det
svenske skolemateriale ”Hållbar utveckling i praktiken- så gjorde
vi på vår skola”. Denne bog findes på www.skolutveckling.se/
utvecklingsteman/hallbarutveckling/material_stod/ hvor der også
findes eksempler på andet undervisningsmateriale. Andet nordisk
undervisningsmateriale kan findes på internettet på fx den norske
webside www.miljolare.no, den danske www.ubuportalen.dk eller
den islandske www.umvefur.is

Den sociale dimension

Sammenhæng med andre kapitler
Den sociale dimension må anses for væsentlig for udviklingen på
mange af de områder, som behandles i de øvrige kapitler. Der indgår
indikatorer, som belyser ændringer i livsstilen i kapitlet om produktion
og forbrug, og indikatorer af relevans for sundhed i kapitlet om
fødevaresikkerhed.

Baggrund og perspektiver
Indikatorerne i kapitlet om den sociale dimension er baseret dels på
Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO), publikationen ”Social
tryghed i de nordiske lande 2003” http://www.nom-nos.dk/nososco.
htm, og på publikationen ”Helsestatistik for de nordiske lande 2003”
udgivet af Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) http://www.
nom-nos.dk/NOMESCO.HTM
Integrering af et køns- og ligestillingsperspektiv (gender mainstreaming)
Gender mainstreaming er en strategi for at integrere et
ligestillingsperspektiv i en ordinær virksomhed. At tillempe gender
mainstreaming indebærer, at man ikke betragter ligestilling som et
særligt spørgsmål, men et aspekt af virksomheden. Eftersom det handler
om at indføre et perspektiv, der savnes, indebærer det, at fokus ligger
på at forstå strukturer, magtfordeling og hvordan normer skabes og
oprettes.
Integreringsstrategi
”Integreringen af et køns- og ligestillingsperspektiv forudsætter
evaluering, forbedring, udvikling og reorganisering af policyprocesserne,
således at et køns- og ligestillingsperspektiv bliver taget i betragtning
inden for alle politikområder, på alle beslutningsniveauer og i alle faser
af de aktører, som normalt er involveret i arbejdet.”
Definition
Et kønsperspektiv er i denne sammenhæng at belyse kvinder og mænds
forhold inden for sagsområdet. Ligestillingsperspektivet omfatter
den formelle ligestilling, dvs. lige formelle rettigheter, muligheder
og vilkår for kvinder og mænd, mens den faktiske ligestilling er den
formelle ligestilling omsat til lige indflydelse og vilkår for kvinder og
mænd. Repræsentation og fordelingen af ressourcer (økonomiske) er
kvantitative kriterier for graden af ligestilling. Rettigheder, pligter og
ansvar omhandler den formelle ligestilling af juridisk karakter. Normer
og værdier berører kvalitative aspekter vedrørende ligestilling, dvs. at
kvinder og mænd er bærere af kønsroller og lever forskellige liv.
Der henvises i denne sammenhæng til Integrering af køns- og
ligestillingsaspektet i Nordisk Ministerråds virksomhed, DIVS 2000:81
fra 1999. Arbejdet med et køns- og ligestillingsperspektiv i NMR har
siden vedtagelsen af integreringsstrategien været fokuseret på det
enkelte køns repræsentation på forskellige niveauer i Ministerrådets
besluttende organer, og integrering af ligestilling i sektorernes
handlingsprogrammer. Endvidere er der indført en procedure,
hvorefter alle beslutninger, som træffes af Ministerrådets organer,
i sagsfremstillingen skal indeholde en vurdering ud fra et køns- og
ligestillingsperspektiv.
I denne sammenhæng er det værd at notere sig, at national viden
om kønsmæssige forskelle i første række vil påvirke valg af tema og
prioriteringsdiskussioner ved udarbejdelsen af samarbejdsprogrammer
og handlingsplaner. Offentlig statistik, som er kønsopdelt, er i

forskellig grad tilgængelig i de nordiske lande. Første skridt i gender
mainstreaming processen er at præsentere statistik opdelt efter køn for
at kunne kortlægge, hvordan forholdet er inden for et område mellem
kvinder og mænd.

Indsatser for social- og helseområdet
Lissabon processen
Inden for social- og sundhedsområdet fokuseres på Lissabon-processen
og de synergieffekter, der kan opstå mellem innovation og bæredygtig
udvikling.
Velfærdsforskningsprogrammet
I perioden 2002-05 har velfærdsforskningsprogrammet beskæftiget
sig med den nordiske velfærdsmodel med en samlet budgetramme
på ca. DKK 35 mio. Velfærdsforskningsprogrammet har analyseret
de nordiske velfærdsmodeller ud fra et europæisk perspektiv, og et
af hovedformålene er at forsøge at præcisere på hvilke områder den
nordiske model skal moderniseres og tilpasses. Programmet er baseret
på følgende fem velfærdspolitiske temaområder for forskningen:
•
•
•
•
•

Forhold på arbejdsmarkedet
Sociale og sundhedsmæssige forhold
Marginalisering og udstødning
Forbrugernes vilkår og strategi i et velfærdsperspektiv
Ligestilling og køn

Design for Alle – en bæredygtig strategi
Design for alle er et højt prioriteret område for Nordisk Ministerråd
Gennem design for alle arbejdes der på at skabe størst mulig
tilgængelighed for personer med nedsat funktionsevne. Design for alle
baseres på, at der i alt planlægningsarbejde mht. til produktdesign,
arkitektur og samfundsplanlægning stræbes efter løsninger, der skaber
tilgængelighed for flest muligt. Dette gøres ved at inkorporere den
menneskelige mangfoldighed såvel i forhold til personer med nedsat
funktionsevne som personer i forskellige livsfaser. ”Design for Alle”
følger op på FNs standards regler om lige muligheder for personer med
nedsat funktionsevne og rekommandationer fra EU. Der arbejdes på at
skabe en nordisk platform for at fremme Design for Alle.
Børn og unge
Nordisk Ministerråd følger op på WHO’s ministerkonference ”Children’s
Environment and Health Action Plan for Europe”. Der er iværksat et
projekt, der sætter fokus på børn og unges ret til et sundt liv – natur,
rent miljø og plads til friluftsliv. Derudover arbejdes der inden for socialog sundhedsområdet med udformningen af en nordisk handlingsplan
for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet for
børn og voksne. Handlingsplanen fremlægges på mødet i ministerrådet
vedrørende fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug
(FJLS) i juni 2006.
Bæredygtighed er også i fokus i samarbejdsprogrammet for børn og unge
med nedsat funktionsevne og deres familier i de tre baltiske lande og
Nordvestrusland 2006-2008. I Nordens nabolandssamarbejde samt ved
udveksling af national information og erfaring arbejdes der for at fremme
et bæredygtigt miljø for børn og unge generelt, og for børn og unge med
nedsat funktionsevne specielt i Nordvestrusland.
Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing
Social- og sundhedssektoren i Nordisk Ministerråd følger op på
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Nordvestruslands-samarbejdet og arbejdet inden for rammerne af
EU´s ”Northern Dimension Partnership in Public Health and Social
Wellbeing”. Der arbejdes med udsatte grupper, herunder børn og
unge og handicappede i Nordvestrusland. Der lægges vægt på en
sammenhængende og helhedsorienteret projektindsats, hvor de
enkelte indsatsområder understøtter hinanden. Der er gennemført
projekter til fremme af kendskabet til og vigtigheden af bæredygtig
udvikling – med fokus på ”Public Health and Social Well-being” og
især HIV og TB. Ligeledes fremmes den grundlæggende bæredygtighed
generelt i Nordvestruslands-samarbejdet gennem arbejdet inden for
menneskehandel, seksuel sundhed og narkotika.
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Transport

Udfordringer og langsigtede mål

vedvarende og fornybare ressourcer. Endvidere skal transportsystemet
minimere konsekvenserne af arealforbrug og støj.

Det langsigtede mål er at skabe et bæredygtigt transportsystem. Det
er et transportsystem, som kan opfylde behov for kommunikation og
udvikling hos personer, virksomheder og samfundet på en sikker og for
mennesker og økosystem sund måde Det skal være til at betale, fungere
retfærdigt og effektivt, tilbyde forskellige typer af transportmuligheder
og fremme ligestilling inden for og mellem generationerne. Endvidere
skal det støtte en konkurrencekraftig økonomi og en balanceret regional
udvikling.

Norden er for en stor del tyndt befolket med lange afstande til vigtige
markeder. De nordiske lande er derfor stærkt afhængige af et langsigtet
bæredygtigt transportsystem. Den store udfordring for fremtiden
handler om at opnå et samspil mellem de økonomiske, sociale og
miljømæssige krav, som stilles til transportsystemet. Praktisk taget
alle grupper i samfundet har en vigtig rolle at spille i omstillingen til et
langsigtet bæredygtigt transportsystem. Deres arbejde må understøttes
af en konsekvent og langsigtet politik. Alle politiske beslutninger må
udformes på en måde, som tager højde for økonomiske, sociale og
miljømæssige konsekvenser i et længere tidsperspektiv.

Transportsystemet skal også begrænse udslip og affald og anvende
løsninger, som lægger vægt på forbrug af vedvarende og fornybare
ressourcer. Systemet skal kun anvende ikke-fornybare ressourcer, hvis
der endnu ikke er udviklet muligheder for at erstatte dem med

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•
skall arbeta för fortsatta insatser för att öka mobiliteten
för människor utan bil, funktionshindrade och barn.
Det är i detta sammanhang även viktigt att anlägga ett
jämställdhetsperspektiv så att transportsystemet utformas så
att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.
Likaså för att barn skall ha möjlighet att röra sig säkert på
egen hand i transportsystemet. Kvaliteten på kollektivtrafiken
behöver förbättras och bli mer kundorienterad. Möjligheterna
att förflytta sig till fots och med cykel behöver förbättras.
Program för Mobility Management bör stödjas och utvecklas.
•
erkänner att långsiktigt hållbara godstransporter förutsätter
effektiviseringar inom trafikslagen och en bättre samverkan
mellan olika trafikslag. Järnvägssystemet behöver vitaliseras
och göras mer konkurrenskraftigt.
•
anser att infrastrukturen måste anpassas för att möta behoven
från ett långsiktigt hållbart transportsystem. Investeringar i ny
infrastruktur bör alltid prövas mot olika alternativa åtgärder.
•
anser att det är nödvändigt att utvecklingen mot säkrare, mer
miljöanpassade och energieffektiva transportmedel fortsätter.
De nordiska länderna bör fortsätta att vara aktiva och drivande
i internationella organ, framförallt inom EU, för att skärpa
tekniska krav och standarder. Därutöver kan de nordiska
länderna driva på utvecklingen genom att skapa en marknad
för nya tekniska lösningar t.ex. genom ekonomiska incitament,
offentlig upphandling och informationsinsatser.

•

•

•

•

•

vill fortsätta sina ansträngningar så att globala
överenskommelser uppnås om skärpta säkerhets- och miljökrav
inom sjöfarten. I avsaknad av globala överenskommelser bör
de nordiska länderna driva på utvecklingen i regionala forum.
Konceptet Östersjöns motorvägar bör utvecklas.
anser att ett hållbart transportsystem förutsätter en rättvis
och effektiv prissättning som inkluderar de externa kostnader
trafiken ger upphov till. Det långsiktiga målet är att de
transportpolitiskt motiverade skatterna och avgifterna skall
motsvara de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. På
kort sikt kan en differentiering av befintliga skatter och avgifter
vara ett verksamt medel för att på ett kostnadseffektivt sätt
åstadkomma ett mer hållbart transportsystem.
bör studera förutsättningar och konsekvenser av att inkludera
transportsektorn (samtliga transportslag) i de internationella
handelssystemen för CO2 från och med 2008.
bör utveckla samarbetet i internationella organ (speciellt EU,
ECMT, OECD, ECE/WHO, IMO, ICAO) för att främja nordiska
intressen i arbetet med ett hållbart transportsystem och
integration av miljö- och hälsoaspekter i transportpolitiken.
bör främja forskning och utveckling för ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Där så är lämpligt bör forskningsinsatserna
koordineras med EU’s ramprogram för forskning.
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Trafikuheld på veje
En mere sikker mobilitet er en del af en bæredygtig transportsektor. Et af
de overordnede mål i den nordiske strategi for bæredygtig udvikling er
at sikre en bæredygtig transport, hvor personer, varer og tjenester kan
transporteres effektivt, fleksibelt og sikkert.

Antal trafikdræbte
Kilder: Sverige: SIKA, Norge: Statistisk Sentralbyrå, Danmark: Danmarks Statistik., Island: Statistic Iceland
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Udviklingen i antal dræbte i trafikken per år fra 1990-2004 i de nordiske
lande.
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Hvert år kommer mange personer til skade i trafikken i Norden. Det er et fælles nordisk
mål at nedbringe antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte på de nordiske landeveje.

Antal dræbte pr år
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I Sverige, Finland, Norge og Danmark er der opnået en reduktion i antallet af
trafikdræbte i perioden 1990-2004. Det skyldes blandt andet indsatsen for at fremme
trafiksikkerheden. Reduktionen af trafikdræbte i Norge er mindre end i de fire andre
lande. Island har ikke - set over hele perioden 1990-2003 - haft et fald i antallet af
trafikdræbte. Antallet af trafikdræbte i Island er så lavt, at få ulykker kan medføre større
udsving i antallet af trafikdræbte.
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Tr a n s p o r t

Antal trafikdræbte per 1000 indbyggere.
Kilder: Sverige: SIKA, Norge: Statistisk Sentralbyrå, Danmark: Danmarks Statistik., Island: Statistic Iceland

Udviklingen i antal trafikdræbte per 1000 indbyggere
fra 1990-2004 i de nordiske lande.

Antal trafikdræbte per 1000 indbyggere
0,15
0,14

Figuren viser samme udvikling som den foregående (antal trafikdræbte på vejnettet),
men her er udviklingen set i forhold til antallet af indbyggere i de enkelte lande.

0,13

Alle fem nordiske lande har opstillet mål samt udarbejdet og gennemført planer, der
har medvirket til den positive udvikling i trafiksikkerheden.
Der er bl.a. lavet en del vejtekniske indsatser. Sverige har for eksempel lavet de
såkaldte ”2 plus 1 veje” med autoværn i midten. Derudover er bilerne blevet sikrere
end tidligere. De nyere biler har en sikrere kabine, og dermed er der større chance for at
overleve og kun få mindre personskader ved ulykker. Det nyere tekniske instrument ESP
(Elektroniske Stabilitets Program), der automatisk retter køretøjet op, hvis det kommer
i slinger, vurderes at kunne forhindre og afværge ulykker. ESP er i visse nyere biler i
hele Norden. Endvidere er vejene blevet mere sikre. Bedre trafiksignaler og rundkørsler
medfører, at bilisterne kører langsommere, og dermed øges trafiksikkerheden. I
Danmark er straffen for overtrædelser af færdselsloven endvidere skærpet med
indførelsen af det såkaldte ’klippekort’ efter model fra Norge.

Antal dræbte pr 1000 indb.

0,12

Når antallet af trafikdræbte opgøres per indbygger er billedet næsten det samme for
de nordiske lande. For Norge, Sverige, Finland og Danmark ses en faldende tendens i
antallet af trafikdræbte per indbygger. Udviklingen i Island afviger. Det er vanskeligt at
konkludere på udviklingen for Island, da ganske få uheld giver store udsving.
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Begge indikatorer viser således en positiv udvikling for trafiksikkerheden i de fleste
af de nordiske lande. Indikatorerne illustrerer dermed et aspekt af strategiens
overordnede mål om at sikre en bæredygtig transport, hvor personer, varer og tjenester
kan transporteres effektivt, fleksibelt og sikkert. Indikatorerne viser en positiv tendens
i forhold til den langsigtede strategi om at opbygge et bæredygtigt transportsystem,
der gør det muligt at tilgodese individers, firmaers og samfundets behov for mobilitet
på en måde, der er sikker og sund for mennesker og økosystemer.
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Ressourceforbrug og miljøeffektivitet
Transportsektoren er en af de større kilder til luftforurening, CO2-udslip
og ressourceforbrug. Et mål i den nordiske strategi for bæredygtig
udvikling er at reducere ressourcetrækket på miljøet. Transportsektoren
anvender cirka 24 % af det samlede endelige energiforbrug i Norden.
Der er primært tale om energi fra olie, det vil sige fra ikke-fornybare
kilder, som også giver anledning til en række miljøpåvirkninger.
Der var tidligere en tæt sammenhæng mellem økonomisk vækst,
stigende trafik og øget miljøpåvirkning. Denne sammenhæng kan
imidlertid brydes, hvis fx teknologien bliver mere miljøeffektiv eller
udnyttelsen af transportsystemernes kapacitet forbedres, dvs. vækst og
miljøpåvirkning skal ’afkobles’ fra hinanden.

Energiforbrug i transportsektoren per 1000 indbyggere
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005.

Mængden af energi der i gennemsnit bruges til transport per indbygger i de
enkelte nordiske lande. Der indgår energi til både person- og godstransport
og med alle transportformer (vej, bane, sø og luft). Enheden er 1000 tons
olieækvivalenter per indbygger.

1,3

1000 toe/1000indb.

1,2

Island har det største energiforbrug per indbygger til transport. Årsagen er primært en
omfattende transatlantisk luftfart. Der er et markant fald på kurven fra 2000 til 2002,
som tilskrives et fald i luftfartsaktiviteterne i denne periode. Norge har det næsthøjeste
energiforbrug, mens Sverige, Finland og Danmark har omtrent det samme. Fælles for de
fem nordiske lande er, at energiforbruget per indbygger stiger – set over perioden fra
1990.
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Størstedelen af energiforbruget anvendes i vejtransporten. I 2003 blev eksempelvis
godt 90% af transportsektorens energiforbrug i Danmark anvendt på vejtransport, og i
Norge var det knapt 70%. Søtransport og lufttrafik anvendte henholdvis ca. 16 % og 14
% af energiforbruget i Norge. Inden for de nordiske lande fordeler forbruget sig således
forskelligt på transportformerne, hvilket stiller de nordiske lande over for en vifte af
forskellige udfordringer.
Transportsektorens energiforbrug er stigende i de nordiske lande. Dette er dog
ikke nødvendigvis ensbetydende med, at transportsektoren forurener mere, idet
brændstofferne samtidig er blevet renere og teknologien forbedret. Transportsektorens
energiforbrug er således kun et indirekte mål på transportsektorens miljøpåvirkning.
Da transportsektoren er meget afhængig af olie, viser denne indikator, at målet om at
reducere ressourcetrækket bliver vanskeligt at opfylde.

Tr a n s p o r t

Trafikken og luftforurening
Kilde: Danmarks Statistik og DMU; Statistisk Sentralbyrå i Norge.

I Danmark er vejtrafikken steget med godt og vel 40 % i perioden 1990-2004. Partikelemissionerne og NOX-emissionerne er faldet med omkring 50 % over samme periode,
mens CO2-emissionerne er steget med knap 30 % i den nævnte periode. For Island ses
samme tendens, hvor vejtrafikken er steget med omkring 60 % siden 1990, og NOx
emissionerne er faldet med omkring 30 %. Bemærk, at der ikke findes landsdækkende
islandske data for partikeludslip. I kapitlet om klima og luftkvalitet er der data for
partikeludslip i Reykjavik. I Norge er trafikken steget med omkring 25 % i perioden
1990-2003. Partikel-emissionerne og NOX-emissionerne er faldet med omkring 50
% over perioden. CO2-emissionerne er derimod steget med godt 20 % i den samme
periode.
Det fremgår altså, at der har fundet en afkobling sted mellem trafik og luftforurening,
som det er illustreret med faldende emission af partikler og NOx trods stigende trafik.
Der er derimod ikke sket nogen afkobling mellem trafikvæksten og CO2-udslippet.
Udviklingen i de tre lande er nogenlunde ens, og lignende forhold gør sig gældende i
de øvrige nordiske lande.
Indikatoren belyser udviklingen i forhold til ønskerne om at begrænse emissionerne
og brugen af ressourcer og derigennem bidrage til at skabe et bæredygtigt
transportsystem.
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Der kan iagttages en afkobling
mellem vejtrafikarbejdet og
henholdsvis udslip af partikler
og NOx, hvilket understøtter
målet. Der er gennem de
seneste år stillet stadig
skrappere krav til bilernes
udstødning, hvilket antages
at være hovedårsagen til
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transportsektorens CO2 udslip.
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væksten i vejtransport vil
medføre en fortsat stigning i
CO2-udslippet.

Danmark
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Denne indikator viser udviklingen i vejtrafikken sammenholdt med både udslip af
en række forskellige stoffer, der påvirker luftkvaliteten, og CO2-udslip, der bidrager
til globale klimaændringer. NOx kan have negative effekter både for økosystemer
og mennesker. Partikler påkalder sig især interesse på grund af deres potentielle
helbredsmæssige skadevirkninger (se indikator om partikler i kapitlet om klima).
Her er trafikken en af de betydeligste kilder. Nedenfor er vist udviklingen af trafik og
luftforurening i Danmark, Norge og i Island.
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Energieffektivitet for nye personbiler
Nye bilers energieffektivitet er forbedret i løbet af perioden 1998-2003.
Den gunstige udvikling har dog ikke været tilstrækkelig markant til at
opveje det øgede energiforbrug som følge af bl.a. stigning i trafikken.
En del af baggrunden for denne udvikling er, at EU-landene har
indgået en aftale med repræsentanter for bilindustrien om, at der skal
markedsføres mere energieffektive biler. Målet for aftalen er at opnå
en reduktion af det gennemsnitlige udslip af CO2 fra nye personbiler fra
omkring 186 g/km i 1995 til 140 g/km omkring 2008/9.
Bedre udnyttelse af energien kan alt andet lige give mere mobilitet
for samme miljøbelastning eller mindre miljøbelastning for
den samme mobilitet. Dette er i tråd med målet i den nordiske
bæredygtighedsstrategi om reduktion af ressourcebelastningen. Den
hidtidige indsats har dog ikke resulteret i, at der er opnået en afkobling
eller en stabilisering af transportsektorens energiforbrug og CO2- udslip.

Stockholm-forsøget:
(1. januar – 31. juli 2006)
Hovedformålet med forsøget er at formindske trængslen, øge
fremkommeligheden og forbedre miljøet. Hensigten er at prøve om
miljøafgifter/trængselsskat og udbygget kollektiv trafik kan bidrage til
et mere effektivt trafiksystem og bedre miljø.
Udvidet kollektiv trafik - For at klare stigningen af trafikanter er
SL-trafikken blevet styrket, og den nye direkte-bustrafik tilbyder
en alternativ transport i myldretiden fra omegnskommunerne til
Stockholms indre by.
Flere parkeringspladser på vej til indre by - For at understøtte
kombinerede transportformer er der anlagt flere parkeringspladser i
Stockholmsregionen
Miljøafgifter/trængselsskat på hverdage kl. 06.30-18.29
Området har en zonegrænse, som omfatter Stockholms indre by ved
toldgrænsen. Registrering af passage sker ved zonegrænsen.
Miljøafgifter/trængselsskat opkræves af passagerer både ved
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indkørsel til og udkørsel fra den indre by på hverdage kl. 06.30-18.29
med højere afgifter i myldretiden
Trafikken passerer uhindret - Den teknik som anvendes gør, at trafikken
kan passere uhindret ved zonegrænsen. Alle passagerer registreres
automatiskt uden at påvirke trafikstrømmen.

Tekniskt system og betaling - Registrering sker automatiskt ved at
køretøjets registreringsskilte fotograferes. Man kan ikke identificere
førere, passagerer eller genstande inde i bilen.
Lov om trængselsskat og gennemførelse af forsøget blev vedtaget af
Riksdagen den 16. juni 2004.
En folkeafstemning skal gennemføres i Stockholm kommune i
forbindelse med valget den 17. september 2006. Den skal afgøre, om
miljøafgifter og udbygget kollektiv trafik bør indgå som en del af en
mere permanent løsning for stockholmstrafikken.
Kilde: www.stockholmsforsoket.se

Tr a n s p o r t

Sammenhæng med andre kapitler
Transportindikatorerne skal ses i sammenhæng med indikatorer for bæredygtige
produktions- og forbrugsmønstre samt ikke mindst energi, klima og luftforurening.

Baggrund og perspektiver
Det formelle nordiske samarbejde på transportområdet er nedlagt fra 2006.
Samarbejdet har de seneste år haft fokus på trafiksikkerhed, blandt andet med
en stor konference i 2005 om intelligente transportsystemer og en konference
om ’best practise’ når det gælder trafiksikkerhed i 2004. Et projekt om alkohol og
rusmiddelskade i trafikken er gennemført. Erfaringsudveksling har været centralt i
samarbejdet og har bidraget til de gode resultater med at nedbringe dødeligheden i
trafikken i Norden de seneste år. Erfaringer med kampagner, indførelse af ny teknologi
og prikbelastningssystem er eksempler herpå. At viderebringe nordiske erfaringer til
Rusland og de baltiske lande har også været en del af opgaverne for temagruppen for
trafiksikkerhed i Naboområdet.
Sammen med miljøsektoren har temagruppen for bæredygtig mobilitet gennemført
flere projekter og seminarer, herunder om miljøbiler, cykel-infrastruktur, støj fra
vejtrafik, betalingsveje i Norden, mobility management og udslip fra luftfarten.
Læs mere om det nedlagte transportsamarbejde her: www.norden.org/transport
Direkte link til konferencen om trafiksikkerhed i 2005: www.norden.org/transport/
tskonferanse/trafik0605.asp
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Energi

Udfordringer og langsigtede mål

Der er en tæt sammenhæng mellem et lands energibrug, udviklingen
i velstanden og mange miljøproblemer. Ved økonomisk vækst er
forurening og naturindgreb ofte bivirkninger, og de nordiske lande
arbejder for at modvirke denne sammenhæng. Hovedparten af
luftforureningen skyldes forbrænding af kul, olie og gas.

Det langsigtede mål for det nordiske energisamarbejde er at fremme
en effektiv, konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig energiforsyning.
Energiressourcerne skal anvendes på en effektiv måde for at styrke
beskæftigelsen og økonomien. Samtidig skal miljøhensyn indarbejdes i
forvaltning af energiressourcer og i udformning af energipolitikken i tråd
med en bæredygtig udvikling.

Mere end halvdelen (53 %) af Nordens energiforsyning kommer fra olie,
gas og kul. I Danmark kommer omkring 88 % af energien fra fossile
brændsler, mens noget mere end halvdelen af energien i Norge kommer
fra fossile brændsler. I Island kommer kun 30 % af landets energiforbrug
fra fossile brændsler. Finland og Sverige baserer også en del af
energiforsyningen på kernekraft. En relativ stor del af energiforsyningen
i Norden er baseret på vedvarende energikilder såsom vandkraft i Norge,
Island og Sverige og jordvarme i Island.

Energisystemerne skal medvirke til, at udslip af drivhusgasser i global
sammenhæng og anden luftforurening reduceres, og at anvendelse af
vedvarende energi øges.
Der skal arbejdes for at gennemføre en øget integrering af
energimarkederne i de nordiske lande, inklusiv naboområderne og EU,
med bæredygtig energiproduktion som en væsentlig konkurrencefaktor.

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•
kommer att öka användningen av kostnadseffektiva
styrmedel och harmonisera styrmedel för att vidareutveckla
en hållbar energisektor och reducera miljöbelastningen
vid energiförbrukning i Norden. Om de marknadsmässiga
ramarna är effektiva och miljömässigt försvarbara, kan
implementeringen av en hållbar energisektor i stor utsträckning
överlåtas till aktörerna på energimarknaden.
•
skall samarbeta inom handel med energi, utbyggnad av
infrastruktur och klarlägga behovet av åtgärder för att säkra den
långsiktiga försörjningstryggheten i Norden.
•
kommer att föra vidare det regionala samarbetet och en
rationell, effektiv och miljöriktig utbyggnad av infrastrukturen i
Norden och Östersjöregionen. Detta kräver regionalt samarbete
dels mellan myndigheterna, dels mellan myndigheterna och
energiproducenterna. De nordiska länderna stödjer denna
utveckling inom ramen för BASREC (Baltic Sea Region Energy
Co-operation).
•
skall reducera emissioner av växthusgaser väsentligt fram
till 2020 med Östersjöregionen som föregångsregion.
Detta samarbete är nu fastlagt genom ett gemensamt
ramavtal (Testing Ground Agreement inom ramen för
Kyotomekanismen) och en Testing Ground Facility har etablerats
som är en finansieringsordning för att främja gemensamma
genomföringsprojekt i Östersjöregionen.
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•

•

•

•

skall samarbeta kring utveckling av politik, styrmedel och
teknologier för att uppnå en ökad energieffektivitet, utveckling
av vätgas som energibärare och en ökad användning av
förnybara energikällor i regionen.
vill satsa på att etablera ramvillkor som gör det möjligt att
etablera CO2-hantering vid fossilbaserade kraftverk och andra
stora punktutsläpp.
kommer att föra vidare det nordiska forskningssamarbetet
på energiområdet som tillvaratas av institutionen Nordisk
Energiforskning. Nordisk Energiforskning har som mål
att långsiktigt bidra till att uppfylla kunskapsbaserade
förutsättningar för en kostnadseffektiv reduktion av
energiförbrukningen och utvecklingen av nya förnybara
energikällor och miljövänlig energiteknologi.
skall utvidga samarbetet för att stärka den globala
användningen av förnybara energikällor och
energieffektivisering, stärka koalitionen av likasinnade länder
som etablerades på Världstoppmötet i Johannesburg och följa
upp på Bonnkonferensen.

Bruttoenergiforbrug per indbygger
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005
14

Bruttoenergiforbruget viser, hvor meget energi der er nødvendig for at dække
energiforbruget inden for landets grænser (inklusiv transport). Der er relativt
store forskelle mellem de nordiske lande i bruttoenergiforbrug per indbygger.
Dette hænger bl.a. sammen med forskelle i klima og næringsstruktur.
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For Norge, Sverige og Finland har energiforbruget ligget omtrent på samme niveau fra
1990 til 2003 med en svag stigning i Finland. Danmark og Grønland har haft det laveste
bruttoenergiforbrug per indbygger i Norden i hele perioden, mens Island har haft det
højeste.
Den kraftige stigning i Island fra 1995 hænger sammen med en stor satsning på
udbygning af kraftintensiv industri. Samtidig er en stigende del el produceret med
jordvarme, hvor effektivitetsgraden kun er 10-15 %. Nettoenergiforbruget per
indbygger viser derfor ikke den samme kraftige vækst for Island.
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De nordiske lande har et mål om, at der skal opnås væsentlige fremskridt med hensyn
til energieffektivisering og energibesparelse. De nordiske lande bruger ikke væsentligt
mere bruttoenergi per indbygger i dag end i 1990 bortset fra Island.
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Bruttoenergiforbrug i forhold til bruttonationalprodukt (BNP)
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005 og Eurostat.
600

Indikatoren viser bruttoenergiforbrug i de nordiske lande i forhold
til bruttonationalproduktet i faste 2004-priser. Indikatoren giver
udtryk for effektiviteten i energiforbruget set i forhold til økonomisk
værdiskabning. I international sammenhæng er indikatoren ofte omtalt som
”afkoblingsindikatoren”. Ved at bryde sammenhængen mellem økonomisk
vækst og øget energiforbrug kan miljøbelastningerne reduceres.

Det er et mål at opnå væsentlige fremskridt med hensyn til energieffektivitet og
energibesparelse. Udviklingen viser, at de fleste nordiske lande har haft en positiv
udvikling i forhold til dette mål fra 1993 frem til i dag.
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Indikatoren viser, at Island har det højeste energiforbrug per enhed BNP og højere
vækst i energiforbruget i forhold til BNP. Dette hænger sammen med en kraftig vækst
i elforbruget i kraftintensiv industri igennem 1990’erne. Alle de andre nordiske lande
har haft øget energieffektivitet siden 1993. Danmark har haft det laveste energiforbrug
per BNP-enhed i hele perioden. En anden væsentlig faktor i denne sammenhæng er,
at energibeskatningen er højest i Danmark og lavest i Island. Dette giver et større
incitament til at spare på energiforbruget i Danmark.
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Udslip af kuldioxid (CO2) i forhold til bruttoenergiforbrug
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

4

Indikatoren viser samlet udslip af kuldioxid (CO2) i hvert af de nordiske lande
i forhold til bruttoenergiforbrug, målt i ton CO2 per ton olieækvivalenter.
CO2- udslippet omfatter alt udslip, også procesudslip fra metalproduktion og
transport. Energiforbruget på disse områder er også inkluderet.

Tonn CO2 /toe

3

Der er relativt store forskelle mellem de nordiske landes udslip af CO2 i forhold til bruttoenergiforbrug. Det laveste udslip per energienhed har Island, og Danmark har det
højeste. Island og Danmark har haft størst nedgang i CO2-udslippet per energienhed
siden 1996, mens udviklingen i indikatoren har været relativt konstant i de andre
nordiske lande. Den gunstige udvikling i Island hænger sammen med en kraftig stigning
i brug af jordvarme og vandkraft.

2

Årlige svingninger i indikatoren kan bl.a. forklares med svingninger i
vandkraftproduktionen, og dermed svingninger i el-produktion baseret på kul, samt med
anden brug af fossile brændsler.
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De nordiske lande har et mål om at reducere miljøbelastningen af energiproduktion og forbrug og fremme en afkobling mellem øget energiforbrug og øgede miljøbelastninger.
Indikatorerne viser i hvilken grad de nordiske lande opnår at reducere CO2-udslippet per
energienhed.

Udslip af svovldioxid (SO2) i forhold til bruttoenergiforbrug
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

14

Indikatoren viser samlet udslip af svovldioxid (SO2) i hvert af de nordiske
lande i forhold til bruttoenergiforbrug, målt i kg SO2 per ton olie-ækvivalenter.
Udslippet af SO2 faldt meget kraftigt i flere af de nordiske lande i 1980’erne,
noget som ikke fremgår af denne figur.
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10

Nedgangen har været særligt kraftig i 1990’erne i Danmark og i Finland. Danmark
har efter år 2000 ikke væsentligt højere SO2-udslip per energienhed end Norge og
Sverige. Udslippet er kommet ned på et relativt lavt niveau i de nordiske lande gennem
strenge krav til svovlindhold i fossile brændsler og til rensning af SO2-udslip fra fossile
kraftværker.
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Det er et mål at reducere miljøbelastningen af energiproduktion og -forbrug i de nordiske
lande. Indikatoren viser, at siden 1990 har der været betydelige reduktioner i SO2 per
energienhed i Danmark og Finland. Udslippet har været lavest i hele perioden i Sverige
og Norge.
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Energi

Udslip af nitrogenoxider (NOx) i forhold til bruttoenergiforbrug
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005
18

Indikatoren viser samlet udslip i perioden 1990-2003 af nitrogenoxider (NOx)
i hvert af de nordiske lande i forhold til bruttoenergiforbrug, målt i kg NOx per
ton olieækvivalenter.
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Det er et mål at reducere miljøbelastningen af energiproduktion– og forbrug.
Indikatoren viser, at de nordiske lande har haft lavere vækst i NOx-udslippet end i
energiforbruget.
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Forskellen i udslippet af NOx per energienhed er blevet mindre mellem de nordiske
lande i 2003 i forhold til begyndelsen af 1990’erne. NOx-udslip per energienhed har
været lavest i Sverige i hele perioden, mens reduktionen har været kraftigst i Danmark
og Island.
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Nettoeksport af elektricitet fra det nordiske elmarked
Kilde: Nordel

5

Indikatoren viser nettoeksport (eksport minus import) i perioden 1990- 2004
ud fra det nordiske kraftmarked, regnet i TWh/år. Negative værdier viser en
nettoimport.
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I 1990´erne skete der store ændringer i el-markedet i Norden og i EU. El-handelen er
blevet ændret fra nationale markeder med krav om egendækning til internationale
konkurrenceudsatte markeder. I dag deltager alle de nordiske lande bortset fra
Island i handelen på den nordiske el-børs Nord Pool. Samtidig bliver dette marked
integreret med markeder uden for Norden, i første række Tyskland og Polen, og
markeder mellem Finland og Rusland. Eksport af el fra Island er omtalt under figuren
for selvforsyningsgraden af energi. Handelen med el gennem den nordiske el-børs
betyder, at de nordiske kraftsystemer kan udnyttes mere effektivt, og der er ikke
længere behov for egendækning af kraft i hvert af de nordiske lande. Dette førte
til mindre kraftudbygning i Norden i 1990’erne og i begyndelsen af 2000 og mere
effektiv udnyttelse af de nordiske kraftressourcer samlet set. Kraftbalancen er blevet
strammere efter år 2000 i forhold til 1990’erne og med øget nettoimport fra lande uden
for Norden. Øget udveksling af kraft uden for det nordiske kraftmarked skyldes også, at
linjeforbindelserne med udlandet er blevet bedre. El-markedet er et konkurrenceudsat
marked, hvor udbud og efterspørgsel i stor grad bestemmes af prisen på elektricitet
i det nordiske kraftmarked og i forhold til lande, som vi udveksler kraft med.
Nettoeksport af kraft til lande uden for det nordiske kraftmarked svinger også med
variationer i vandkraftsproduktionen i Norden, som var særligt lav i år 2003.
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Selvforsyningsgraden i Norden er blevet styrket fra 1990 frem til i dag gennem blandt
andet øget satsning på lokale vedvarende energikilder og øget olie- og gasproduktion.
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Selvforsyningsgraden af energi i de nordiske lande
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005
Norway
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Gennem opbygningen af olieindustrien producerede Norge i 2003 over 10 gange så
meget energi som forbruget i Norge. Danmark blev fra 1998 for første gang i nyere tid
selvforsynende med energi. Selvforsyningsgraden på Grønland er lavest og ligger på
omkring 8 %.
Det er et mål i Norden at styrke forsyningssikkerheden blandt andet gennem at satse
på vedvarende energi. Forsyningssikkerheden målt gennem selvforsyningsgraden er
god både i Norge og Danmark, men lavest i Finland og i Grønland. Island eksporterer
ikke energi, men det kan siges, at det sker indirekte gennem eksport af aluminium, idet
fremstillingen af aluminium kræver store mængder elektricitet. Den energimængde, som
eksporteres fra Island i form af aluminium, svarer i størrelsesorden til den mængde olie,
som importeres til Island.
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En selvforsyningsgrad på 1 betyder, at landet producerer lige så meget
primærenergi som bruttoenergiforbrug. Primær energiproduktion er den
energi, som bliver produceret uden brug af andre energibærere som råstof.
Dette omfatter produktion af råolie, naturgas, og forskellige former for
vedvarende energikilder.

Vedvarende energiproduktions andel af bruttoenergiforbrug
Kilde: Eurostat

Med vedvarende energikilder menes miljøvenlig energi, som ikke ophører,
fordi der stadig kommer ny naturlig tilførsel af energi fra kilderne, selvom de
kan blive knappe. Vedvarende energikilder omfatter blandt andet vandkraft,
bioenergi, vind- og solenergi.
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Indikatoren viser, at der er store forskelle i andelen af vedvarende energikilder i de
nordiske lande. Højeste andel har Island, som fra 1996 har haft en andel på over 70
%, den højeste i OECD-området. Danmark, som naturligt nok ikke har væsentlige
vandkraftressourcer, har fået en stigende andel af vedvarende energi ved en stor
satsning på nye vedvarende energikilder som vindkraft og affaldsforbrænding.
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For EU-15 er det et mål at øge vedvarende energis andel af det primære energiforbrug
til 12 % i 2010, mod 6 % i 2003. De nordiske lande har som mål at øge forbruget
af vedvarende energi, og alle de nordiske lande har højere andel vedvarende
energiproduktion i forhold til bruttoenergiforbruget end gennemsnittet i EU-15.
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Vedvarende energi m.m. dækker år for år en stadig større andel af det samlede
energiforbrug. I 2003 dækkede produktionen af vedvarende energi m.m. 13,6 % af
det klimakorrigerede bruttoenergiforbrug mod 6,4 % i 1990. Siden 1995 er andelen i
gennemsnit vokset mellem et halvt og et helt procentpoint årligt.

Energi

Vedvarende elektricitetsproduktions andel af bruttoelforbrug
Kilde: Eurostat

Indikatoren viser vedvarende elproduktions andel af bruttoelforbruget,
målt i procent. Elektricitet produceret fra vedvarende energikilder omfatter
elektricitet fra vandkraft, vind, sol, jordvarme, og fra biomasse og affald.
Bruttoelforbrug omfatter den totale elektricitetsproduktion, plus import minus
eksport.

120%

Norge og Island har en andel af vedvarende elektricitet på omtrent 100 %. At Norge
i nogle år har en andel på over 100 % betyder, at der disse år er god tilstrømning til
vandmagasinerne, og vedvarende elektricitet bliver da eksporteret til andre nordiske
lande. Danmark har den hurtigste vækst i andelen af vedvarende el-produktion gennem
bl.a. betydelig satsning på vindkraft.
EU har et mål om at øge vedvarende el-produktion inden 2010 til 22 % i gennemsnit
for EU-15, hvor der er sat indikative mål for hvert land. Andelen har imidlertid holdt sig
relativt konstant på omtrent 13-14 % siden 1990. De fleste nordiske lande har passeret
EU-15’s gennemsnitlige andel i 2000. De nordiske lande har som mål at fremme en
politik for øget anvendelse af vedvarende elektricitet.
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Sammenhæng med andre kapitler
Kapitlerne om klimaændringer og luft indeholder også indikatorer om
udslip til luft fra energiproduktion.

Baggrund og perspektiver
I handlingsplan for det nordiske energisamarbejde 2006-2009 findes
målsætningerne for at løse nogle af de mest relevante energipolitiske
udfordringer, som Norden står overfor. I handlingsplanen er der tre
hovedtemaer, hvoraf bæredygtigt energisystem er det ene. Målet
er at skabe bedst mulige rammer for udviklingen af de nordiske
energimarkeder, især elmarkedet. Derved kan det nordiske
energimarked fungere som model for det øvrige Europa. Målsætningen
er, at de nordiske lande skal medvirke til at udvikle et bæredygtigt
energisystem i Norden og internationalt med det formål at sikre
energiforsyningen, økonomisk vækst og teknologisk udvikling samt
at nedbringe energisektorens negative påvirkning af klima og miljø.
Handlingsplanen kan læses på www.norden.org/energi .
Der fokuseres i handlingsplanen særligt på vedvarende energi, hvor
Norden fortsat skal være på forkant med øget udbredelse af vedvarende
energi på markederne i Norden og internationalt. Der fokuseres samtidig
på energieffektivisering, således at udviklingen i energiforbruget i
de nordiske lande skal begrænses gennem indsatser rettet mod at
videreudvikle markedsorienteret, nordisk energieffektivitet.
Et andet fokusområde er klima, hvor det nordiske energisamarbejde
i fællesskab med miljøsektoren medvirker aktivt til dels en effektiv
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implementering af de målsætninger at reducere drivhusgasser, som
landene er forpligtede til at opfylde, og dels i udviklingen af forpligtelser
og virkemidler i et klimaregime.
Endelig rettes fokus på bæredygtig energi i tyndt befolkede områder.
Her skal det nordiske energisamarbejde medvirke til udviklingen af
teknologier og virkemidler, der sikrer et bæredygtigt energisystem i de
egne af Norden, der ikke er koblet på et overordnet distributionsnet, og
hvor der hovedsageligt er tale om lokale løsninger.
Nogle af målene i strategien fokuserer på øget nordisk samarbejde
om udbygning af energiinfrastrukturen, lagring af CO2,
forskningssamarbejde på energiområdet og tiltag for øget global brug
af vedvarende energikilder og øget energieffektivitet. Det er vanskeligt
direkte at opstille indikatorer, som viser samarbejde, men der gøres
tiltag inden for:
•
•
•
•

øget nordisk samarbejde om udbygning af energiinfrastrukturen
lagring af CO2
forskningssamarbejde på energiområdet
nordisk påvirkning for at øge brug af vedvarende energikilder
globalt og øge energieffektiviteten

Publikationer:
“Vedvarende energi i Norden - Et sammenlignende studie af de nordiske
landes vedvarende energipolitikker og virkemidler: www.norden.org/
pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:561
“Muligheter for fornybare energisystemer og hydrogenteknologi i VestNorden”: www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:555

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006

53

I Island har man en vision om, at landet skal blive verdens første brintenergi samfund, hvor man vil anvende vandkraft og geotermisk energi til
at producere brint. Se også http://www.newenergy.is/newenergy/en/.
Et vigtigt skridt i arbejdet for, at Sverige skal være rustet til at være et
samfund i bæredygtig udvikling, var nedsættelsen af Kommissionen mod
Olieafhængighed. Kommissionen skal udgøre Statsministerens forum
for en fordybende diskussion og analyse af strategiske spøgsmål med
henblik på, at Sverige senest 2020 ikke længere er afhængig af fossile
brændsler til transport eller opvarmning.
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Havet

Udfordringer og langsigtede mål
De nordiske lande er forenet med hinanden via havet. Havet udgør
levebrød for mange kyst- og øsamfund, og hav og strande er vigtige
rekreationsområder for de nordiske folk. Forurening truer det marine
miljø og havets produktivitet.
Flere af menneskets andre aktiviteter skader også marine biotoper
og økosystem. Havet udgør et livsvigtigt led i det globale økosystem,
og ødelæggelse af det marine miljø kan derfor få langtrækkende
konsekvenser. Vor forståelse for det marine miljø er på mange måder
mangelfuld og må forbedres, så vi bliver mere bevidste om oceanernes
betydning for det globale økosystem, og så vi kan agere for at bevare og
udnytte havenes rigdomme bæredygtigt.

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•
skall hjälpa till med att förbättra informationen om den
marina miljöns tillstånd på global nivå. De nordiska länderna
kommer under perioden att stödja FN’s procedur för global
rapportering och bedömning av den marina miljön. Idéer
kommer att hämtas från de nordiska länderna till rapportering
om tillståndet hos marina ekosystem inom deras områden,
inklusive korallreven i kalla havsområden.
•
kommer att utveckla sina nationella handlingsprogram
för skydd av havsmiljön, eller motsvarande planer, senast
2005, om de inte redan gjort detta. Så långt som möjligt
skall dessa baseras på en ekosystemanpassning till
havsmiljöförvaltningen.
•
kommer att ta ledningen internationellt, när det gäller att
propagera för, och utveckla ett effektivt internationellt
verktyg för att handskas med förorening av kvicksilver, och
eftersträva en förstärkning av Stockholmskonventionen och
andra styrmedel avseende förorening av tungmetaller och
beständiga organiska föroreningar.

De nordiske marine økosystemers biologiske mangfold, struktur,
funktion og produktivitet skal bevares, og en bæredygtig udnyttelse af
de marine ressourcer skal sikres. Forurening af oceanerne må ophøre.
Dette kræver, at udslip af naturlige stoffer begrænses, så de ikke
ødelægger havets kemiske og næringsmæssige ligevægt, og at udslip
af kemisk stabile og farlige stoffer stoppes helt og holdent. For at opnå
dette, må udslip af næringsstoffer reduceres med 50 % til områder,
hvor disse udslip kan forventes at forårsage eutrofiering. Udslip af
risikostoffer bør mindskes successivt for at tilnærme koncentrationerne
af sådanne stoffer i det marine miljø til baggrundsværdierne for naturligt
forekommende stoffer. Syntetiske stoffer fra menneskelig virksomhed
bør mindskes næsten til nul inden år 2020.

•

•
•

•

betygar på nytt sina åtaganden för upprättande av ett nätverk
av marina skyddsområden. De nordiska länderna kommer
att undersöka den vetenskapliga grunden för upprättande
av marina skyddsområden och dessas roll för bevarandet
av världshavens biologiska mångfald och produktivitet och
skall ha identifierat den första gruppen av sådana områden i
perioden 2005–2008.
vill utöka regionala satsningar för att skydda havsområden.
kommer att stödja utvecklingen av den föreslagna Arktiska
marina strategiska planen, och den pågående dialogen inom
den Nordatlantiska konferensen och Nordsjökonferenserna.
De nordiska länderna stödjer utvecklingen av en gemensam
europeisk marin strategi.
kommer att arbeta aktivt för att främja verkställandet
av IMO’s principbeslut från april 2004 om att definiera
Östersjöområdet som ett särskilt känsligt havsområde (pssa),
med undantag av ryska farvatten. De nordiska länderna
kommer att aktivt stödja och på lämpligt sätt förklara
Östersjön som ett kontrollområde enligt bilaga vi till marpol
73/78 inom IMO.
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Miljøgifte i torsk
Kilde: Fødevareministeriet DK.; Indikatorer for bæredygtig udvikling i Island 2005.

Koncentrationen af PCB i torskelever
fra farvande omkring Danmark i perioden 1988-2003.

PCB i torskelever
2,0

PCB (polychlorerede biphenyler) er en samlet betegnelse for organiske miljøgifte,
der ophobes i fedtvævet hos bl.a. fisk og forårsager kræft hos dyr og mennesker. De
akkumuleres via fødekæden, og mennesket eksponeres således hovedsageligt via
kosten ved indtagelse af animalsk fedt og fisk.
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Indikatoren viser et betydeligt fald i indholdet af PCB i torskelever. Dette fald kan
tilskrives den miljømæssige regulering af transport, handel, brug og håndtering af PCB.
Målet er fuldstændigt ophør af de miljøfremmede stoffer til Østersøen i år 2020, jf.
Helsinki Konvention revision 1992.
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Udviklingen af miljøfremmede stoffer i torsk
fra islandske farvande over perioden 1994-2004.

Miljøfremmede stoffer i torsk (indeks 100 = 1994)
140

De tre typer af forurenende stoffer, som anses for farligst i relation til forurening af havet
er POPer (persistent organic pollutants), tungmetaller og radioaktive stoffer. Denne
graf viser tendensen i relation til udvalgte forurenende stoffer fra hver af disse grupper,
målt i torsk fra islandske havområder. Det er svært at udlede en klar trend fra dataene,
selvom det ser ud til, at omfanget af disse forurenende stoffer i islandske havområder
er faldende snarere end stigende. Man skal huske, at mængden af hvert af disse
forurenende stoffer er ekstrem lille, og langt under grænseværdierne for sundhed og
miljø.
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Indikatoren om miljøgifte er relevant i forhold til strategiens målsætning om, at ”Utsläpp
av riskämnen bör minskas successivt, i syfte att närma koncentrationerna av sådana
ämnen i den marina miljön till bakgrundsvärdena för naturligt förekommande ämnen,
och nästan till noll för syntetiska ämnen från mänskliga verksamheter före år 2020”.
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Havet

Udslip af tungmetaller til luften
Kilde: Østersøen: HELCOM, indicatorfact sheet 2005 og Nordsøen: OSPAR, Assessment of trends in atmospheric concentration and deposition of hazardous pollutants to the
OSPAR maritime area Evaluation of the CAMP network, april 2005.

De to figurer til højre viser udvikling i den samlede atmosfæriske deposition
(nedfald) af tungmetaller i henholdsvis Østersøen og Nordsøen.

Atmosfæriske deposition i Østersøen
140

Figuren til venstre viser udslip af tungmetaller til luften fra Danmark, Sverige
og Finland i perioden 1990-2003.
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Den atmosfæriske deposition er faldet for alle tre tungmetaller over de sidste 15 år.
For Østersøen bidrager Danmark, Finland og Sverige med ca. 5-6 % af nedfaldet.
For Nordsøen skyldes også kun en mindre del af nedfaldet udslip fra de nordiske
lande. Indførelsen af blyfri benzin er medvirkende til det store fald, der ses for bly i
starten af 1990’erne. Den faldende tendens for cadmium og kviksølv skyldes bedre
røggasrensning fra affaldsforbrændingsanlæggene og de kulfyrede kraftvarmeværker.
Desuden har nedlæggelse af ældre industrianlæg til metalfremstilling primært i
Østeuropa også haft en betydelig indflydelse på den aftagende deposition.

120

60

40

Indikatoren er yderst relevant i forhold til strategiens målsætning om at ”… Detta kräver
att utsläpp av naturliga ämnen begränsas så att de inte rubbar havets kemiska och
näringsmässiga jämvikt och att utsläpp av kemiskt stabila och farliga ämnen stoppas
helt och hållet. …” og ” …Utsläpp av riskämnen bör minskas successivt, i syfte att
närma koncentrationerna av sådana ämnen i den marina miljön till bakgrundsvärdena
för naturligt förekommande ämnen, och nästan till noll för syntetiska ämnen från
mänskliga verksamheter före år 2020.”

Nationale udledninger af tungmetaller (Danmark, Sverige og Finland)

80

20

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Bly

Cadmium

Kviksølv

Atmosfæriske deposition i af tungmetaller Nordsøen
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Tilførsel af tungmetaller med vand
Kilde: HELCOM Indicator Fact Sheets 2004

Tilførsel til Østersøen af bly, cadmium og kviksølv med spildevand og vandløb
fra Sverige og Finland i perioden 1994-2003.

Afstrømningen til Østersøen (Finland og Sverige)
250

Indikatoren viser, at for Finland og Sverige kan der konstateres en faldende tendens i
udledningen af tungmetaller.

Indeks 1995=100
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Overordnet er det vigtigt at begrænse udslippet af tungmetallerne, idet de udgør en
trussel for sundheden, og ophobes gennem hele fødekæden. Østersøens specielle
geografiske, oceanografiske og biologiske egenskaber kombineret med intens
industrialisering, tæt befolkningstæthed mv. betyder, at koncentrationerne her er
væsentligt højere end i for eksempel Nordsøen.
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Indikatoren er yderst relevant i forhold til strategiens målsætning om at ”… Detta kräver
att utsläpp av naturliga ämnen begränsas så att de inte rubbar havets kemiska och
näringsmässiga jämvikt och att utsläpp av kemiskt stabila och farliga ämnen stoppas
helt och hållet. …” og ” …Utsläpp av riskämnen bör minskas successivt, i syfte att närma
koncentrationerna av sådana ämnen i den marina miljön till bakgrundsvärdena för
naturligt förekommande ämnen, och nästan till noll för syntetiska ämnen från mänskliga
verksamheter före år 2020.”
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Tilførsel af næringsstoffer
Kilde: HELCOM, indicatorfact sheet 2005

Tilførsel af kvælstof og fosfor til Østersøen fra Sverige, Finland og Danmark
samt total vandafstrømning fra de tre lande til Østersøen i perioden
1994-2003.

Udslip af kvælstof og fosfor til havet (Østersøen)
35000

Figuren viser, at den samlede udledning af kvælstof og fosfor er faldet jævnt siden
år 2000, hvilket kan skyldes en aktiv indsats på spildevandsområdet og tiltag for at
nedbringe landbrugets udlednig af kvælstof. Det fremgår endvidere af figuren, at der
er relativt store udsving mellem de enkelte år. Sammenholdes udledningen af kvælstof
og fosfor med afstrømningen, viser der sig en tydelig tendens, idet udledningen typisk
hænger sammen med variationerne i afstrømningen. Kraftig nedbør vil resultere i
øget udvaskning og afstrømning fra landbrugsjord, hvilket medfører øget input af
næringsstoffer, koncentration og belastning.
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Havområderne påvirkes af næringsstoffer (kvælstof og fosfor), som ledes ud i
vandmiljøet via spildevandet og afstrømning fra landbrugsområder, samt via den
atmosfæriske deposition og gennem vandudveksling fra de omgivende havområder.
Eutrofiering af vandmiljøet med næringsstoffer (kvælstof og fosfor) medvirker til en øget
algevækst og højere former for planteliv. Dette kan afføde en uønsket forstyrrelse af
balancen mellem organismer, der er til stede i vandet. Færre næringsstoffer i havmiljøet
er en afgørende forudsætning for at begrænse eutrofieringen og dermed også omfanget
af iltsvind.

Havet

Kilde: NIVA-Rapport 5103-2005: “Tilførsler av næringssalter til Norges kystområder, beregnet med tilførselsmodellen TEOTIL”.
Tilførsel af nitrogen og fosfor
2000

Tilførsel af fosfor og kvælstof i perioden 1985-2004 fra Norge til
Nordsøen (kystområdet fra den svenske grænse til Lindesnes).

Disse to indikatorer er relevante i forhold til Strategiens målsætning for
havmiljøet: ”minskning av påverkan av nitrat och fosfor, upphörande av
påverkan av riskämnen och tungmetaller,…”. Eutrofiering er endvidere et
hovedtema i Nordisk Ministerråds miljøhandlingsprogram 2005-08.
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Tilførsel af fosfor og kvælstof fra Norge til Nordsøen er reduceret
medhenholdsvis 65 % og 34 % fra 1985 til 2004. Dette er især sket ved
udbygning af renseanlæggene, men der er også gennemført tiltag på
landbrugsområdet og for at mindske udledninger fra akvakultur. I 1997 blev
det åbne havbrug forbudt i Nordsøområdet, og det har bevirket, at tilførslerne
fra fiskeopdræt er betydelig reduceret.
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Sammenhæng med andre kapitler
Kapitlet om kemikalier indeholder også indikatorer om miljøfremmede
stoffer i miljøet, mens der i kapitlet om landbrug findes indikatorer om
diffus tilførsel af næringsstoffer. Der henvises også til kapitlerne om
fiskeri, og om fødevaresikkerhed og sundhed.

Baggrund og perspektiver
Nordisk Ministerråds aktiviteter inden for havområdet er rettet mod at
opfylde målsætningerne i det nordiske miljøhandlingsprogram 200508, afsnittet om havet. Der fokuseres på fire områder:
•
miljøfarlige stoffer,
•
eutrofiering,
•
økosystembaseret forvaltning samt
•
klimaændringernes påvirkning af havmiljøet.
Det har med det eksisterende datagrundlag været muligt at knytte
indikatorer til miljøfarlige stoffer og eutrofiering. Datagrundlaget
for miljøfarlige stoffer er primært baseret på tilstandsrapporterne,
som de regionale konventioner har udarbejdet. I de nordiske landes
nationale overvågningsprogrammer varierer de forskellige målemetoder,
parametre, matricer etc., hvorfor datagrundlaget her har været
begrænset.
På havområdet gennemføres forskellige projekter, som i varierende
grad relaterer sig til ”udøvelse af regionale satsninger for at beskytte
havområderne” og ”udvikling af nationale handlingsprogrammer
for beskyttelse havmiljøet”, som nævnt i strategien for bæredygtig
udvikling. Enkelte af projekterne bidrager til indikatorarbejdet
(nogle til referenceforhold og klassifikation, som er relateret til
Vandrammedirektivet, andre indirekte til styrkelse af datagrundlaget).
Størstedelen af aktiviteterne afsluttes først 2007/08, hvorfor
tilgængelige rapporter pt. er begrænset:

Nitrogen

Miljøfarlige stoffer:
Overvågning af organisk forurenende stoffer i luft og deposition i
de nordiske lande og de arktiske områder
En sammenlignende vurdering af POPer og deres metabolisme i
Vest-Norden og Østersøens miljø
Analyse af TBT i det marine miljø, http://www.norden.org/pub/
sk/showpub.asp?pubnr=2005:550
Eutrofiering:
Interkalibrering af planteplankton og makrofytter i Skagerrak
Kvalitetsklasser til brug for vandrammedirektivets indikatorer
(EQUAL), http://www.norden.org/pub/sk/showpub.
asp?pubnr=2006:510
Definition af referenceforhold for kystnære områder i Østersøen
og Nordsøen (DEFINE)
Omkostningseffektiv begrænsning af kvælstofbelastningen til
Østersøen sub-basin
Marin miljøvurderingsmodel for Østersøen og Nordsøen
(BANSAI), http://www.imr.no/
EU’s marine strategi har til formål at beskytte og genoprette Europas
havområder og sikre, at alle menneskelige aktiviteter udføres på en
bæredygtig måde. I forbindelse med EU´s marine strategi arbejdes der
på at komme med et tværsektorielt nordiske indspil, hvor der blandt
andet udvikles værktøjer til brug for en samfundsøkonomisk analyse af
konsekvenserne af EU-Kommissionens temastrategi for det marine miljø.
Områder som miljøfarlige stoffer, eutrofiering, fiskeri, biodiversitet,
olieforurening, støj og maritim transport behandles, og der gives forslag
til dels indikatorer på miljøpåvirkninger, dels metoder til bestemmelse af
omkostningseffektive foranstaltninger.
For yderligere oplysninger om havområdet henvises til: www.norden.
org/hlg, http://www.norden.org/miljoe/miljo-fisk/sk/index.asp og
http://www.norden.org/miljoe/Miljoogdata/sk/index.asp
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Kemikalier

Udfordringer og langsigtede mål
De langsigtede mål er, at anvendelse af kemikalier ikke må medføre
risiko for negative effekter på sundhed og miljø, at udslip af kemikalier,
som udgør en trussel mod sundhed og miljø, skal ophøre inden for
en generation, at producentansvar styrkes, samt at substitutions- og
forsigtighedsprincipperne indpasses i kemikaliepolitikken. Derfor skal
varer, der introduceres på markedet om 10-15 år, stort set være uden
menneskeligt fremstillede organiske stoffer, som er svært nedbrydelige,
og som koncentreres i levende organismer.
Varer skal også være uden menneskeligt fremstillede stoffer, som er
kræftfremkaldende, påvirker arvemassen og påvirker reproduktionen
eller er hormonforstyrrende, samt uden tungmetaller som kadmium,
kviksølv og bly. Endvidere skal der stilles krav til viden og information om
alle kemikalier, der anvendes i processer og produktion af varer.
Væksten i både omfang og antal stoffer i kemikalieanvendelsen er
forbundet med sundheds- og miljøproblemer, og er en af de største
globale udfordringer for en bæredygtig udvikling. Tendensen er, at udslip
af kemiske forureninger fra punktkilder mindskes, mens spredningen via
produkter og diffuse kilder øges.

Mål og indsatser 2005-2008
De nordiska länderna
•
skall verka för att användningen av kvicksilver starkt
reduceras både genom att vara pådrivande inom utvecklingen
av EU’s regelverk på området och genom att gå före med
nationella åtgärder och att vara pådrivare för ett globalt unepavtal för kvicksilver.
•
skall verka för att miljö- och hälsoeffekterna av utsläpp
av läkemedelsrester uppmärksammas och kartläggs
ytterligare samt att regler utvecklas nationellt, inom EU och
internationellt.
•
skall bidra till att det i EU’s nya lagstiftning för kemikalier
(reach) ställs krav på kunskap och information om alla
kemikalier som används i processer och produktion av varor.
•
avser att arbeta för att det i EU’s nya kemikalielagstiftning
(reach) tydliggörs att näringslivet/industrin får ansvaret för
att undersöka och värdera kemikaliers farlighet samt för att
säkerställa att de används utan fara för hälsa och miljö.
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Af cirka 50.000 kemiske stoffer på det europæiske markedet er
sundheds- og miljøegenskaberne kun kendt for en brøkdel. Krav på
testning og godkendelse findes i dag for nye stoffer, men mangler for
eksisterende. Mangelfuld viden om kemikalier i varer er også stor. For at
kunne mindske spredning og eksponering af farlige stoffer via produkter
kræves fælles internationale regler og vurderingskriterier, som bygger
på forsigtighedsprincippet. I de nordiske lande samles oplysninger om
kemiske produkter i nationale produktregistre, som udgør et vigtigt
grundlag for kemikaliearbejdet.
De nordiske lande er kommet relativt langt i kemikaliearbejdet og
har høje og fælles ambitioner. Centrale målsætninger er at følge
op på generationsmålene: i 2020 skal ingen produkter eller varer
på markedet indeholde kemikalier med særlig problematiske
sundheds- eller miljøeffekter (begrebet generationsmålet stammer fra
Nordsøkonferencen i Esbjerg 1995). For at komme videre kræves en aktiv
og samordnet international indsats. Arbejdet for at styrke regelsættet
inden for EU/EØS-samarbejdet er centralt, og de skærpede krav bør
stilles til virksomhederne. Mulighederne for fremgang her og i det
internationale arbejdet øges gennem nordisk samarbejde, hvilket derfor
bør prioriteres.

•

•

•

•

avser att arbeta för att det ställs enhetliga krav på testning
och värdering av farlighet hos kemikalier, oavsett om de
betraktas som existerande eller nya ämnen och oavsett om de
ingår i leksaker, kosmetika, bekämpningsmedel eller om de
används som industrikemikalier.
avser att utveckla arbetet med kemikaliefrågor inom det
produktorienterade miljöarbetet genom att kemikaliefrågorna
på ett konkret sätt integreras i produktion och konsumtion
samt att livscykelperspektivet beaktas.
kommer att fortsätta att minska användningen av
bekämpningsmedel på offentliga områden och i privata
trädgårdar.
avser att medverka till att konkretisera generationsmålet i
det internationella samarbetet inom ospar och helcom och
fortsatt vara ledande i arbetet med att utforma kriterier för
urvalet av kemikalier som skall prioriteras i ospar-arbetet.

Farligt affald
Kilde: Eurostat, samt Nordisk statistisk årbok 2005

Farligt affald

Produktionen af farligt affald per indbygger i de nordiske lande i perioden
1997-2003 (kg/person).
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Farligt affald dækker over de affaldsfraktioner, som er omfattet af Basel-konventionen,
bl.a. medicinsk affald, affald fra produktion og brug af pesticider, organiske
opløsningsmidler, spildolie osv.
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Der kan ikke spores en entydig udvikling for de nordiske lande. For Danmark, Finland
og Norge anes en opadgående tendens. For Danmark gælder, at produktion af
farligt affald totalt var 164.000 tons større i 2003 end i 1997 - en stigning på 65 %.
Stigningen i mængden af farligt affald skyldes hovedsageligt en stigning i mængden
af olieholdigt affald samt en stigning i farligt affald fra industrien. For Norge var
stigningen i samme periode på 33 % svarende til 198.000 tons. Norges højere
niveau af farligt affald hænger sammen med olieindustrien. Der kan endvidere spores
forholdsvis store forskelle landene imellem. Hvor Island kun producerer omkring 25 kg
farligt affald per person, producerer Norge omkring 150 kg per person.

120,0
kg/pers.

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

Indikatoren siger i sit udgangspunkt ikke noget om stoffernes egenskaber, eller
hvorvidt de er skadelige for menneskers sundhed, men den opadgående tendens
harmonerer ikke med strategiens langsigtede målsætning om, at ”Utsläpp av
kemikalier som utgör ett hot mot hälsa och miljö skall upphöra inom en generation”.
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Miljøgifte
Kilde: Pers. comm. Frank Riget, DMU 2006.

Udviklingen af to miljøgifte i sæler på Grønland
i perioden 1986-2003. Bemærk forskelle i Y-akser.

Koncentrationen af PCB og PFOS i sæler i central øst Grønland
1400

PCB kurven (aflæses på venstre Y-akse) er opgjort som summen af 10 PCB typer i spæk.
PFOS kurven (aflæses på højre Y-akse) viser koncentrationen i lever. Begge stoffer
er målt i unge ringsæler fra Scoresbysund i det centrale Østgrønland og angivet som
median koncentrationerne på våd vægt basis.
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Stockholm-konventionen handler om at bekæmpe de mest giftige og svært
nedbrydelige stoffer, der findes (kaldet POP’erne eller ”det beskidte dusin”).
Konventionen trådte i kraft i 2004, efter at den var blevet ratificeret af over 50 lande,
og den omfatter bl.a. DDT, PCB’er og dioxiner. Stofferne er meget svært nedbrydelige.
Derfor findes de i kroppen på de fleste af os, hvor de kan blive i årtier. Miljøgiftene
rejser vidt omkring i atmosfæren og i dyr, hvilket er forklaringen på, at mennesker
og dyr i de arktiske egne, langt fra al udledning af stofferne, har ophobet stofferne
i kroppen. Især rovdyr er hårdt ramt. Det vil sige rovfugle, rovfisk og ikke mindst
pattedyr. Stofferne optages i fedt, hvor de ophober sig. Heldigvis eksisterer der i de
fleste tilfælde i dag alternativer til de giftige stoffer.

PCB (ng/g)
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På kurven er koncentrationen af PCB, nedadgående, og dette er resultatet af en
omfattende indsats for at forbyde stoffet og finde alternativer. PCB er omfattet af
Stockholm-konventionen. Perfluoroctansulfonat (PFOS) er et stof, som benyttes i
mange industri- og forbrugerprodukter, fordi det er stærkt smudsafvisende. Stoffet er
endnu ikke en del af Stockholm-konventionen, men er nomineret til at blive omfattet.
Koncentrationen af stoffet i sæler i Grønland er stigende, hvilket er et udtryk for en
negativ udvikling, som kræver en indsats.
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Miljøgifte i modermælk
Kilde: Danmark: Sundhedsstyrelsen og Fødevaredirektoratet, 1999; Danmarks Fødevareforskning, Dioxinhandlingsplan 2000-2004. Slutrapport. Maj 2005.
Sverige: Sveriges Miljømål. Norge: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo.

Danmark

Udviklingen i indholdet af miljøgifte i modermælk
for henholdsvis Danmark, Finland og Sverige.
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For alle fire lande vises udviklingen i indholdet af dioxin og PCB, og for Sverige vises
endvidere udvikling i indholdet af PBDE (bromerede flammehæmmere). Der kan for
alle landene ses en faldende tendens for dioxin og PCB. Kilder til dioxinforurening er
blandt andet forbrændingsprocesser, herunder afbrænding af affald. Fra slutningen af
1980’erne er der internationalt arbejdet for at nedsætte dioxinudslippet. Figurerne viser,
at denne indsats tilsyneladende har reduceret den menneskelige påvirkning. Samme
udvikling kan ses for PCB, hvor der har været arbejdet med udfasningen af brugen siden
1980’erne (se også foregående indikator om miljøgifte).
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Det er imidlertid interessant at bemærke, at de svenske data for indholdet af PBDE
(polybrominated diphenyl ethers) – der bruges som flammehæmmer – ikke tegner
samme positive billede. Indholdet af PBDE i 2005 er således stort set det samme som
i 1996. De svenske data bygger på relativt få målinger i udvalgte områder, og afspejler
derfor ikke en landsdækkende udvikling.
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Indikatoren er relevant i forhold til strategiens langsigtede målsætning om, at
”Användningen av kemikalier får inte medföra en risk för negativa effekter på hälsa
och miljö.” Indikatoren tyder på, at udviklingen generelt set går den rigtige vej, men
at tendensen dog ikke er entydigt positiv for alle stoffer. POP repræsenterer endvidere
fortsat en sundhedsmæssig belastning.
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Klassificerede og nye kemiske stoffer i EU
Kilde: Natur & Miljø 2004, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Udviklingen i antallet af klassificerede stoffer, som er optaget
på EU’s liste over farlige stoffer i perioden 1993- 2004.

Antallet af klassificerede stoffer på
EU's liste over farlige stoffer
4.000

I 1980’erne blev der i EU registreret ca. 100.000 kemiske stoffer (EINECS-listen), og
det er disse, der klassificeres for deres skadelige virkninger. Klassificeringen betyder,
at stofferne vurderes for mulige effekter på mennesker og miljø, herunder om de er
kræftfremkaldende. EU har til dato klassificeret ca. 3.800 kemiske stofgrupper som
farlige. I hver stofgruppe kan der være flere stoffer, og der er således ca. 8.000 stoffer,
som er klassificeret som farlige i EU. Et stof som er klassificeret som farligt, skal
faremærkes, og der skal gives oplysninger om sikker brug. Det samme gælder for de
produkter, som stoffet indgår i.
Indikatoren vurderes at være relevant i forhold til målsætninger om ”Större kunskap om
alla ämnen som används” samt ” Det bör finnas upplysningar om egenskaper för alla
kemikalier som produceras och marknadsförs.” Tendensen viser en gunstig udvikling i
retning af strategiens målsætning.
Klassificering af stoffer opdateres kontinuerlig – de endelige beslutninger om EUklassificering af stoffer kan dog tage megen tid. To undergrupper under den nordiske
kemikaliearbejdsgruppe, ’miljøklassificering’ og ’sundhedsklassificering’, forsøger
at sammenfatte fælles nordiske synspunkter eller udveksle idéer forud for EUklassificeringsmøder. Kemikaliegruppen har endvidere gennem sine projektgrupper
understøttet viden om klassificering betydeligt ved udarbejdelse af alment tilgængelige
databaser N-Class (http://apps.kemi.se/nclass/default.asp) samt H-Class.
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Endvidere samarbejder disse projektgrupper om miljø- og sundhedsklassificering for
at sammenfatte indsigt i og projekt for klassificeringsarbejdet i REACH og GHS (Global
Harmonised System).
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Anvendelsen af kviksølv
Kilder: DK: Miljøstyrelsen (1996; 2003) Massestrømsanalyser af kviksølv; S: Kemikalieinspektionen (2004) Kemi rapport 2004/02. N: SFT (2005) Miljøgifter i produkter.

Anvendelsen af kviksølv i udvalgte processer og produkter i Sverige, Norge
og Danmark, nemlig anvendelse som tandfyldning (amalgam plomber), i
batterier, i termometre, samt i lyskilder (blandt andet neonlamper). Bemærk
forskelle i skala.
Her er medtaget en samlet gruppe for ’andre anvendelser’, som blandt andet omfatter
industriel brug til elektrolyse, anvendelse i elektriske komponenter samt diverse mindre
anvendelser. Dermed dækker indikatoren i princippet alle tiltænkte anvendelser, om end
datagrundlaget i nogle tilfælde er ganske usikkert.

Sverige
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For hvert land sammenlignes niveauet i første del af 1990’erne med situationen efter år
2000, baseret på nationale massestrømsanalyser. Nogle tal er gennemsnit for to år, og
en række anvendelser er ikke medtaget i indikatoren. De udvalgte anvendelser omfatter
langt størsteparten af det samlede forbrug i dag. Tidligere var der i nogle lande også
andre betydelige anvendelser, herunder i industrien. Der indgår ikke tal for kviksølvs
tilstedeværelse som urenhed i visse materialer, fx kunstgødning og kul.
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Udviklingen viser et markant fald i forbruget af kviksølv for alle anvendelserne i de
tre lande, dog undtagen kviksølv til belysning i Norge, som har været svagt stigende.
Der ses således markante fald i forbruget til tandplomber (amalgam), batterier og
termometre. I Danmark er det totale forbrug af kviksølv reduceret med 20 % fra 1992/93,
og trenden er stadig nedadgående. Det forventede forbrug er faldet med 10 % i forhold
til det tidligere forventede forbrug under samme tidsperiode. I Sverige kan man notere
en tilsvarende udvikling. Der er fremsat et forslag om et generelt forbud mod kviksølv i
Sverige. Nogle anvendelser er helt ophørt.
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Kviksølv er en af de allerfarligste miljøgifte og en trussel mod både miljø og menneskers
helbred. Kviksølv forekommer naturligt i naturen, men den største kilde er menneskers
aktiviteter såsom afbrænding af fossile brændsler, forarbejdning af bl.a. metaller samt
afbrænding af kviksølvholdigt affald. Gasformig elementarisk kviksølv bliver længere i
atmosfæren (op til 2 år), og den kan let transporteres f.eks. til arktiske områder. Udslip
til miljøet er dog faldet
gennem de 20 seneste år,
Danmark
men netop i Arktis har man
4000
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Bæredygtighedsstrategien
har derfor en specifik
målsætning om, at de
nordiske lande skal ”..verka
för att användningen
av kvicksilver starkt
reduceras både genom
att vara pådrivande inom
utvecklingen av EU’s
regelverk på området och
genom att gå före med
nationella åtgärder”.
Indikatoren er knyttet til
denne målsætning.
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Salg af pesticider til private
Kilder: Danmark: Miljøstyrelsen, Norge: Mattilsynet, Sverige: KemI

Mængden af bekæmpelsesmidler solgt til private i Sverige, Norge og Danmark
i perioden 1996-2004, målt som aktivt stof (tons).
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Bekæmpelsesmidler anvendes i private haver og på offentlige områder på samme
måde som i landbruget mod ukrudt, skadedyr og vækstsygdomme.
Visse typer midler (giftige til meget giftige) må dog ikke sælges til private konsumenter.

Indikatoren er værdifuld for strategiens målsætning om reduktion i anvendelse af
bekæmpelsesmidler på offentlige områder og i private haver.
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Statistikken viser, at anvendelsen af bekæmpelsesmidler i private haver er faldet både
i Danmark, Norge og Sverige. Tendensen har været tydeligst i Danmark, hvor man
bl.a. har haft en kampagne for ikke-kemisk bekæmpelse i private haver. Den totale
anvendelse af bekæmpelsesmidler viser nedadgående trend for Danmark og Norge,
men svagt opadgående for Sverige.
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Sammenhæng med andre kapitler
Problemer og mål vedrørende kemikalier berøres også i andre kapitler, herunder
kapitlerne om havet, fødevaresikkerhed samt landbrug

Baggrund og perspektiver
Der er i strategien specificeret 13 delmål og indsatser for de nordiske lande i
perioden 2005-2008. Nogle af delmålene er kvalitative og vanskelige at måle med
indikatorer. Andre refererer til mål for indsatser, som endnu er under forhandling
eller implementering. Det har kun været muligt at opstille indikatorer, der knytter sig
mere eller mindre direkte til fire af delmålene. En forstærket indsats for at udvikle
operationelle nordiske indikatorer for strategiens delmål for kemikalier er påkrævet,
hvis resultaterne af strategien skal kunne belyses.
Yderligere oplysninger om den nordiske indsats på kemikalieområdet kan findes
på Nordisk Ministerråds hjemmeside under kemikaliegruppen på: www.norden.
org/miljoe. Der har både været gennemført en række aktiviteter og er udgivet flere
rapporter på området.

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006

65

Fødevaresikkerhed og sundhed

Udfordringer og langsigtede mål
Forbrugerne skal tilbydes sikre fødevarer, information og mulighed
for at sammensætte en sund kost. Det kræver bl.a. en tilstrækkelig
og letforståelig mærkning af fødevarer. Fødevarers indhold af
miljøforurenende stoffer og mikroorganismer skal først og fremmest
reduceres ved begrænsning af forurening ved kilden, dvs. enten hos
forureneren eller i primærproduktionen og i forædlingsindustrien.
Producenter og importører har ansvaret for, at fødevarer er i god stand
og ikke udgør en sundhedsrisiko ved korrekt håndtering. De offentlige
myndigheder udøver kontrol og sikrer åbenhed og gennemsigtighed i
forbindelse med risikohåndtering (fastsættelse af regler og kontrol) og
risikovurdering.
I de nordiske lande har man taget politiske beslutninger om
fødevaresikkerhed og vedtaget en handlingsplan for at styrke
forbrugerindflydelse på fødevareområdet. Det er fastslået, at de
nordiske lande ønsker et højere beskyttelsesniveau. Den nordiske
politik er at acceptere så lavt et indhold af kemiske stoffer og skadelige
mikroorganismer i fødevarer som muligt gennem forebyggende indsats.

Kost og ernæring er centralt, når det gælder forbrugernes helbred. Der
sker løbende en udvikling, når det gælder viden om fødevaresikkerhed.
Ny og forbedret fødevareteknologi samt nye fremstillingsprocesser kan
løse gamle problemer, men de kan også give anledning til flere.
Enkle og entydige regler, som kan forstås af fødevarevirksomheder,
producenter, forbrugere og kontrolmyndigheder er vigtige for høj
fødevaresikkerhed, sammen med råd om kostens sammensætning og
tilberedning. Forbrugerne skal sikres mulighed for et reelt og informativt
valg. Rollefordelingen i arbejdet for en høj fødevaresikkerhed er klar.
Producenter og importører har ansvaret for, at fødevarerne er sikre, når
de tilbydes forbrugerne. I denne sammenhæng er det vigtigt at arbejde
for, at landbrug og fiskeri ikke påvirkes negativt af eksterne faktorer,
såsom jord-, luft- og havforurening, men at forureningen stoppes ved
kilden.
Vurdering af fødevaresikkerhed baseres i stigende grad på
risikovurdering i internationale fora, - specielt i EU’s og FAO/WHO’s
ekspertkomiteer. Det er vigtigt for den internationale handel, at samme
standarder for fødevaresikkerhed fastsættes i hele verden.

Mål och insatser 2005–2008
De nordiska länderna:
•
kommer att öka insatserna gällande husdjurens hälsa och
välbefinnande. Genom en uppbyggnad av kunskap och
övervakning av alla aktörer från jord/fjord till bord stärks den
förebyggande insatsen i primärproduktionen mot sjukdomar,
zoonoser eller andra förhållanden som kan utgöra ett problem
för djurhälsa och livsmedelssäkerhet.
•
kommer att förstärka säker livsmedelshantering och
produktion hos företag och hos konsumenter.
•
kommer att arbeta för kunskapsuppbyggnad bland personal,
både i primärproduktionen, den industriella produktionen
och i distributionsledet för att garantera kunskap om de
risker som kan finnas. Konsumenterna skall få målinriktad
information om säker hantering, lagring och beredning av
livsmedel.
•
vill arbeta för att kemiska ämnen i livsmedel i möjligaste mån
skall begränsas. Användningen av tillsats- och aromämnen,
produktionshjälpmedel som bekämpningsmedel, veterinära
läkemedel samt rengörings- och desinfektionsmedel
begränsas till det som är tekniskt nödvändigt. Riskbedömning
av ämnen som används t.ex. i emballage eller som
aromämne saknas i stor utsträckning, och prioriteras högt.
Konsumenterna skall få råd och vägledning, som minimerar
intaget av problematiska ämnen, t.ex. av dioxin och kvicksilver
i fisk.
•
vill öka kunskapen om toxiska beståndsdelar och begränsa
risken för hälsomässiga skador.
•
skall begränsa kostbaserade överkänslighetsreaktioner
genom förebyggande, bl.a. via information till företag och
konsumenter om problematiska livsmedelsingredienser.
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Dessutom skall detta ske genom tillräcklig märkning av
livsmedel och genom företagens egenkontrollprogram.
kommer att arbeta för att öka kunskapen om sammanhanget
mellan kost, näring och hälsa. Invånarna skall motiveras
till sunda mat- och motionsvanor genom ökad kunskap,
häribland kunskap om vikten av att minska socker och fett,
och öka intaget av frukt och grönt. Den grundläggande
kunskapen skall ingå i skolundervisningen, och kompletteras
med lätt tillgänglig information från myndigheter.
vill arbeta för att det skall finnas ökad spårbarhet och
information om potentiella risker. Antalet livsmedel, som inte
överensstämmer med gällande regler, skall vara marginellt.
skall arbeta för att stödja företagens egenkontroll, bl.a.
genom att definiera vad en väl fungerande egenkontroll
innebär, och genom att säkerställa att de analysmetoder som
behövs finns tillgängliga.
skall förstärka den forskningsbaserade kunskapen om
livsmedelssäkerhet och utveckla bättre riskövervakningsmodeller, samordna nordisk forskning samt genomföra
gemensamma nordiska riskvärderingar och härigenom
påverka prioriteringar i internationella fora.
skall stärka dialogen med konsumenterna och arbeta med
att säkerställa en öppen riskkommunikation och att bygga
in korrekt information överallt, t.ex. i skolböcker, andra
läroböcker, kokböcker och matlagningsprogram/-artiklar i
medierna.
vill förbättra kunskapsspridningen inom och mellan länderna
om traditionell mat.

Tilfælde af Campylobacter hos mennesker
Kilde: DK:Tarminfektionsmonitoren, Statens Serum Institut; S: Smittskuddsinstitutet; FI: Public Health Institute (www.ktl.fi),
IS:Landspitali University Hospital (www.landspitali.is).

Fra juni 1998 til marts 2000 nåede de humane tilfælde af Campylobacteriosis i Island
epidemiologiske højder. Tilfældene kunne næste entydigt spores til hjemmefremstilling
af frisk kylling. Indtil 1996 kunne man kun købe frosset kyllingekød i Island, men i
dette år blev salg af frisk kylling tilladt, og generelt steg salget signifikant. Der blev
gennemført kampagner, og som figuren viser, fik Island hurtigt fik styr på problemet.
Flere af de nordiske lande har igangsat handlingsplaner over for Campylobacter i
fødevarer. Indsatsen retter sig både til forbrugere og industri. Der er mange faktorer,
der har indflydelse på antallet af Campylobacter, bl.a. drikkevandsressourcer.

Total antal tilfælde af Campylobacter
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Udviklingen i totalt antal tilfælde af Campylobacter infektioner per 100.000
indbyggere i de nordiske lande.
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Nedenfor vises infektionstilfælde inddelt efter, om infektionen er erhvervet hjemme
eller i udlandet. Ved at skelne mellem indenlands og udenlands erhvervede tilfælde
kan man målrette sin indsats mod årsagerne, som kan være fx fødevarer og hygiejne i
udlandet, hvor rejsende bør vejledes om fornuftige forholdsregler.
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Indikatoren relaterer sig til målsætningen om ”att öka insatserna gällande husdjurens
hälsa och välbefinnande. Genom en uppbyggnad av kunskap och övervakning
av alla aktörer från jord og fjord till bord stärks den förebyggande insatsen i
primärproduktionen mot sjukdomar, zoonoser eller andra förhållanden som kan utgöra
ett problem för djurhälsa och livsmedelssäkerhet.”
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Tilfælde af salmonella hos mennesker.
Kilde: DK:Tarminfektionsmonitoren, Statens Serum Institut; S: Smittskuddsinstitutet; FI: Public Health Institute (www.ktl.fi),
IS:Landspitali University Hospital (www.landspitali.is).

Udviklingen i antal tilfælde af salmonella-infektion per 100.000 indbyggere i
de nordiske lande.

Total antal tilfælde af Salmonella infektion
140

Fra juni 1998 til marts 2000 nåede de humane tilfælde af salmonella i Island
epidemiologiske højder. Som i tilfældet med Campylobacter kunne infektionerne næsten
entydigt spores til hjemmefremstilling af frisk kylling. Indtil 1996 kunne man kun købe
frossent kyllingekød i Island, men i dette år blev salg af frisk kylling tilladt, og generelt
steg slaget signifikant. Figuren viser, at Island hurtigt fik styr på problemet.

Antal tilfælde pr 100.000 indbyggere
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Flere af de nordiske lande har igangsat handlingsplaner overfor Salmonella i fødevarer.
Indsatsen retter sig både til forbrugere og industri.
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Nedenfor er vist figurer, hvor Salmonella-tilfældene er inddelt efter, om infektionen
er erhvervet hjemme eller i udlandet. Ved at skelne mellem indenlands og udenlands
erhvervede tilfælde kan man målrette sin indsats mod årsagerne, som kan være for
eksempel fødevarer og hygiejne i udlandet, hvor rejsende bør vejledes om fornuftige
forholdsregler.
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Indikatoren relaterer sig til målsætningen om at styrke indsatsen mod zoonoser og
sygdomsfremkaldende mikroorganismer.
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Risikovurdering af kemiske stoffer.
Antal kemisk definerede aromaer, der er vurderet/skal vurderes
Kilde EFSA’s Aromavurderingsprojekt, Danmarks Fødevareforskning.

3000

Andel af risikovurderede kemiske aromastoffer, der benyttes i fødevarer, samt
hvor mange der stadig mangler at blive vurderet i perioden 2005-2006.

2500

Udover de kemiske aromaer, findes der sammensatte aromaer som røgaromaer,
reaktionsaromaer og andre aromaer, og de indgår ikke i indikatoren.
Indikatoren viser udviklingen i arbejdet med risikovurdering i EU’s fødevareautoritet,
EFSA. Grafen akkumulerer, dvs. man kan se både den årlige udvikling og den
samlede mængde af vurderede stoffer i de enkelte år. Risikovurderingen fortages
af ekspertkomiteer under FN-organerne FAO og WHO. De nordiske lande deltager i
arbejdet, som er grundlag for EU-harmoniseret lovgivning på området i alle landene.
Vurderingerne ventes ikke færdige før 2007.

Antal aromaer
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Indikatoren relaterer sig til målsætningen om at begrænse mængden af kemisk
forurening af fødevarer. Målsætningen sigter dels mod, at alle kemiske stoffer, som
anvendes i fødevarer, skal være risikovurderet, dels mod at den harmoniserede EUregulering af området sker ud fra det overordnede mål om begrænsning af kemiske
stoffer i fødevarer.
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Antal stoffer til fødevareemballage mv., der er risikovurderet
Kilde: EU’s videnskabelige komite for fødevarer. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/outcome_en.html
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Akkumuleret antal kemiske stoffer, som anvendes til fødevareemballage, og
som er risikovurderet i EU.

Kemiske stoffer, som anvendes i emballage mv. til fødevarekontakt, må ikke være til
skade for menneskers sundhed, hvis/når de vandrer over i fødevaren. Det skønnes, at
der anvendes ca. 3.500 stoffer i fx plast, og andre stoffer anvendes i materialer som
overflade-behandling, til papir, silikone, gummi mv. De nordiske landes eksperter
deltager i arbejdet, men der mangler fortsat vurdering af mange stoffer. Samtidig
har flere af de nordiske lande prioriteret information til producenter, importører og
forbrugere. Kontrolprojekter på området bidrager til at udvikle specifikation af kravene
om fødevaresikkerhed i alle led i kæden.
Indikatoren relaterer sig til målsætningen om at begrænse mængden af kemisk
forurening af fødevarer.
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Grafen akkumulerer, dvs. man kan se både den årlige udvikling og den samlede
mængde af vurderede stoffer i de enkelte år. Risikovurderingen fortages af
ekspertkomiteer under EU’s fødevareautoritet, EFSA. De nordiske lande deltager i
arbejdet, som er grundlag for EU-harmoniseret lovgivning på området i alle landene.

150

100

50

0
1998
2003

2003

1999
2002

2000
2000

2001

2002

1999

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006

2003

1998

69

Pesticidrester i fødevarer (MRL)
Kilde: Data fra EU’s moniteringsrapporter 1998-2003.

Procent prøver med pesticid rester over grænseværdien
8

Kemiske stoffer som pesticider bruges direkte i fødevareproduktion og kan findes som
restindhold i fødevarerne. Der stilles det generelle krav til fødevarer, at de skal være
sikre, og indhold af pesticidrester må ikke overskride maksimumsgrænser, som er
fastsat i lovgivningen.
Kontrollen på området indberetter hvert år resultater til EU, og nationalt anvendes
resultaterne til planlægning af mere fokuseret kontrol. Der kan ikke gives en entydig
forklaring på udviklingen i denne indikator. Variationerne fra år til år kan bl.a. skyldes
forskelle i hvilke afgrøder, der er undersøgt, vejret i vækstperioden, gamle pesticider kan
være erstattet af blandinger af nye stoffer mv.

7
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5
% af prøver

Procent af prøver, der ved kontrol har vist sig at overskride grænseværdier for
restindhold af pesticider i fødevarer (MRL = Maximum Residue Level).
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Indikatoren relaterer sig til målsætningen om at begrænse mængden af kemisk
forurening af fødevarer.
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Overvægt i befolkningen
Kilde: OECD HEALTH DATA 2005, October 2005.

Procent af den voksne befolkning, der har et Body Mass Index over 30
(1980-2003).

Procent af voksne med BMI>30
%
14

Bemærk, at for Danmark, Island, Norge og Sverige er nogle data fremskrevet til følgende
år.

13
12

”Body Mass Index” (BMI) er en metode til at måle fedme. Fedme er et stigende problem
i hele den vestlige verden – og dermed også i de nordiske lande. Problemet skyldes
ikke manglende oplysning, da den negative udvikling også kan ses i lande, hvor
befolkningerne forventes at have den fornødne teoretiske viden om vigtigheden af sund
kost og motion.
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Indikatoren relaterer sig til målsætningen om, at styrke viden om sammenhængen
mellem kost, ernæring og sundhed.
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Fødevaresikkerhed og sundhed

Sammenhæng med andre kapitler
Kapitlet om kemikalier indeholder også oplysninger af betydning
for sundheden, og i kapitlet om den sociale dimension findes også
oplysninger om sundhedsrelevante forhold. Fødevarer indgår også i
kapitlet om bæredygtig produktion og forbrug.

Baggrund og perspektiver
Indikatorarbejdet bygger i stort omfang på rapporten: Fabech, B et al
(2004) ”Sustainable Development of Food Safety - new bearings in the
Nordic countries”. TemaNord 2004:536, Nordisk Ministerråd, link: www.
norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2004:536
Der er defineret 11 mål og indsatser i strategien for 2005-2008. De 11
mål ligger til grund for og konkretiseres i handlingsprogrammet for det
nordiske levnedsmiddelsamarbejde, se handlingsprogrammet ”Nordiskt
fiske-, jord- och skogsbruks- och livsmedelssamarbete 2005-2008. Et
nordisk løft for verdiskapning og livskvalitet”. Der indgår indikatorer, der
direkte knytter sig til tre af målene i dette kapitel. I ovennævnte rapport
er der flere indikatorer, men her er medtaget dem, der har kunnet
skaffes sammenlignelige data for. Der arbejdes videre med opstilling af
opdaterede nordiske indikatorer på en række af områderne, herunder
fedme.
Fødevaresamarbejdet har gennemført en hel række projekter, der i
forskellig grad relaterer sig til strategien for bæredygtig udvikling. Nogle
eksempler på publikationer er listet her:
Interventions aimed at reducing the risk of acquiring Campylobacter
from poultry products
Risk Assessment and Risk Management of novel Plant Foods
GMO-livsmedel och säkerhet
Ethical Labelling of Food
For perioden 2005-2008 er desuden igangsat flere større projekter, der
skal bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling:
-

Udarbejdelse af nordisk handlingsplan for bedre sundhed og
livskvalitet gennem mad og motion
Strategi for nordisk veterinært beredskabssamarbejde om
dyresygdomme (f.eks. fugleinfluenza)
Dyretransporter – samarbejde om implementering af EUs forordning
og nordisk strategi for fremtiden
Principper for risikoorientering af kontrollen med fødevarer
Undersøgelse af konsumenternes behov og ønsker til mærkning af
fødevarer.

Henvisning til fødevaresamarbejdets hjemmeside www.norden.
org/livsm/sk
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Klima og luftkvalitet

Udfordringer og langsigtede mål
Klimakonventionens langsigtede mål er at opnå en stabilisering af
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan
forhindre en farlig, menneskelig påvirkning af klimasystemet.
Det langsigtede mål for arbejdet med langtransporterede
luftforureninger er at udslip af svovldioxid, kvælstof, flygtige organiske
forureninger og ammoniak skal mindskes, så påvirkningen af naturen
holdes inden for kritiske belastningsgrænser (naturens smertegrænse),
og således at menneskers sundhed og miljø ikke skades.

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•
kommer att arbeta för ett snabbt ikraftträdande av
Kyotoprotokollet, som är ett viktigt första politiskt steg mot en
minskning av växthusgaserna.
•
anser att den viktigaste långsiktiga utmaningen i
klimatpolitiken är igångsättning av förhandlingar om en mera
ambitiös global framtida klimatregim efter 2012. De kommer
därför att arbeta för en bred process där flest möjliga länder
inkluderas i ett globalt samarbete för att begränsa utsläpp av
växthusgaser efter 2012. Gentemot utvecklingsländerna finns
det ett stort behov av att bygga upp ett förtroende, och att
öppna dörren för flera slags åtaganden som bidrar till globala
utsläppsminskningar utan att hota ländernas ekonomiska och
sociala utveckling. Det är också särskilt viktigt att få med USA
igen.
•
anser att beslutet om att etablera Östersjöregionen som
ett försöksområde (Testing Ground Agreement (tga) för
Kyotoprotokollets flexibla mekanism) är fastslaget. De
nordiska länderna kommer under det vidare samarbetet
i) arbeta vidare för en lyckad implementering av tga och
samarbete med de övriga länderna, ii) stötta en miljömässig
och ekonomisk effektiv utveckling och användning av
Testing Ground Facility (tgf), iii) uppmana andra parter
eller kommande parter till Kyotoprotokollet och privata
verksamheter att aktivt delta i Testing Ground-samarbetet,
iv) främja utveckling och implementering av miljö- och
kostnadseffektiva Joint Implementation-projekt.
•
kommer att föra arbetet med kompetens- och
kapacitetsuppbyggnad i Östersjöregionen vidare, med
särskild fokus mot Ryssland.
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•

•

•

•

•

kommer att gå i spetsen med en minskning av förbrukningen
av de industriella växthusgaserna (hcf, pfc och sf6) samt att
arbeta internationellt för en minskning av användningen av
dessa gaser.
kommer att arbeta för att säkra en miljömässigt god
uppföljning av Kyotoåtagandena när det gäller upptag av
växthusgaser som ett medel för att reducera effekterna av
utsläppen.
kommer att påbörja en analys och en utvärdering
av möjligheterna för ett större samarbete på
klimatforskningsområdet mellan de nordiska länderna.
önskar i det nordiska klimatsamarbetet att titta närmare på
klimatförändringarnas konsekvenser i regionen, bl.a. mot
bakgrund av Arctic Climate Impact Assessment-arbetet (acia).
Mycket tyder på att flertalet klimateffekter först kommer att
visa sig i Arktis och de ekologiska konsekvenserna kan bli
speciellt stora där. Klimatförändringar i polarområden kan
leda till förändringar i istäcket och havsströmmar, som i sin
tur kan påverka den globala klimatutvecklingen.
kommer att iverksätta styrmedel och åtgärder som
säkrar att länderna når utsläppsmålen specificerade i
Göteborgsprotokollet och EU’s direktiv om nationella
utsläppstak för vissa förorenande utsläpp till luft. Vid revision
av avtalet kommer de nordiska länderna lägga vikt vid att
det också efter 2010 kommer att finnas stora områden i
Norden där gränsvärdena för försurning har överskridits,
samt ny kunskap om hälsoeffekterna av marknära ozon. För
att förstärka det gemensamma kunskapsunderlaget kommer
de nordiska länderna att samarbeta om hälsoeffekter av
partikelförorening på det nordiska planet och samarbeta om
en gemensam nordisk insats i EU-arbetet på detta område.

Klimaforandringer
Klimaproblemet anses i dag som det største globale miljøproblem og
måske den største hindring for en bæredygtig udvikling. Mange mener,
at det er den største globale udfordring i dette århundrede. Ifølge FN’s
klimapanels tredje hovedrapport fra 2001 har de klimaforandringer,
som observeres, allerede påvirket mange fysiske og biologiske systemer
over hele jorden. De seneste år har flere dele af verden været udsat for

hedebølger, oversvømmelser, tørke, storme, og man må være forberedt
på, at hændelser med ekstremt vejr vil fortsætte med at øges i styrke
og frekvens hele dette århundrede, i takt med temperaturstigningerne.
Klimaforandringer kan få konsekvenser for enkelte arter af planter og
dyr, og for hele økosystemer. Erhverv som landbrug, skovbrug, energi og
fiskeri er følsomme over for klimaforandringer. De arktiske områder er
specielt sårbare over for forandringer i klimaet og meget tyder på, at det
ændrende globale klima vil få de største virkninger i dette område.

Udslip af drivhusgasser
Kilde: UNFCCC

Udslip af drivhusgasser (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs og SF6) i CO2-ækvivalenter i
perioden 1990-2003 i de nordiske lande i absolutte tal og set i forhold til BNP
i faste 1995- priser og valutakurser.
Af den højre figur fremgår det, at alle nordiske lande har opnået en relativ afkobling
mellem udslippet af drivhusgasser og udviklingen i BNP. Dog ses en stagnering eller
svag stigning i perioden 2000 til 2002. Det fremgår imidlertid af den venstre figur, at
denne relative afkobling ikke dækker over et fald i de faktiske udslip. Forklaringen på
den relative afkobling skal dermed findes i en kontinuerlig stigning i BNP for alle de
nordiske lande.

Udslip af drivhusgasser
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Udslip af drivhusgasser i forhold til Kyoto-målene
Kilde: Nordisk statistik årbok 2005

Opfyldelse af Kyoto-målsætningen om udslip af drivhusgasser
for hvert enkelt af de nordiske lande.

Afstand til Kyoto målsætninger
35000

Figuren viser hvor tæt de nordiske lande er på at opfylde deres respektive målsætninger
på klimaområdet. Figuren medtager kun udviklingen i de nationale udslip, og medtager
således ikke reduktioner opnået via de fleksible mekanismer: Joint Implementation,
international handel med kvoter samt Clean Development Mechanism.

30000
25000

1000 tons

20000

Danmark, Finland og Sverige har i forbindelse med EU’s byrdefordeling af Kyotoprotokollen påtaget sig følgende reduktioner: Danmark –21 %, Finland 0 %, Sverige +4
%. Island og Norge har i Kyoto-protokollen, påtaget sig følgende forpligtigelser: Island
+10 %, Norge +1 %.
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Figuren tegner ikke et entydigt billede af udviklingen, og for flere lande er udslippene
steget i de senere år. Der er således fortsat et stort behov for øget fokus og en indsats,
for at de nordiske lande alle kan opfylde klimamålsætningerne, enten via yderligere
nationale reduktioner eller gennem brug af de fleksible mekanismer.
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Indikatoren er relevant i forhold til strategiens generelle fokus på Kyoto-protokollen.
Af figuren fremgår det, at de nordiske lande står over for en stor opgave, hvis Kyotomålsætningen skal nås.

Norge
1) Forudsætningen for at Danmark forpligter sig til at mindske med 21% er at udslippene i 1990 korrigeres i forhold
til elhandel. Færøerne har et præliminært forbehold vedrørende Kyotoprotokollen.
2) Sverige har et nationalt mål om en reduktion på 4%.

Ændringer i vækstsæsonen
Kilde: Norut IT - www.itek.norut.no.

Udvikling i vækstperiodens længde i perioden 1982-1999 i Skandinavien.
Specielt i Sydskandinavien er vækstsæsonen forlænget med 4 uger eller mere. Det
er den del af Skandinavien med den største del af Nordens befolkning og de fleste
landbrugsproduktive arealer. Den forlængede vækstsæson giver bedre vækstbetingelser
for de planter, hvor temperaturen tidligere har været en begrænsende faktor. Det
betyder, at konkurrenceforholdet mellem arterne kan forskydes, og at artsfordelingen
påvirkes i sidste ende. Endvidere kan ændrede klimatiske forhold give vækstbetingelser
for nye arter, der tidligere har været begrænset af temperaturforholdene i den givne
region.
Ændrede klimaforhold er for eksempel en af de væsentlige årsager til nedgang i
bestanden af polarræve i det nordlige Skandinavien siden 1900-tallet. En indikator om
polarrævens status er angivet i kapitlet om biodiversitet.
Når nogle områder har oplevet en kortere vækstsæson kan det skyldes, at mildere
vintre typisk vil give øget nedbør – mere sne – i vinterhalvåret, og dermed en længere
afsmeltningsperiode. Udviklingen mod længere vækstsæson underbygges af, at
temperaturen har været stigende siden midten af 1980’erne i flere af de nordiske lande
(jf. figur ovenfor).
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Temperaturudvikling
Kilde: DMI Annual Climate Data Collection 1873-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland, John Cappelen, Copenhagen 2005.
Island: Islandsk Meteorologiske Institut. Finland: SD indikatorer.

Temperaturudviklingen for udvalgte stationer i Finland, Island, Danmark,
Grønland, og Færøerne i perioden 1873-2004. Kurven er udarbejdet som 10
års løbende temperaturgennemsnit.

Temperatur udvikling i Norden
10

Der ses en generelt stigende temperatur over perioden. Gennemsnitstemperaturen i
de nordiske lande er steget med 1 °C siden 1873. Til sammenligning er temperaturen
globalt steget med 0,8 °C, på den nordlige halvkugle med 1,1 °C og i Arktisk med 2
°C (1880-2005). På figuren ses også, at der har været en varmeperiode i Grønland og
Nordatlanten i perioden 1930-60.
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Denne indikator er særlig relevant for strategiens målsætning om at reducere forbruget
af drivhusgasserne.
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Klimaforandringer i Arktis
Kilde: ACIA, 2005. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press, 1042p. Chapter 2. http://www.acia.uaf.edu/pages/scientific.html ; Sea ice index.
National Snow and Ice Data Center. Digital media. Boulder, Colorado.

Udviklingen i havisdækning i det nordlige polarområde. Havisens udbredelse er
vist for september måned hvert år i perioden 1979- 2005 og er angivet i mio. km2.
Figuren viser et tydeligt fald i havisens udbredelse gennem de sidste 25 år.
Udbredelsen er faldet med 8 % pr. tiår (den lige linie).
Havisens udbredelse er målt fra satellit, og angives som det samlede areal af felter,
hvor havisen dækker mindst 15 %. De områder omkring Nordpolen, der ikke kan ses af
satellitten, antages at være totalt isdækkede.

Dækning af hav is, september måned 1979-2005
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Der er i Arktisk sket en generel temperaturstigning fra før 1900 til midten af 1940’erne.
Derefter faldt temperaturen indtil midten af 1960’erne, hvorefter den steg igen. Over
denne periode kan påvises en statistisk signifikant opvarmning på 0,09 °C pr. 10 år.
Tendensen til opvarmning er større i Arktis end for den samlede nordlige halvkugle,
hvor opvarmningen er på 0,06 °C pr. 10 år. Siden 1975 er temperaturen i Arktisk
steget med 0,5 °C pr. 10 år mod 0,3 °C pr. 10 år for hele den nordlige halvkugle og
0,2 °C pr 10 år for hele Jorden. Temperaturen i Arktis er nu 0,6-0,7 °C varmere end i
varmeperioden i 1930-1960. (Kilde: GISS/NASA 2006)
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Denne indikator har relevans for målsætningen: ”önskar i det nordiska klimatsamarbetet
att titta närmare på klimatförändringarnas konsekvenser i regionen, bl.a. mot bakgrund
av Arctic Climate Impact Assessment-arbetet (ACIA). Mycket tyder på att flertalet
klimateffekter först kommer att visa sig i Arktis och de ekologiska konsekvenserna kan bli
speciellt stora där. Klimatförändringar i polarområden kan leda till förändringar i istäcket
och havsströmmar som i sin tur kan påverka den globala klimatutvecklingen.”
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Udslip af industrielle klimagasser
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

Udviklingen af de nordiske landes samlede udslip af de industrielle
klimagasser, HFC’er, PFC’er og SF6 i perioden 1990-2003.

Udslip af industrielle klimagasser fra de nordiske lande
4500

Udslippene af PFC’er og SF6 er generelt faldet siden 1990, mens udslippet af
HFC’er er steget kraftigt frem til 2001, for herefter at stabiliseres. De industrielle
klimagasser udgjorde i 2003 1,2 % af Nordens samlede drivhusgasemission, målt
i CO2 ækvivalenter. I 1990 udgjorde de industrielle gasser 2,4 %. HFC-gasserne
bruges i industrien som erstatning for CFC-gasserne, som er ozonlagsnedbrydende
og blev udfaset via Montreal Protokollen. HFC-gasserne er meget kraftigere virkende
drivhusgasser end CO2.
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Indikatoren forholder sig til strategiens målsætning om, at ”De nordiska länderna
kommer att gå i spetsen med en minskning av förbrukningen av de industriella
växthusgaserna (HFC, PFC och SF6), och främja förutsättningarna för en sådan
minskning.”. Indikatoren viser således, at der særligt for HFC’er og PFC’er fortsat er
behov for at styrke indsatsen.
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Netto-optag af CO2 i skove og træprodukter
Kilde: CO2 optag: UNFCCC: Samlede udledninger af drivhusgasser: Nordisk statistisk årbok 2005

Udviklingen i netto-optag af CO2 i skovbruget og ved ændringer i skovareal
i procent af de samlede drivhusgasudledninger (modregnet optaget) for de
nordiske lande i perioden 1990-2003.

Netto CO2 optags %-vise andel af
samlede drivhusgasudledninger
%
60

Der kan ikke umiddelbart spores en entydig udvikling for optaget af CO2. Mest markant
er den kontinuerlige stigning i CO2-optaget i Norge, og et tydeligt fald i optaget i Finland
frem til 1998. Der ses imidlertid en stor forskel på optagets betydning. I 2002 udgjorde
optaget kun ca. 5 % af de samlede udledninger for henholdsvis Danmark og Island,
mens det for de øvrige lande lå på mellem 20 % og 40 %.
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Indikatoren er interessant i relation til strategiens målsætning om ”CO2-upptagning
som medel för att minska verkningarna av CO2-utsläpp”. Det er imidlertid vigtigt at
holde sig for øje, at fokus i strategien er på, at ”De nordiska länderna kommer att
arbeta för att säkra en miljömässigt god uppföljning av Kyotoåtagandena när det gäller
upptag av växthusgaser som ett medel för att reducera effekterna av utsläppen.”
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Forsuring og sur nedbør
Udslip af stoffer som svovldioxid (SO2), kvælstofilte (NOx), ammoniak
(NH3) er forsurende og påvirker naturen bl.a. gennem sur nedbør.
Overskridelser af naturens tålegrænser for forsuring betyder, at dyreog planteliv påvirkes. Igennem de sidste 50 år er en lang række af
søerne i den sydligste del af Skandinavien blevet kraftigt forsurede. Det
vurderes fx, at sur nedbør har udryddet laksen i alle større lakseområder
i Sydnorge, og at 18 laksestammer er forsvundet på grund af sur nedbør,
mens yderligere en række stammer er truet. Set over de sidste 15 år

er nedfaldet af forsurende stoffer kraftigt mindsket, og der er sket en
generel forbedring i forsuringstilstanden af de forsurede søer.
Dette er med til at understrege behovet for den indsats, som påpeges
i strategien - “Det långsiktiga målet för arbetet med långväga
luftföroreningar är att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga
organiska föreningar och ammoniak ska minskas så att påverkan på
naturen hålls inom kritiska belastningsgränser (naturens smärtgräns),
och så att människans hälsa och miljön inte skadas.”

Udslip af luftforurenende stoffer
Kilde: Eurostat

I perioden er der samlet sket et betydeligt fald i emissionen af de tre forsurende
gasser (SO2, NOx og NH3) samt i emissionen af VOC. Emissionen af SO2, som er den
væsentligste forsuringskomponent, er reduceret mest, idet det totale udslip fra
de nordiske lande er reduceret med over 60 %. Faldet i emissionen skyldes bl.a.
installation af afsvovlingsanlæg på større kraftværker, regulering af svovlindholdet i
brændselsolier samt udbygning af vedvarende energikilder.
I de nordiske lande er emissionen af NOx samlet set
reduceret med over 20 % i den viste periode. NOx-emissionen har sammen med VOC
stor betydning for dannelse og nedbrydningen af jordnær ozon, der er den vigtigste
komponent i den fotokemiske luftforurening, og som giver store problemer i relation til
befolkningens sundhed. Reduktionen af NOx emissionen skyldes primært katalysatorer
på bilerne, installation af lav- NOx-brændere og de-NOx-anlæg på kraftværker samt
øget anvendelse af alternative energiformer.
Det samlede udslip af ammoniak fra de nordiske lande er faldet med over 13 % i
perioden. Ammoniak stammer fra fordampning i landbruget. Reduktionen i udslippet
skyldes primært optimering af gødningshåndtering og overdækning af gylletanke og
lagre.

Emissioner af SO2, NOx, NH3 og VOC (Norden samlet)
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Det samlede nordiske udslip af svovldioxid (SO2), kvælstofilte (NOx),
ammoniak (NH3) og flygtige organiske forbindelser (VOC) i perioden 19902003. Data er indekseret med udgangspunkt i 1990.
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Udslippet af flygtige organiske forbindelser (VOC) er i perioden faldet med over 12 %,
hvilket især skyldes den øgede andel af biler med katalysator i den nordiske bilpark
samt et mindsket udslip i forbindelse med brugen af organiske opløsningsmidler.
Indikatoren er relevant i forhold til strategiens målsætning om at ”Under perioden
2005-2008 kommer de nordiska länderna att ta initiativ till styrmedel och åtgärder som
säkrar att länderna når utsläppsmålen specificerade i Göteborgsprotokollet och EU’s
direktiv om nationella utsläppstak för vissa förorenande utsläpp till luft.”
Det er vigtigt at holde sig for øje, at en samlet nordisk reduktion i emissionerne ikke
er tilstrækkelig. Der er tale om et grænseoverskridende miljøproblem, hvor en samlet
international indsats er påkrævet. Den grænseoverskridende luftforurening reguleres
gennem en række protokoller vedtaget under UNECEs konvention (CLRTAP, Convention
on long-range transboundary air pollution). Gøteborg-protokollen, der fastsætter
bindende mål i form af maksimalt tilladte udslip af SO2, NOx, NH3 og VOC, skal opfyldes
inden år 2010, hvilket svarer til de ligeledes bindende mål, der er fastsat iht. EUdirektivet om nationale emissionslofter.
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Luftkvalitet i byer
Finland
Kilde: Finnish Sustainable Development Indicators 2004
Antal dage med dårlig luftkvalitet i finske byer
80

Udviklingen i luftkvalitet i perioden 1994-2003 i fem finske byer
målt i antal dage med dårlig luft.
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Figuren viser en positiv udvikling i luftkvaliteten i de finske byer med et faldende antal
dage med dårlig luftkvalitet.
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Luftkvaliteten i de bebyggede områder er ikke blevet så god som forventet på trods af,
at udslip fra trafikken er faldet. Et væsentligt problem er partiklerne. Partikelindholdet
i luften kan reduceres, hvis man begrænser udslip fra både trafik og industri,
energiproduktion og småskala-forbrænding – og hvis man om foråret rengør gaderne
mere effektivt.
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Kilde: Environment and Food Agency of Iceland 2006.
Luftkvalitet i Reykjavik
60

Udviklingen i luftkvaliteten i perioden 1995- 2004 i Reykjavik.
Koncentrationen af ozon, NO2, SO2, og partikler (PM10) er vist som årlige
gennemsnitsværdier i μg/m3.

50

Figuren viser ikke en entydig tendens i luftkvaliteten, dog har NO2 og PM10 været
faldende i perioden. For PM10 er antallet af dage over grænseværdien på 50 µg/m3
faldet fra 44 dage i 1995 til 20 dage i 2005. Den samme tendens ses for NO2, hvor
grænseværdien på 30 µg/m3 ikke er overskredet siden 2001.
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Partikler
Kilde: Nordiske Byers Miljøindikatorer. Nordisk Storbysamarbejde 2003 - et fællesprojekt mellem syv storbyer i Norden, Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), August
2003.

Antal døgn i henholdsvis år 2000, 2001 og 2002, hvor EU’s grænseværdi på
50 µg/m3 for PM10 overskrides i en række nordiske byer.

Antal døgn PM10 overskrider 50 ug/m3 i gadeniveau

Luftforurening med partikler er et af de menneskeskabte miljøproblemer, der
har størst indflydelse på vores sundhed. Ifølge en WHO-rapport udgør partikulær
luftforurening en global helbredsbyrde, fordi denne form for forurening er årsag
til både hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme, bl.a. allergi og kræft. Mange
befolkningsundersøgelser i både USA og Europa har således vist, at indlæggelser og
dødsfald på grund af lunge- og hjertekarsygdomme stiger efter dage med høj udendørs
partikulær luftforurening. Det er især de fine og ultrafine partikler (PM10 eller PM2,5)
fra forskellige forbrændingsprocesser, såsom sodpartikler fra dieseludstødning og
brændeovne, der kan udgøre en fare for folks sundhed. Børn – særligt dem under 2 år
– udgør desuden en særlig udsat gruppe, som man endnu kun har en begrænset viden
om, når det gælder helbredseffekter som følge af høj partikelforurening.
For at få mere viden om netop denne partikelforurening og dens konsekvenser er de
nordiske lande i gang med at kortlægge partikelniveauet i flere af de større nordiske
byer. Undersøgelsen ”Nordiske byers miljøindikatorer”, hvorfra ovenstående figurer
er hentet, giver en indikation af problemets størrelse (denne undersøgelse angiver
ikke 90 %-percentilet, hvorfor der ikke umiddelbart kan sammenlignes med EU’s
grænseværdi - 50 ug/m3 må max. overskrides 35 døgn/år), men for tiden foreligger
der ikke sammenlignelige data fra de nordiske lande, hvormed man kan sige noget om
tendenser/udvikling i PM10 eller PM2,5 niveauet.

Sammenhæng med andre kapitler
Kapitlerne om energi, produktion og forbrug samt transport indeholder
også indikatorer om kilmaforandring og luftforurening

Baggrund og perspektiver

Nogle af målene i strategien fokuserer på samarbejde globalt, i
Østersøregionen og med Rusland om tiltag til at nedsætte udslippet af
drivhusgasser. Det er vanskeligt direkte at opstille indikatorer, som viser
samarbejde inden for fx
•
Nordens påvirkning/indsats for samarbejde globalt
•
Samarbejde i Østersøregionen
•
Samarbejde med Rusland

Reykjavik,
Grensavegur
København,
H.C. Andersens
Blv.
Oslo, Alnabru

Malmö
Stockholm,
Hornsgatan
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Siden 2005 er der startet 11 klimaprojekter, der i forskellig grad
understøtter en bæredygtig udvikling. Oplysninger om projekternes
mål, status og rapporter kan findes på Klimagruppens hjemmeside hos
NMR.
Af projekter, der direkte relaterer sig til mål i strategien, kan nævnes:
•

Der er opstillet otte mål og indsatser på klimaområdet i
bæredygtighedsstrategien for 2005-2008. Det første mål er opfyldt –
Kyoto-protokollen trådte i kraft 16. februar 2005. Det betyder, at verdens
industrilande med undtagelse af USA og Australien har forpligtiget sig
til at reducere de samlede udslip af klimagasser med 5 % i forhold til
1990-niveau i perioden 2008-2012. De i alt 36 forpligtigede lande stod
i 1990 for 41 % af verdens samlede udledninger af klimagasser, mens
USA og Australien stod for 22 %. Den store udfordring i forhandlingerne
om klimaregimet efter 2012 består i at få dels USA og Australien og dels
lande som Kina, Indien og Brasilien med i en kommende klimaaftale.

Helsingfors,
Töölö

•
•
•

I foråret 2006 er der gennemført et træningsprogram i Nordvest
Rusland for at øge den lokale kompetence for at udvikle og
gennemføre Joint Implementation projekter (KP115).
En analyse af metoder og virkemidler til at begrænse udslippet af
industrielle drivhusgasser (KP116).
Optag af CO2 i planter (KP117).
Veje til en 60-80 % reduktion i udslippet af klimagasser i Norden
(KP121)

Det er ikke kun klimagasser men også luftforurening, der påvirker
klimaet. Eksempelvis kan 20-30 % af opvarmningen i Arktis de
sidste 100 år tilskrives langtransporteret smog (bakkenær ozon). I et
bæredygtighedsperspektiv betyder det, at der fremover er behov for at
sammentænke reduktioner i udslip af drivhusgasser og luftforureninger.
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Biologisk mangfoldighed – natur og kulturmiljø

Udfordringer og langsigtede mål
De nordiske lande arbejder for at beskytte og sikre en bæredygtig
anvendelse af den biologiske mangfoldighed, beskytte
naturressourcerne og de kulturmiljøværdier, som er opstået som følge af
menneskelig aktivitet.

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•
skall fortsätta att spela en pådrivande roll vid internationella
processer och förhandlingar som gäller uppföljningen av FN:s
biodiversitetskonvention.
•
skall arbeta för att målet för WSSD-2010 skall nås och de
europeiska åtagandena beträffande biodiversitet skall
genomföras till fullo.
•
skall till år 2005 lägga fram nationella strategier och
handlingsplaner för skydd av biodiversiteten, de genetiska
tillgångarna och hållbart nyttjande av naturtillgångarna
samt för intensifierat utbyte av erfarenheterna, integration
av miljöhänsyn i sektorpolitiken inom jordbruk, skogsbruk,
fiskeri och trafik/transport.
•
vill arbeta för att effektivt genomföra Cartagenaprotokollet
om gränsöverskridande användning av levande modifierade
organismer, säkerställa att produkterna märks på ett
tillfredsställande sätt, också internationellt, och att
konsumenterna informeras om när genteknologi har använts i
livsmedelstillverkningen.
•
skall samarbeta i frågor kring främmande arter också inom
Europa för att förbättra uppföljningen och bedöma riskerna
innan främmande arter förs in, i linje med de nordiska
rekommendationerna.
•
kommer att fortsätta samarbetet för att ta fram metoder för
och utbyta information om uppföljning av biodiversiteten i
Norden.
•
avser att fortsätta arbetet för att ta fram nya verktyg som gör
det möjligt att bedöma verkningarna på biodiversiteten och
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De nordiske lande skal også sikre en bæredygtig anvendelse af og
tilgang til genressourcerne, samt virke for en retfærdig og ligevægtig
fordeling af den nytte, der kommer af anvendelse af genetiske
ressourcer. Endvidere skal landene sikre, at kulturmiljøets fortsatte
beståen garanteres.

•

•

•

•

•

•

•
•

kulturmiljön av förändrad områdesanvändning.
skall inkludera landskapshänsyn i relevanta sektorplaner
för alla berörda och identifiera under vilka förutsättningar
sektorintegrering kan bidra till hänsyn för landskapen.
skall fästa särskild vikt på den arktiska naturens och
biodiversitetens mångfald och beakta Arktiska rådets
bedömning av klimatverkningarna i området.
skall vidareutveckla de nordiska handlingsplanerna om
natur- och kulturmiljöskydd i det Arktiska området till en
handlingsplan som också täcker den nordiska miljöinsatsen
i Arktis, speciellt när det gäller klimat, Persistent Organic
Pollutants (pop:er) och kvicksilver.
skall främja ett miljövänligt jord- och skogsbruk i Norden
för att trygga och stärka biodiversiteten, och säkerställa att
en representativ och tillräckligt stor del av nordiska art och
habitattyper bevaras.
skall vidareutveckla samarbetet med nationella och nordiska
program för bevarande och hållbar användning av genetiska
resurser.
skall arbeta för att genomförande av en ekosystemanpassning
också skall utgöra ramarna för den nordiska
havsmiljöförvaltningen, ökad kunskap både om den marina
biodiversiteten, ekosystemens funktion och verkningar av
olika ingrepp, var för sig och tillsammans. Marin kartläggning,
forskning och övervakning är alltså viktiga.
skall främja allemansrätten bland medborgarna och informera
om dessa rättigheter.
skall stärka samarbetet mellan natur- och
kulturminnesförvaltning och se sambandet mellan dessa som
en resurs som ömsesidigt berikar varandra.

Områder med vildmarkskarakter
Kilde: Direktoratet for Naturforvaltning. http://www.miljostatus.no/
Vildmarksprægede områder i Norge 1900-2003

Andelen af land i Norge, som ligger mere end fem km i luftlinie fra større
tekniske indgreb i perioden 1900-2003 (i procent af totalt landareal).

%
50

Vildmarksprægede områder er på landsbasis reduceret med ca. 1.710 km2, eller godt
4,3 % i perioden 1988-2003. Ved århundredeskiftet kunne omkring halvdelen af
Norges areal betegnes som vildmarkspræget. Per januar 2003 var der kun ca. 11,7 %
tilbage af de vildmarksprægede områder. Reduktion og opdeling af de indgrebsfrie
områder sker bid for bid over hele landet, men reduktionen har været størst i Sydnorge.
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For Island er 40.000 km2 betegnet som vildmark. Heraf er 5.340 km2 eller 13 %
beliggende indenfor beskyttede områder.
20

10

0

Beskyttede naturarealer

1890

1910

1930

1950

1970

2000

Kilde: Nordisk statistisk årbok. For Danmark kun data for 2000 og 2003.
Beskyttede områder
12

Udviklingen i beskyttede områder, angivet i % af totalt areal for de enkelte
nordiske lande i perioden 1997-2003/04.

10

Beskyttede naturarealer er områder, som er udlagt til beskyttelse af arealernes
økosystemer eller særlige karakteristika, til forskning, eller fordi en aktiv indgriben er
påkrævet for fx at opretholde særlige habitater.

Der er usikkerhed omkring de danske tal. Kurven kan derfor kun betragtes som et
forsøg på at beskrive niveauet og en udviklingstendens lige efter år 2000. Der findes
data fra før år 2000, men visse arealer er i disse opgørelser talt med flere gange, fordi
de var beskyttede i forskellige sammenhænge, og sammentællingerne gav derfor ingen
mening. De danske tal i figuren omfatter kun Natura 2000-arealer, og tallene er derfor
lavere end de reelle tal for beskyttede arealer i Danmark.
For Island viser figuren ikke den reelle størrelse af fredede områder, og tendensen for
Island er behæftet med en vis usikkerhed. Grunden til dette er, at klassificering og
information fra IUCN ikke omfatter alle de områder, der blev fredet i 1997, og at IUCN i
deres klassificering ikke har opdateret deres information med de områder, der er blevet
fredet i Island i de allersidste år. Figuren viser derimod en mindskning af arealet af
IUCN-klassificerede områder mellem 2003 og 2004. Dette forklares ved, at området ved
Mývant og Laxá i Nordisland blev indskrænket ved revision af loven om beskyttelse af
Mývatn og Laxá i 2004.

% af total areal

Figuren viser ikke et entydigt billede af udviklingen, dog kan der spores en svagt
opadgående tendens for de fleste lande. Det kan endvidere bemærkes, at der pt. er ni
fredede områder i Grønland – herunder verdens største nationalpark - og at yderligere
en håndfuld nye områder vil blive fredet inden for de næste to år.
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Denne indikator vurderes at være særlig relevant i forhold strategiens målsætning
om, at ”Det övergripande målet är att skydda och säkra en hållbar användning av
biodiversiteten, att vårda naturtillgångarna…”. I relation til denne målsætning kan
udpegning af områder til særlig beskyttelse være et værktøj.
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Fugle i agerlandet
Der findes i dag ikke et specifikt fugleindeks, der beskriver udviklingen
for Norden samlet. De fleste lande har dog pålidelige data tilbage til
1975-80. Nedenfor er vist udviklingen af fuglebestanden i agerlandet for
Danmark og Finland.

Indikatoren er blandt andet relevant i forhold til strategiens mål om; ”…
att ta fram ett miljövänligt jordbruk och dito skogsbruk i Norden för att
säkerställa och stärka biodiversiteten.”. Koblingen til dette mål skyldes,
at beskyttelse af fuglebestandene kan ske ved, at landbrugsjorden
dyrkes mindre intensivt.

Danmark
Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Bestand indeks af agerlands fugle i Danmark (indeks 100 = 1976)
120

100

Bestanden af fugle, der lever i det danske agerland, er gået kraftigt tilbage siden midten
af 1970’erne. En samlet opgørelse over fire typiske arter viser en nedgang på cirka 60 %
i perioden 1976-2004.

80

Der kan ses store udsving i bestanden af landsvaler, hvilket bl.a. skyldes, at den årlige
bestand påvirkes af vejrforholdene under trækket. Det kan imidlertid også ses, at
bestanden generelt er reduceret siden 1970’erne. Denne tilbagegang gælder stort set
hele Europa, og kan blandt andet skyldes, at svalerne har mere vanskeligt ved at finde
redepladser end tidligere.
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Bestand-indeks af vibe (Vanellus vanellus), sanglærke (Alauda arvensis),
og landsvale (Hirundo rustica) i Danmark i perioden 1976-2005. Desuden
en samlet udvikling af de tre arter samt bomlærke (Miliaria calandra) og
agerhøne (Perdix perdix).
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Finland
Kilde: Sustainable Development Indicators Theme 2005 Biodiversity

Bestand-indeks af fire agerlands fuglearter i Finland i perioden 1979-2001.
Storspov (Numenius arquata), sanglærke (Alauda arvensis), landsvale
(Hirundo rustica) og stær (Sturnus vulgaris).
Figuren viser en tydelig negativ tendens i agerlandets fuglepopulationer siden
1970’erne.
Det ses af figurerne, at bestanden af både sanglærke og vibe er reduceret kraftigt siden
1976. En mulig medvirkende årsag er, at øget anvendelse af pesticider i landbruget
udrydder planter og insekter, der udgør en del af føden for disse arter. Den positive
tendens i sanglærkens bestandsudvikling fra midten af 1980’erne er vendt til en
negativ. Arten er desuden i tilbagegang i hovedparten af Europa med størst tilbagegang
i de vesteuropæiske lande.

Bestand indeks af agerlands fugle i Finland
(indeks 100 = 1983)
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Udvikling i udvalgte arter
Den islandske havørn
Kilde: Icelandic Institute of Natural History.
Havørn 1959-2005
70

Bestanden af havørn (Haliaeetus albicilla) i Island i perioden 1959-2005 er
angivet i antal ynglende par.

60

Udviklingen i antallet af den islandske havørn er et eksempel på en miljøindsats, som
er lykkedes. Havørnen blev fredet i Island ved lov i 1914, men fuglen var fortsat truet
mange år efter. Effekten af fredningen slog først igennem efter 1964, da der blev indført
forbud mod at lægge gift ud for at udrydde ræve. Siden da er bestanden på fyrre år godt
tredoblet og tæller nu 65 par, hvoraf de fleste er at finde i den vestlige og nordvestlige
del af landet.
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Ynglesucces hos svenske havørne
Kilde: B.Helander, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, SE-104 05 Stockholm.

100

Udviklingen i ynglesuccesen hos havørnepar langs den svenske østkyst fra
1964-2004.
Ynglesucces hos havørnepar (Haliaeetus albicilla) kan sige noget om den menneskelige
påvirkning af økosystemerne. Tilbage i 1950’erne vurderedes det, at omkring 72 %
af havørneparrene havde ynglesucces. Dette er vist på figuren som den stiplede linie,
der viser referenceværdien. Fra midten af 1950’erne faldt ynglesuccesen drastisk indtil
midt i 1970’erne. Det store fald tilskrives blandt andet Østersøens forurening med DDT
og PCB. Disse to miljøgifte ophobes i fedtvæv og akkumuleres derfor via fødekæden
til store koncentrationer hos rovdyr som havørnen. Stop for brug af DDT og PCB har
hjulpet havørnen, og det ses af figuren, at ynglesuccesen er steget siden 1980. I dag er
ynglesuccesen næsten på højde med niveauet i 1950’erne, men er dog stagneret på et
niveau lidt lavere end reference-værdien i 1950’erne.
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Brun bjørn og ulv
Kilde: Hallanaro, Eeva-Liisa & Pylvänäinen Marja. 2002. Nature in Northern Europe - Biodiversity in a changing environment. Nord 2001:13, Nordic Council of Ministers, Copenhagen

Udbredelsen af brun bjørn (Ursus arctos) og ulv (Canis lupus) i perioden
1850- 1998.

Brun bjørn

For begge arter ses en udvikling, hvor udbredelsesområdet reduceres over tid, for
så igen over de seneste årtier at være øget noget. Den øgede udbredelse er mest
karakteristisk for bjørnen. Begge arter er rovdyr, og deres tilstedeværelse indikerer
normalt, at økosystemerne er relativt sunde, og ikke voldsomt belastede af miljøgifte
m.v. Deres tilstedeværelse afhænger endvidere af, at der ikke sker en overudnyttelse af
deres bestande gennem ikke-bæredygtig jagt.
Ulv

Polarræv
Kilder: Overvåkingsrapporter (2003, 2004, 2005). NINA.; Saving the Endangered Fennoscandian Alopex Lagopus. SEFALO+. Progress reports (2004, 2005).

Antal polarrævhvalpe i Norge og Sverige, samt observationer af voksne
polarræve i Finland i 2005.
I 2005 fandt man henholdsvis 21 polarrævhvalpe i Norge og 26 i Sverige. I Finland
fandt man ingen hvalpe, men de blå prikker viser observationer af voksne polarræve i
Finland.
Det fremgår af kortet, at polarræven er tæt på udryddelse både i Norge, Sverige
og Finland. Den er da også kategoriseret som direkte udryddelsestruet. Omkring
år 1900 faldt bestanden dramatisk over hele Fennoskandinavien. Polarræven blev
fredet i Sverige, Norge og Finland i henholdsvis 1928, 1930 og 1940. Der er bred
enighed om, at jagt og fangst var årsagen til denne pludselige og dramatiske nedgang
i polarrævbestanden i starten af det sidste århundrede. Til trods for snart 80 års
fredning er bestanden endnu ikke restitueret, men er snarere gået yderligere tilbage.
Man anslår i dag, at der i Fennoskandinavien er omkring 120 voksne polarræve
tilbage. Omfattende ændringer i det Fennoskandinaviske højfjeldslandskab fra midten
af 1950´erne og frem til i dag kan være en medvirkende årsag til tilbagegangen i
polarrævbestanden fra starten af 1900-tallet.
Stigende intraspecifik konkurrence med rødræven, ændring i fødetilgangen,
opsplitning af fjeldlandskabet og temperaturstigningen kan tilsammen muligvis
forklare polarrævens fortsat kritisk lave bestandsniveau.
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Introducerede arter
Kilde: National databases maintained by Sweden, Norway, Denmark, Finland & Iceland. Nordic/Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)
http://www.sns.dk/nobanis/default.htm Indikator produceret af EEA for SEBI2010 projektet.

Akkumulerede antal introducerede arter i de nordiske lande indtil år 1999
fordelt på ferskvands -, marine-, og terrestriske økosystemer.

Ferskvand
40

Denne indikator viser, at et stadig stigende antal nye invasive arter etablerer sig i de
nordiske lande. Denne tendens er især tydelig for det marine og det terrestriske miljø.
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Introducerede arter er arter af planter og dyr, der ikke er hjemmehørende i de nordiske
lande, men som på et eller andet tidspunkt ved menneskets hjælp er bragt til landene.
For nogle arter har det været tilsigtet fx som nye eller udsatte afgrøder, for andre
utilsigtet, fx arter som er kommet sammen med importerede varer, siddende på skibe
eller i ballastvand. For nogle arters vedkommende er introduktionen sket for århundreder
siden og for andre for kun få år siden. Af de introducerede arter vil nogle dø umiddelbart
efter introduktionen, andre vil etablere sig for en kort periode eller på beskyttede
lokaliteter, og en mindre del – de invasive arter - vil etablere og sprede sig i den nordiske
natur.

Antal arter
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Eksempler på introducerede arter er ”dræbersnegl” (iberisk skovsnegl, Arion
lusitanicus), signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), kæmpebjørneklo (Heracleum
pubescens), elritse (Phoxinus phoxinus) og kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus).
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Indikatoren er bl.a. relevant i forhold til strategiens mål om, at de nordiske lande ”…
skall samarbeta i frågor kring främmande arter också inom Europa för att förbättra
uppföljningen och bedöma riskerna innan främmande arter förs in, i linje med de
nordiska rekommendationerna”.
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Kongekrabben i Barentshavet
Source: Havforskningsinstituttet, Bergen. http://www.imr.no/visste_du/arter/kongekrabbe/spredning

Spredning af Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) siden dens
introduktion til det østlige Barentshav i 1961 og frem til 2003.
Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) er blandt de største krabbearter i verden.
Den blev indført fra det nordlige Stillehav og sat ud i Murmanskfjorden af russiske
forskere i 1960’erne. Siden da har krabben vandret langs kysten, og findes nu i stort
antal i det nordvestlige Norge. Desuden viser nye undersøgelser, at krabben også
findes så langt som 100 nautiske mil nordvest for Nordkap og stadig længere vest- og
sydpå.
Kongekrabben har en stor indflydelse på bundfaunaen, da den æder alt fra orme
og snegle til søpindsvin og søstjerne. Den har således en indirekte indvirkning på
fiskebestanden, da den æder andre fisks fødeemner, og den har også en direkte
indvirkning på fiskebestanden, idet den æder fiskeæg.

Antal naturvejledere
Kilde: Danmarks nationale indikatorer for bæredygtig udvikling http://www.mst.dk/indikator/BU

Udvikling i antal naturvejledere i Danmark i perioden 1994-2004.
Indikatoren belyser udbredelse af viden om bæredygtig udvikling. Naturvejledere
er personer, der gennemfører aktiviteter i naturen med det formål at skabe øget
naturforståelse. Naturvejlederne er tilknyttet Naturvejlederordningen, der er en
netværksordning, omfattende naturvejledere ansat af centrale og lokale myndigheder
og organisationer. Naturvejlederne arbejder ud fra en fælles målsætning, og de har alle
gennemgået en særlig uddannelse i naturformidling.
Antallet af naturvejledere er steget fra 128 i 1994 til 295 i 2004. Dette er udtryk for en
stærkt stigende efterspørgsel efter naturoplevelser. Naturvejlederne gennemfører ca.
30.000 aktiviteter om året med tilsammen ca. 880.000 deltagere. Særlig for Grønland
skal bemærkes, at der i 2006 vil være ansat syv naturvejledere i Grønland.
Adgang til naturen er grundlaget for bæredygtig adfærd og friluftsliv i Norden. Gennem
naturvejledning kan der skabes øget naturforståelse og øget miljøbevidsthed.
Naturvejledning er derfor et vigtigt instrument til at fremme en bæredygtig udvikling.
Udover en øget naturforståelse bidrager naturvejlederaktiviteter til at fremme sundhed
og livskvalitet og til at inddrage borgerne i naturforvaltningen.
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Naturvejledere på Island
Kilde: Islands Miljøministerium

Antal arbejdsuger for naturvejledere hvert år i perioden 2002-2006. De
to kurver dækker henholdsvis de ansatte og de frivillige typisk unge
naturvejledere.

Naturvejledere på Island
1600
1400

På begge områder er der tale om en stigning de senere år. Når der angives antal
arbejdsuger og ikke antal personer, så er det på grund af den korte turistsæson,
hvor de fleste naturområder kun har personale om sommeren i juni, juli og august. I
nationalparkerne er der dog heltidsansatte direktører. I Island er der også tradition for,
at mange unge mennesker melder sig som frivillig arbejdskraft i højsæsonen.

Antal arbejdsuger
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Forklaringen på stigningen i beskæftigelsen af naturvejledere er, at det er Islands natur
som vækker størst interesse såvel blandt islandske som udenlandske turister. En sådan
interesse kan give et pres på naturen, som på længere sigt kan skade den følsomme
natur. Naturvejledere spiller en nøglerolle ved at formidle information og styrke folks
bevidsthed om naturværdierne. Udgangspunktet for naturvejledernes arbejde er, at
samtidig med at det er vigtigt, at folk har adgang til og kan nyde naturen i al dens
mangfoldighed, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at omgås den med respekt og
omsorg. Derved handler indsatsen både om at styrke naturoplevelsen for turisterne og
beskytte naturen.
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Den nordiske allemandsret

Allemandsretten er retten til fri færdsel og ophold i naturen. Retten til fri færdsel og
ophold på udyrkede og dyrkede jorde gælder som udgangspunkt kun, når markerne er
frosne eller snedækkede. Allemandsretten gælder ikke for færdsel med motorkøretøjer.
I naturen må man færdes overalt til fods og på ski og holde hvil, hvor man vil.
Overnatning under åben himmel eller i telt er også tilladt i naturområder, men ikke
tættere end 150 meter på hus eller hytte. Hvis man ønsker at overnatte mere end to
døgn samme sted, skal man have tilladelse fra grundejeren. Man kan overnatte uden
grundejerens samtykke, når det sker fjernt fra huse og i fjeldene.
Som bruger af allemandsretten har man også pligter. Enhver skal optræde hensynsfuldt
og varsomt, så der ikke voldes skade eller ulemper for ejer, bruger eller andre. Alle skal
rydde op efter sig og tage vare på miljøet. Uanset hvordan man færdes, skal man vise
hensyn og ikke skade eller unødvendigt forstyrre husdyr, naturen eller vildtet.
I dag er allemandsretten truet af forskellige former for kommercialisering, privatisering
og ikke mindst ulovlige afspærringer i strandzonen. Liberal dispensationspraksis efter
plan- og byggelov har desuden medført øget bebyggelse i områder, som tidligere var
attraktive for friluftsliv.
Der er allemandsret i Finland, Island, Norge og Sverige. I EU og i andre internationale
sammenhænge vil de nordiske lande arbejde for øget adgang til naturen.
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Biologisk mangfoldighed

Implementering af internationale aftaler om biologisk mangfoldighed

Tiltag i den nordiske bæredygtighedsstrategi fokuserer på nordisk deltagelse i det
globale samarbejde om biodiversitetskonventionen og gennemførelse af Cartagenaprotokollen om grænseoverskridende anvendelse af genetisk modificerede organismer.
Det er ingen indikatorer for dette samarbejde. I forbindelse med World Summit on
Sustainable Development (WSSD) i Johannesburg 2002 udgav Nordisk Ministerråd en
publikation om indikatorer ”10 years after the convention on biological diversity” (ANP
2002:739).
Andre tiltag fokuserer på at øge nordisk samarbejde i relation til introducerede
fredede arter og på en videreudvikling af nordiske handlingsplaner om natur- og
kulturmiljøbeskyttelse i det arktiske område.
I Grønland bliver der for tiden udarbejdet af en strategi- og handlingsplan for biologisk
mangfoldighed og naturbeskyttelse, ligesom man i de kommende år vil udarbejde
forvaltningsplaner for Ramsar-områderne.
Skemaet viser tidspunkt for ratificering af konventionen for biologisk mangfoldighed og
for Cartagena- protokollen for hver enkelt af de nordiske lande. Det angiver også, om
de respektive nordiske lande har tilvejebragt national lovgivning til implementering af
internationale aftaler af relevans for biologisk mangfoldighed.

Ratification date/ status

Convention on
Biological Diversity

Cartagena Protocol

National biodiversitets
strategier/handlingsplaner

Denmark

December 1993

September 2003

2004-2009

Finland

Juli 1994

Oktober 2004

1997-2005

Iceland

September 1994

Non-party, but signed June
2001

-

Norway

Juli 1993

September 2003

-

Sweden

December 1993

September 2003

1994

Kilde: Sekretariatet for Konventionen om Biologisk Mangfoldighed.
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Sammenhæng med andre kapitler
Kapitlerne om kemikalier, landbrug, fiskeri og skovbrug indeholder også
indikatorer om udslip til natur og biodiversitet.

Baggrund og perspektiver
Miljøhandlingsprogrammet for 2005-08 indeholder 23 mål og indsatser
på biodiversitetsområdet (herunder genetiske ressourcer) samt
yderligere et antal mål, der er centrale for natur- og landskabsbevarelsen
(inklusiv kulturmiljøerne), for friluftslivet og for klimaændringernes
påvirkning af naturen. Der bliver bl.a. lagt vægt på at give indspil
til de internationale fora (konventioner, EU) samt på at inddrage
offentligheden og styrke folkeoplysningen.
Der er gennemført eller iværksat en række projekter, der skal sikre, at
man når de opstillede mål. Blandt allerede afsluttede og publicerede
projekter kan nævnes:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Verdensarv i Norden. Opfølgning av UNESCOs konvensjon av
verdens kultur og naturarv. Vega 30-31. august 2004 (TemaNord
2005:527)
Vernekriterier for geologiske elementer og kulturminner i Arktis
(TemaNord 2005:541)
Kulturmiljøer i Arktis. Prinsipper for bærekraftig forvaltning
(TemaNord 2005:552)
Nordic Biosphere Reserves. Experiences and Co-operation
(TemaNord 2005:560)
Assessing Options for Nordic-baltic Co-operation in Biosafety
(TemaNord 2005:565)
Nordisk naturforvaltning i et ændret klima (TemaNord 2005:571)
– Conservation of Nordic Nature in a Changing Climate (TemaNord
2005:572)
Nordisk Fjellrevseminar (ANP 2005:720)
Nordic and Baltic Workshop on Visitor Information Needs and
Monitoring Methods (ANP 2005:728)
Changing Cultural Landscapes. Expert meeting on monitoring
change in cultural landscapes held in Tallinn 10.-11.3.2005 (ANP
2005:766)
Implementering av den europeieske landskapskonvensjonen i
lokal og regional planlegging i Norden (2005:771)
Proceedings of the Nordic Wetland Conference and Ramsar
Meeting, Ørland, Norway, May 4-7, 2004 (ANP 2005:778).

I løbet af 2006-08 gennemføres yderligere et antal projekter, bl.a.
publicering af en database for havfugleforekomster samt en analyse af
effekterne af bundskrabning og bundtrawling i de arktiske havområder.
Der er desuden etableret en database med oplysninger om de invasive
plante- og dyrearter i Norden (www.nobanis.org), og der indsamles data
om rødlistede arter i forskellige taxonomiske grupper i de nordiske og
baltiske lande. Desuden forberedes initiativer omkring mulighederne
for at nå målet om at standse tabet af biodiversiteten i 2010, bl.a. ved
inddragelse af lokalsamfundene.
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Landbrug

Udfordringer og langsigtede mål
De nordiske lande ønsker at have en førende rolle i
landbrugsproduktionen, hvor vægten lægges på sunde og sikre
fødevarer og andre produkter af høj kvalitet, dyrevelfærd og beskyttelse
af miljø og natur. Målet er et bæredygtigt landbrug, som kan producere
uden at forringe ressourcegrundlaget eller påvirke naturens økosystem
negativt. Landbruget skal udgøre en ramme for rekreation og bevaring,
og sikre biologisk mangfoldighed, landskabet og kulturmiljø. Det former
og opretholder kulturlandskabet, som er en værdifuld del af natur- og
kulturarven.
En af de største udfordringer for at nå målsætningen om et bæredygtigt
landbrug er at udvikle driftsformer i landbruget, der er mere miljøvenlige

Mål og tiltag 2005–2008

og effektive, og som samtidig kan sikre social og økonomisk
bæredygtighed under de forskellige natur- og klimaforhold, der råder i
Norden.
I de sydlige dele af Norden er betingelserne for at bedrive
landbrug blandt de bedste i Europa. Her er landbrugsproduktionen
intensiv, og landbruget anvender blandt andet næringsstoffer og
bekæmpelsesmidler, som kan videreføres til overflade- og grundvandet,
og som transporteres videre til søer og havet. Også den biologiske
mangfoldighed kan blive påvirket. I Nordens nordligste områder er
det vanskeligt at opnå en lønsom landbrugsproduktion. De nordiske
lande vil arbejde for at landbruget kan bevares i disse områder. Det er
vigtigt at opretholde et decentraliseret landbrug i Norden med varieret
brugsstruktur.

•

De nordiska länderna
•

•

•

•

kommer att stärka insatsen i de internationella
förhandlingarna och för regler och avtal, så att
den gemensamma nordiska synen på en hållbar
lantbruksproduktion får genomslagskraft i internationella
avtal och regler.
kommer att stärka samarbetet gällande forskning och
utveckling i hållbara produktionssystem inom lantbruket.
Samarbetet gällande forskning och högre utbildning
inom lantbruket och gällande miljö skall utvecklas, så att
synergieffekter uppnås och för större effekt och medverka
till konkreta förbättringar för miljövänlig värdeökning inom
lantbruket
kommer att arbeta vidare med att vidareutveckla hållbara
produktionssystem inom lantbruket. Detta kommer att
omfatta reducerade miljö- och hälsorisker i användningen
av pesticider, reduktionsmål från Nordsjödeklarationen,
HELCOM, OSPAR, EU’s ramdirektiv för vatten och arbete för
säkert nyttjande av organiskt avfall på lantbruksarealer.
skall lägga större vikt på innovation med sikte på att stärka
värdeökningen. Förändringar på marknaden, kunskap,
teknologi och lantbrukspolitik gör det nödvändigt med
kontinuerliga omställningar också i lantbruksnäringen. De
största utmaningarna finns i Nordens nordliga områden med
speciella klimatförhållanden och därmed vanskliga villkor för
livsmedelsproduktion.

•

•

•

•

•

vill gemensamt främja ett ekologiskt lantbruk och föra
vidare den nordiska insatsen för ökat ekologiskt lantbruk
genom att arbeta målinriktat mot alla led i värdekedjan från
primärproduktion via förädling till konsumtion.
kommer att underlätta för att variationsrikedomen i
lantbrukslandskapen i de nordiska länderna med naturoch kulturhistoriska värden tas tillvara och upprätthålls
i ett långsiktigt perspektiv som en resurs för samhället.
Arbetet med kulturlandskap i de nordiska länderna skall
knytas närmare till implementeringen av Den europeiska
landskapskonventionen.
kommer att rikta ökad uppmärksamhet och anslutning till
lantbrukets multifunktionella roll, inklusive produktion av
kollektiva värden.
kommer att säkra god djurhälsa, -välbefinnande och etik,
så att de nordiska länderna fortsättningsvis kan ligga långt
framme internationellt sett på detta område.
kommer att spela en framträdande roll i den internationella
utvecklingen av metoder för den hälso- och miljömässiga
riskvärderingen för genmodifierade organismer baserad på
försiktighetprincipen.
kommer att utveckla det fackmässiga underlaget för ett
nordiskt samarbete gällande renskötselpolitiken och konkreta
åtgärder som kan göra näringen mer hållbar. Det är viktigt
att bygga vidare på det samarbete som samerna i Norden har
utvecklat.
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Forbrug af kunstgødning
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

Indikatoren viser udviklingen i forbruget af kunstgødning (kvælstof og fosfor) i
de respektive nordiske lande i perioden 1989-2004.

Forbrug af fosfor kunstgødning
70

Til landbrugets planteproduktion anvendes der såvel husdyrgødning som kunstgødning.
Den del af næringsstofferne, som ikke optages af afgrøderne og fjernes med høsten, kan
tabes til omgivelserne (se næste indikator).
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Af de nordiske lande har Danmark det største forbrug af kvælstofgødning, hvilket skyldes
den intensive landbrugsproduktion. Finland har det største forbrug af fosfor. Norge
og Island har et lavere forbrug af både kvælstof og fosfor, hvilket skyldes den ikke så
intensive landbrugsproduktion og et mindre landbrugsareal. Alle de nordiske lande har
haft en nedgang i forbruget af fosforgødning. For Finland er fosforforbruget reduceret
til mindre end en tredjedel, mens det for Danmark er mere end halveret. I gennem de
sidste 15 år er forbruget af kvælstofgødning halveret i Danmark, mens faldet for de
øvrige nordiske lande er mindre. Der er et fald på omkring 20-30 % for Finland og Sverige
og 5 % for Island og Norge. Det kraftige fald i Danmark skyldes handlingsplaner, som
bl.a. har øget udnyttelsesgraden af næringsstoffer i husdyrgødning, og dermed mindsket
behovet for brug af kunstgødning.
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Den nordiske strategi for bæredygtig udvikling har som mål på kort sigt at mindske
tabet af næringsstoffer fra landbruget. Tiltagene omfatter mere effektiv brug af
næringsstofferne, bl.a. initiativer rettet mod at nedbringe kvælstofforbruget i
handelsgødning, krav om bedre udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen og indførelse
af kvælstofnormer for afgrøderne.

Pesticidforbrug
Kilde: Nordisk statistisk årbok 2005

Indikatoren viser salget af pesticider opgjort i tons aktive stoffer i perioden
1985-2004 i de respektive nordiske lande. Pesticidforbruget i Island er ikke
vist på figuren men er lavt, omkring 4 tons aktivt stof.

Salg af pesticider
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Pesticider er kemiske stoffer, som anvendes hovedsageligt i landbruget for at bekæmpe
ukrudt, svampe og insekter. Pesticider kan skade vilde dyr, planter og insekter, men
er ikke skadelige overfor de afgrøder, som de har til hensigt at beskytte. Pesticider
kan også forurene grundvand, søer og vandløb. Der er store forskelle på den årlige
anvendelse af pesticider alt afhængig af vejrforholdene og valget af afgrøder.
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Salget af pesticider i de nordiske lande er næsten halveret siden 1985. Reduktionen
hænger til dels sammen med, at der nu i højere grad anvendes pesticider, som er
virksomme i meget lave doser. Det giver et mindre forbrug i mængde, men ikke
nødvendigvis en lavere påvirkning af miljøet.
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Med den intensive danske landbrugsproduktion havde Danmark det største
pesticidforbrug af de nordiske lande i 1985. Siden har forbruget af pesticider i Danmark
gennemgået den relativt største reduktion i Norden, men var fortsat det højeste blandt
de nordiske lande i 2003. Siden 2000 er forbruget af pesticider øget lidt i alle lande.
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De nordiske ministre for jordbrug, skovbrug, fiskeri og levnedsmidler vedtog i 2002 en
ministererklæring om reduceret anvendelse af pesticider. Målet er at udvikle en nordisk
handlingsplan for at reducere brug af bekæmpelsesmidler til det lavest mulige niveau
uden betydelige økonomiske konsekvenser for samfundet, og ved hjælp af traditionelle
metoder at forbygge ukrudt og angreb af sygdomme og insekter.

Landbrug

Kvælstofbalance
Kilde: OECD 2006: OECD nutrient balances. OECD Agri-environmental indicators Volume 4

Kvælstofoverskud per ha landbrugsareal opgjort som forskellen mellem
kvælstof, som er tilført primært med kunst- og husdyrgødning og fraført med
afgrøder i 1990 og 2002.

Kvælstofoverskud
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I både Danmark, Sverige og Finland er kvælstofoverskuddet i landbruget faldet fra 1990
til 2002, mens overskuddet er steget i Norge. Som følge af den intensive landbrugsdrift
er problemet med næringsstofudvaskning størst i Danmark. Her har forskellige
handlingsplaner medvirket til, at udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er blevet
væsentligt reduceret siden midten af 1980’erne. Danmark er fortsat et af de lande i
Europa, som har det største kvælstofoverskud per hektar.
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Ved landbrugsproduktion udnyttes kun en del af de tilførte næringsstoffer. Forskellen
mellem de tilførte og fraførte mængder næringsstoffer udgør et overskud, der kan
betragtes som et potentielt tab. Overskuddet opstår, når de tilførte næringsstoffer i
form af kunstgødning og husdyrgødning ikke optages af afgrøderne og fjernes med
høsten. Udledninger af kvælstof og fosfor til vandmiljøet kan medføre øget algevækst
og iltsvind. Kvælstoftab i form af nitrat kan også føre til forurening af drikkevandet.
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I den nordiske strategi for bæredygtig udvikling er det målet på kort sigt at reducere
tabet af næringsstoffer fra landbruget.
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Økologiske landbrug
Kilde: Nationale opgørelser over økologisk areal (se referenceliste)

Indikatoren viser udvikling i arealet til økologisk landbrug i de nordiske lande.
Det økologiske landbrugsareal i Island blev i 2003 anslået til 6.000 ha.

Økologisk areal
200000

Alle de nordiske lande har oplevet en tydelig vækst i det økologiske landbrugsareal
i de sidste 15 år. I Sverige, hvor væksten har været størst, udgør det økologiske
landbrugsareal 8 % af det samlede landbrugsareal, mens det i Danmark og Finland er
omkring 7 %. For Island og Norge udgør det økologiske areal henholdsvis 1 % og 2 % af
landbrugsarealet. I de gamle EU-lande (EU-15) udgør arealet til det økologiske landbrug
4 % af det samlede landbrugsareal.
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På Nordisk Ministerråds møde i Grønland i august 2002 blev det besluttet at styrke
det nordiske samarbejde inden for økologisk landbrug. De nordiske landbrugsministre
vedtog en deklaration, hvoraf det fremgår, at økologisk landbrug er et vigtigt bidrag
til bæredygtigt landbrug, et godt miljø samt bedre valgmuligheder for forbrugerne.
Målet er at udvikle det nordiske samarbejde om økologisk landbrugsproduktion
baseret på livscyklusanalyser, hvor der arbejdes målrettet med alle led i varekæden fra
primærproduktion via forædling og til omsætning.
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Referencer: http://www.norden.org/jord_skog/virksomhed/sk/links.asp
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Landbrug

Sammenhæng med andre kapitler
Kapitlerne om forbrug og fødevarer indeholder også indikatorer
om pesticider, og i kapitlet om havet findes der en indikator om
næringsstoftilførsel til havene.

Baggrund og perspektiver
Det nordiske jordbrugssamarbejde tager udgangspunkt i
handlingsprogrammet ”Nordiskt fiske-, jord- och skogsbruks- och
livsmedelssamarbete 2005-2008. Et nordisk løft for verdiskapning og
livskvalitet”. De nordiske lande prioriterer og igangsætter projekter
inden for følgende indsatsområder for at udvikle og styrke et
bæredygtigt jordbrug:
Økologisk jordbrugsproduktion
Biologisk mangfoldighed/bevaring af genetiske ressourcer
Udvikling i landdistrikterne og kulturlandskabet (Se Nordfram
www.norden.org/nordfram/sk/index.asp )
Alternative produktionsformer
Forbedret ressourceudnyttelse
Implementering af EU regelsæt
For nærmere information, se Nordisk Ministerråds hjemmeside om jordog skovbrug www.norden.org/jord_skog
De nordiske lande har stor nordisk nytte af deres samarbejde med
at kortlægge, bevare og udnytte de genetiske ressourcer og den
biologiske mangfoldighed i Norden. Den genetiske diversitet er en
forudsætning for et bæredygtigt jordbrug og fødevaresikkerhed i
Norden, og verden i øvrigt. Se Strategi for genetiske ressourcer for
fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler i Norden 2005-2008
og Ministerdeklarationen om adgang og rettigheder til genetiske
ressourcer.
Nordisk Genbank, Nordisk Genbank for Husdyr og Nordisk
Genressourceråd er centrale aktører inden for dette felt.
Det nordiske jordbrugssamarbejde satser på at følge op på
ministerdeklarationen om Ny Nordisk Mad – herunder at bevidstgøre og
promovere de nordiske råvarer, madtraditioner samt regionalt og lokalt
producerede varer - nordisk som internationalt.
Som konkrete eksempler på aktiviteter i Nordisk Ministerråds sekretariat
kan nævnes markeringen af FAO’s Verdensfødevaredag i 2005 med
temaet ”Jordbrug og interkulturel forståelse”. Nordisk Ministerråd
åbnede dørene og inviterede 750 børn til Høstdag. Hensigten med
projektet var at øge den interkulturelle dialog mellem land og by ved
at vise eksempler på, hvad vi høster i Norden, hvorledes fødevarer
forarbejdes, behandles og ender som de kendte færdigvarer i køledisken
i supermarkedet. Børnene blev gennem fysisk kontakt med dyr og
planter, ved smagsprøver og leg gjort opmærksomme på diversiteten
og rigdommen i de nordiske landes råvarer og fødevarer. Som en del af
markeringen af Verdensfødevaredagen åbnede Nordisk Ministerråd også
dørene om aftenen, hvor der blev sat fokus på Ny Nordisk Mad. Mere
end 2.000 mennesker fandt vejen forbi og fik serveret mad baseret på
nordiske råvarer på en ny og forfriskende måde.
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Skovbrug

Udfordringer og langsigtede mål
Målet er et bæredygtig skovbrug, hvor skov og skovarealer bruges
og forvaltes således, at skoven kan opfylde økologiske, økonomiske
og samfundsmæssige funktioner. Skovbruget skal være en
konkurrencedygtig virksomhed, som sikrer indtægter og arbejdspladser,
og som kan levere skovprodukter af høj kvalitet. Skovbruget skal
samtidig sikre og bevare sunde og livsduelige skovressourcer, samt sikre
og bevare den biologiske mangfold og andre miljøværdier. Skoven skal
også anvendes til rekreation og friluftsliv.

De nordiske lande har meget store skovområder, og skovbruget har
stor erhvervsmæssig betydning i Norden, men der er store forskelle
mellem de enkelte lande. Skoven har stor betydning for rekreation
og friluftsliv og for folks velfærd. Skovbruget lægger fokus på den
biologiske mangfoldighed, medvirker til at beskytte grundvandet,
forhindrer erosion og binder CO2. Miljøhensyn får en større betydning
som konkurrenceparameter indenfor skovbrug. På store dele af det
nordiske skovareal foregår miljøcertificeret skovbrug, og efterspørgsel
af miljømærkede træprodukter øges. Udfordringen er at udvikle miljøog naturvenlige driftsformer, som samtidig er effektive, økonomiske og
socialt bæredygtige.

Mål og tiltag 2005–2008
De nordiska länderna
•

•

•

•

•

96

kommer att stärka sin insats i det europeiska och
internationella samarbetet om skog, så att den nordiska
synen på hållbar skogsdrift kommer att ingå i internationella
överenskommelser.
anser att ett organiserat nordiskt samarbete skall bygga på
en gemensam nordisk strategi med grund i nationella och
internationella mål och riktlinjer för ett hållbart skogsbruk.
anser att den nordiska skogsforskningen skall fortsätta,
målinriktas och koordineras. De nordiska länderna kommer
forsättningsvis sätta fokus på ett hållbart skogsbruk.
kommer att vidareutveckla natur- och miljövänliga
driftsformer inom skogsbruket. Insatsen kommer att
koordineras mellan de nordiska länderna. Målen skall
ligga i överensstämmelse med målen i den paneuropeiska
skogssamarbetet.
kommer att bidra till att bevara en representativ och
fackmässigt sätt tillräcklig andel av de olika nordiska
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•

•

skogstyperna. Det är viktigt att främja miljövänliga produkter
från skogsbruket b.l a genom krav på dokumentation av
träleveransernas lagliga och hållbar ursprung. Träprodukter
kan ersätta andra material och nya träprodukter kan
utvecklas. Träförädlingen skall också vidareutvecklas. Medlen
är forskning och informationssystem.
kommer att stärka skogens sociala funktioner i samhället.
Ökad tillgång till skogen är viktig för ett aktivt friluftsliv.
Samtidigt skall hänsyn tas till kulturhistorien och till
skogen som levnadsplats för växter och djur. Detta
skall ske i samarbete med friluftsorganisationer,
skogsägarorganisationer och miljöskyddsorganisationer.
Initiativ kan vara kurser, undervisning, pilotprojekt och ökad
forskning.
kommer att fortsätta med en samordnad nordisk insats, med
huvudvikt på att sammanställa befintlig kunskap, att skapa ny
kunskap genom forskning och utveckling, samt att stimulera
till produktutveckling genom att bygga vidare på redan
etablerat samarbete om bioenergi.

Arealet af skov
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

Totalt skovareal i de nordiske lande i 2003, angivet i mio. ha.

Total skov areal
30

Sverige og Finland er de mest skovrige lande i Norden med henholdsvis 51 % og 68
% skovdækket areal. Til sammenligning udgør det samlede skovareal kun ca. 12 % af
landarealet i Danmark og 1,4 % af arealet i Island

Island har 30.000 ha skov. Den relativt største stigning i skovarealet finder sted i
Island, hvor der er sket omfattende rejsning af skov, og udviklingen fortsætter. I Island
kan en stor del af landets samlede areal karakteriseres som ubeboet højlandsområde
eller ”wilderness areas”.

20
(million ha)

I de fleste nordiske lande gøres der en aktiv indsats for at rejse mere skov og udvide
skovarealet. Dette er en langsom proces, og figuren angiver derfor et ”øjebliksbillede”,
som afspejler de forskellige niveauer af skovarealer i de forskellige nordiske lande.
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I Danmark er der en målsætning om at fordoble skovarealet over en trægeneration.
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Fordeling af skovareal
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

Fordelingen af nåleskov, løvskov og blandingsskov i de nordiske lande (i
procent af det totale nationale skovareal).
Naturlige skove med flere forskellige hjemmehørende træarter har en rigere natur
end arealer med en enkelt fremmed træart. I store dele af Norden er nåleskoven den
fremherskende naturlige skov, men mange steder kan nåleskoven bestå af fremmede
træarter, som vurderes at give et bedre økonomisk udbytte. Også løvskove kan
bestå af fremmede træarter eller træarter, som er mindre gode for den biologiske
mangfoldighed fx bøg i Danmark eller det sydlige Sverige, men det typiske billede
vil være, at omfanget af løvskov og især blandingsskov giver et indtryk af skovens
variation og mangfoldighed.
Finland (22 mio. ha skov) og Sverige (27,3 mio. ha skov) har omtrent samme fordeling
af nåleskov, løvskov og blandingsskov. Disse to skovlande har en klar overvægt af
nåleskov på ca. 80 % af det samlede skovareal.

Island

Sverige

Norge

Finland

Danmark

For Island er der en markant anvendelse af løvtræer i den igangværende skovrejsning.
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Vedmasse
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

Den gennemsnitlige vedmasse i en hektar skov i hvert af de nordiske lande

Vedmasse (m3/ha)
160

Vedmasserne er størst i en hektar skov i Danmark og lidt mindre i Sverige, Finland og
Norge. At de er mindst i Island skyldes, at skovene endnu er unge.

140

Vedmasserne per ha afspejler dyrkningsintensiteten i de enkelte lande, men kan
samtidig være et udtryk for, hvor gamle bevoksningerne er, da vedmassen i en
bevoksning vokser med alderen, indtil træerne er klar til at blive hugget. I de fleste
gamle skovegne, hvor skovene dyrkes efter traditionelle forstlige principper om
bæredygtighed, vil der være en fordeling af aldersklasserne, så den gennemsnitlige
alder i bevoksningerne totalt set nogenlunde er konstant.

120
100
80
60
40
20
0
Danmark Finland

Island

Norge

Sverige

Nåle- og bladtab
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

40

Nåle- og bladtab som procent af undersøgte træer i klasse 2-4 (moderat til
alvorligt afløvet eller døde) i perioden 1990-2001. Note: Kurven for Sverige
viser kun udvikling for nåletræer.

% of total of sampled trees

35
30

Nåle- og bladtab er en af de bedste indikatorer for skovenes sundhedstilstand.
Sundheden afspejler på den ene side påvirkning af skovene fra forureningskilder udefra
og på den anden side skovbrugets valg af træarter i forhold til skovens vækstbetingelser.
Sundhedstilstanden i Sverige og Finland synes meget konstant, mens der for Norge
synes at være et lidt øget nåle- og bladtab i perioden 1990-2001.

25
20

På kurven kan man for Danmark fra 1990 se en tydeligt stigende udvikling, som toppede
i 1994-95, og derefter faldt til det laveste niveau i de nyeste målinger i 2001. Hvis der er
en sammenhæng mellem luftforurening og nåle- og bladtab er det positivt, at Danmark,
Sverige og Finland nu synes at være stabiliseret på et lavt niveau, mens nåle- og bladtab
i de norske skove tilsyneladende ligger på et lidt højere niveau.
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Skovbrug

Årlige hugster og tilvækst
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

Den årlige hugst og tilvækst af skov i de nordiske lande i million m3 (målt med
bark på) i perioden 1991-2001(varierende for landene).
Skovene har mange roller i Norden. Både i forhold til befolkningens rekreative behov
og behovet for skovens produkter, herunder træ. En væsentlig forudsætning for
bæredygtig skovdrift og ønsket om at efterlade ressourcer og muligheder for fremtidige
generationer er, at skovenes tilvækst er i balance med hugsterne. Figuren viser, at de
nordiske landes samlede hugster i skovene ligger under tilvæksterne, og at udnyttelsen
af skovressourcernes vedmasser derfor samlet set ligger inden for rammerne af en
bæredygtig udvikling.

Sverige

Norge

Finland

Størst er forskellen i Sverige. Forklaringen er bl.a. større arealer med urørt skov (se
senere figurer).
Danmark
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Areal og fordeling af beskyttet skov
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årlig tilvækst

Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

Totalt areal med beskyttet skov i Sverige, Finland og Danmark, og arealets
fordeling på MCPFE- beskyttelses klasser. Ingen data tilgængelige fra Norge
og Island.

Sverige

Klasse 1.1:
Klasse 1.2:
Klasse 1.3:
Klasse 2.0:
Klasse 3.1:

Finland

Klasse 3.2:

Ingen indgreb
Et minimum af indgreb
Fredning gennem aktiv forvaltning
Beskyttelse af landskaber og specifikke naturelementer
Beskyttelse af jord mv., vandkvalitet/vandressourcer 			
eller andre økosystemer i skoven
Beskyttelse af infrastruktur og forvaltede naturressourcer 			
mod naturlige farer

Beskyttede skove er skove, hvor der er en begrænsning i udnyttelsen. Formålet med
beskyttelsen kan eksempelvis være at styrke den biologiske mangfoldighed, bevare
landskabelige kvaliteter og beskytte vand, jord eller særlige skovtyper.
Det kan være svært at drage konklusioner ud fra figuren. Der er en væsentlig forskel
mellem klasse 1, hvor der er væsentlige restriktioner for indgriben, og skovbruget
derfor er begrænset, og klasse 2, hvor der i højere grad kan dyrkes traditionelt
skovbrug men med særlig hensyntagen til landskabet og naturen, og endelig klasse 3,
hvor der fortsat er gode muligheder for at dyrke traditionelt skovbrug.

Danmark

0

0,5

1

1,5 2 2,5
(Million ha)

Class 1.1

Class 1.2

Class 1.3

Class 2.0

Class 3.1

Class 3.2

3

3,5

4

4,5

Sverige har store arealer med urørt skov, hvor især den biologiske mangfoldighed
har fri mulighed for at udvikle sig uden menneskets indgriben. Samtidig har Sverige
også store arealer (klasse 3.1), hvor der kun i mindre grad er tale om begrænsninger i
mulighederne for at udnytte skovene. I Finland har man store arealer, hvor indgrebene
er begrænset til et minimum, og hvor den biologiske mangfoldighed har væsentlig
bedre vilkår end i den traditionelle skov.
Indikatoren kan være svær at tolke, da der i alle de nordiske lande vil være skovarealer,
hvor der bliver taget sådanne hensyn, uden at arealerne indgår i statistikken. Imidlertid
er det den bedste indikator for beskyttede skove under MCPFE.
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Dødt ved
Kilde: FAO.

Mængden af dødt ved i skovene i Finland, Norge og Sverige.

Dødt ved
800

En væsentlig indikator for at sikre biodiversitet i skovene er, at der er grundlag for
skovenes mange fødekæder fra de mindste organismer til de større rovdyr. Mange
fødekæder starter i forbindelse med mikroorganismers nedbrydning af dødt ved og
fortsætter med insekter, der især er fødegrundlaget for en række fugle. I alle de nordiske
lande er der stor fokus på at sikre dødt ved til at styrke biodiversiteten.

700

mill. m3 dødt ved

600

Det er en indikator, som Nordisk Ministerråds embedsmandskomité for skovbrug
lægger stor vægt på, men der er tale om en relativ ny indikator, som derfor må bygge på
tilgængelig viden på nuværende tidspunkt. Der er forventninger om, at datamaterialet vil
blive bedre i de kommende år.
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Skovsektorens og træindustriens økonomiske betydning
Kilde: MCPFE 2003. State of Europe’s Forests 2003.

Procent værditilvækst i år 2000 for skovbruget og videreforarbejdende
industrier.

(%)
8

Med et samlet bidrag på over 7 % til bruttonationalproduktet er skovbrugets betydning
betydelig i Finland. I Sverige udgør andelen godt 4 %, og i Danmark er andelen nede på
godt 2 %. Der er ikke tilgængelige tal for Norge og Island.

7
6

Erhvervets samfundsøkonomiske betydning afspejler bl.a. erhvervets
beskæftigelsesmæssige rolle. Der er stor forskel på træindustriernes betydning i de
nordiske lande, men samlet set er skovene og den tilknyttede forædlingsindustri en
vigtig sektor i Norden.
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3

I forhold til bæredygtighed er det et mål, at skovbruget både tilgodeser samfundets
sociale, miljømæssige og økonomiske behov.
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Skovbrug

Sammenhæng med andre kapitler
Der er en sammenhæng med energikapitlet, hvor også biomasse indgår
og med kapitlet om biodiversitet.

Baggrund og perspektiver
Under MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests
in Europe) processen er der vedtaget 35 indikatorer for bæredygtigt
skovbrug i Pan-Europa. Af disse er i dette kapitel udtaget syv
indikatorer, som er væsentlige for de nordiske lande og for den nordiske
bæredygtighedsstrategi, men vil man have et fuldstændigt billede af
udviklingen på skovområdet i de nordiske lande, er man nødt til at se
det totale sæt af MCPFE-indikatorer. De udvalgte indikatorer afspejler
i en vis grad den internationale prioritering, men de er også valgt,
fordi de er relevante for at belyse udviklingen på skovbrugsområdet i
de nordiske lande i forhold til den nordiske bæredygtighedsstrategi,
dens mål og tiltag på kort og lang sigt. Indikatorsættet giver kun et
lille indblik i skovbrugets betydning og kunne være langt bredere.
Der mangler i særlig grad indikatorer for sektorens rekreative og
beskæftigelsesmæssige betydning.

De nordiske lande har stor nordisk nytte af deres samarbejde med at
kortlægge, bevare og udnytte de genetiske ressourcer og biologiske
mangfoldighed i Norden. Den genetiske diversitet er en forudsætning
for et bæredygtigt skovbrug i Norden og verden i øvrigt. Se ”Strategi for
genetiske ressourcer for fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler
i Norden 2005-2008” og ”Ministerdeklarationen om adgang og
rettigheder til genetiske ressourcer”.
Nordisk Skovbrugs Frø- og Planteråd, Netværket for skovgenetiske
ressourcer og Nordisk Genressourceråd deltager aktivt i dette arbejde.
Endelig kan nordiske skovbrugsindikatorer ses i publikationen ”Forest
biodiversity indicators in the Nordic countries. Status based on forest
inventories”, som udkom i 2003 i serien Agriculture and Forestry Tema
Nord 2003:514. Den kan læses på www.norden.org.

Der har været mange forslag til indikatorer, som langt bedre end disse
udvalgte kunne belyse det nordiske skovbrug i relation til en bæredygtig
udvikling, men da udgangspunktet har været, at indikatorerne
udelukkende skulle udvælges blandt indikatorerne under MCPFE, har
det ikke været muligt at benytte de foreslåede indikatorer, som enten
blev benyttet i enkelte af de nordiske lande eller i Norden, men ikke i det
paneuropæiske samarbejde.
Det nordiske samarbejde inden for skovbrug tager udgangspunkt i
handlingsprogrammet ”Nordiskt fiske-, jord- och skogsbruks- och
livsmedelssamarbete 2005-2008. Et nordisk løft for verdiskapning og
livskvalitet”. De nordiske lande prioriterer og igangsætter projekter
inden for følgende indsatsområder for at udvikle og styrke et
bæredygtigt skovbrug:
-

Bioenergi
Forædling af træ
Natur- og miljøvenlige driftsformer
Skovens potentiale i forhold til klima

Det nordiske skovbrugssamarbejde prioriterer desuden at følge op på
den nordiske skovministerkonference, der blev afholdt i august 2005.
Der blev anbefalet en række indsatser, der alle skal bidrage til at styrke
skovens lokale værdier og desuden fremme skovens økonomiske,
økologiske og sociale værdier. Se publikationen Skovenes værdi i
lokalsamfundet.
Skovbrugssamarbejdet har i en række år arbejdet med at effektivisere
og optimere ministerrådets forskning og uddannelsesaktiviteter.
Skovbrugsforskningen, der varetages af Samnordisk skovforskning
(SNS), er vurderet til at have overordentlig stor nordisk nytte og
til forskningsmæssigt at være i international klasse. Ministrene
besluttede på deres møder i henholdsvis 2004 og 2005 at styrke
skovbrugsforskningen yderligere og øge samarbejdet med NordForsk.
Samnordisk skovforskning vil derfor arbejde på at få øget samarbejdet
med Nordforsk ved at ansøge om, ar der bliver etableret et Centres of
Excellence under Nordforsk inden for et af Samnordisk skovforsknings
prioriterede områder.
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Fiskeri og akvakultur

Udfordringer og langsigtede mål
Havets levende ressourcer er en rigdom og et stort fælles ansvarsområde
for Norden. Fisk og fangst har medvirket til at skabe et grundlag for
kystsamfund i hele Norden – fra Nordatlanten i vest og de arktiske dele
i nord til Østersøen i øst. For flere nationer og lokalsamfund i Norden
udgør havets levende ressourcer selve livsgrundlaget.
Nordisk fiskeripolitik skal udvikle udnyttelsen af levende marine
ressourcer til gavn for nuværende og kommende fiskerisamfund.
Udviklingen skal baseres på bæredygtighed, som sikrer fornyelse af
ressourcerne, et rent og biologisk mangfoldigt hav og sunde

fiskeprodukter til forbrugeren. Fiskeripolitikken omfatter fiskeri, fangst
af marine pattedyr og søfugle samt anden udnyttelse af de levende
marine ressourcer. Ferskvandsfiskeri er inkluderet i fiskeripolitikken.
Det overordnede mål indenfor de nærmeste 20 år er, at den
nordiske fiskeripolitik udvikles i tråd med princippet om, at havets
levende ressourcer udnyttes på en langsigtet bæredygtig måde
inden for en økosystemforvaltning, som bygger på principperne i
Biodiversitetskonventionen om bevaring af biologisk mangfoldighed og
bæredygtig anvendelse.

Mål og tiltag 2005–2008
•
De nordiska länderna
•
bör vara ledande, inte minst i förhållande till EU och
andra internationella fora, för att genomföra och påvisa
de positiva konsekvenserna av att anpassa kapaciteten till
resursunderlaget. I detta sammanhang finns behov av att
regionalt förstärka samarbetet i linje med målsättningen från
Johannesburg, och säkra en bättre samordning i framtiden
med tanke på att genomföra en integrerad, ekosystembaserad
förvaltning av havets resurser. Detta kräver inte minst att
länderna förstärker samordningen på nationell nivå.
•
har till målsättning inom utbildning och forskning att säkra
ett maximalt nyttjande av alla resurser som fångas, häribland
också bifångst, spill från rensning och annat som idag
kastas i havet. Utveckling av (bi)produkter genom nyttjande
av restfraktioner, icke-kommersiella målarter och nya
möjligheter att öka värdet av produkter.
•
anser att ökad utbildning och forskning om ekonomiska och
sociala faktorer och sambandet mellan förvaltningssystem
och hållbarheten i nyttjandet av havets levande resurser skall
prioriteras.
•
stödjer forskning som skapar ett underlag för en vetenskaplig
och balanserad kostrådgivning till konsumenten – både
innehåll av ämnen som gagnar konsumentens hälsa, och de
miljögifter, som genom näringskedjan ackumuleras i mat från
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havet, och som kan vara hälsofarliga.
anser att det finns ett omfattande behov för sektorns aktörer
att samverka med undervisnings- och forskningssektorn, med
målsättningen att samordna ett nordiskt utbildningsutbud
avseende alla kvalifikationsnivåer, relevanta för sektorns
framtida hållbara utveckling och konkurrensförmåga.
anser att dialog och aktivt samarbete mellan
förvaltningsmyndigheter och näringslivet är nödvändigt för
att man skall kunna vidta effektiva åtgärder som kan gynna en
hållbar utveckling, baserad på havets levande resurser. Detta
samarbete skall förstärkas och förbättras.
uppmanar nordiska organisationer inom fiskesektorn att
engagera sig i utformningen av strategier och prioriteringar i
samarbete med offentliga myndigheter och forskningsmiljön.
vill i nära samarbete med näringslivet, kartlägga och minska
fiskeflottornas energiförbrukning och hantering av avfall.
stödjer fortsatt utveckling av fångstteknik, som bidrar till
att minska de negativa verkningarna på natur och miljö,
häribland begränsning av skrapande redskaps påverkan på
havsbottnen och dess biodiversitet. Härtill kommer inriktning
på yrkesfiskarnas arbetsmiljö.
kommer att arbeta för ett brett internationellt accepterande av
en hållbar förvaltning av marina däggdjur. Det är nödvändigt
att åter få den internationella valfångstkommissionen (IWC)
att fungera som institution för bevarande, forskning och
förvaltning.

Langt de fleste fiskebestande er fælles bestande, som fiskes af flere
nationer. Dette betyder, at nationerne må forhandles om kvoter. Hvor
meget der kan fiskes, må bestemmes med udgangspunkt i faglige råd
om de enkelte bestande, og det havområde de lever i. Det internationale
råd for havforskning (ICES), har som opgave at give videnskabelige råd
om fiskebestandes tilstand og om, hvor fiskeriet af den enkelte bestand
bør være.
Et bæredygtigt fiskeri af marine levende ressourcer forudsætter
velfungerende marine økosystemer. Det forudsætter også, at der
til enhver tid er sikret tilstrækkelig rekruttering af den bestand, der
fiskes. Rekrutteringen er til en vis grad afhængig af mængden af fisk,
som kan gyde, (gydebestanden). Historisk er der observeret stærke
og svage årgange, hvilket ikke har haft direkte sammenhæng med
gydebestandens størrelse, men mere med overlevelsessuccesen i de
første kritiske perioder af fiskenes liv som æg og larve.
Økosystembaseret forvaltningsrådgivning stiller store faglige krav.
Det er bl.a. vigtigt at vide, hvordan fiskeri på et trin i en næringskæde
kan få virkning på andre trin i kæden, og hvorledes dette igen virker på
fangstpotentialet for den enkelte bestand. Der er også ydre faktorer, som
i betydelig grad påvirker et marint økosystem, både de menneskeskabte
som forurening, og de naturlige som vind og strøm. I den praktiske
forvaltning af fiskebestandene er det nødvendigt at etablere
referencepunkter, som tager hensyn til usikkerheden i både de enkelte
bestandsopgørelser og i virkninger på samspillet i økosystemet.
På baggrund af bæredygtighedsbegrebet og forsigtighedsprincippet
arbejdes der i ICES med at udvikle modeller, som kan bruges til konkret
at vurdere bæredygtigheden af fiskeriet i forhold til ressourcen.
Grundlaget for disse modeller er de historiske observationer af
forholdet mellem gydebestand og rekruttering. Ud fra de historiske
sammenhænge forsøger man at finde det niveau for gydebestanden,
under hvilket rekrutteringen er forringet. Denne tærskelværdi betegnes
Blim. Tilsvarende forsøger man ud fra de historiske data at finde det
niveau for fiskeridødeligheden. For at kunne give en
rådgivning, som sikrer, at tærskelværdien Blim ikke overskrides,
beregnes for hver bestand et
forsigtighedsreferencepunkt, Bpa. Disse referencepunkter tager højde
for den usikkerhed, der er i bestandsvurderingen og fangstopgørelserne
og fastsættes således, at for en bestand af en størrelse på mindst Bpa
med en fiskeridødelighed på højst Fpa vil der være en stor sandsynlighed
for at bestanden holder sig over tærskelværdien Blim.
I det følgende er vist indikatorer for udviklingen i gydebestanden
af vigtige fiskearter i de nordiske farvande. I de tilfælde der findes
referenceværdier for Blim og Bpa er disse vist på figurerne. Data og tekst
stammer fra de sidste vurderinger af fiskebestandene fra ICES. ICES
opdaterer løbende vurderingerne af bestandene, for nogle 1-2 gange om
året. De nyeste vurderinger af fiskebestandene vil altid kunne findes på
ICES hjemmeside se http://www.ices.dk/advice/icesadvice.asp.
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Østersøen
Den totale fangst er tidoblet siden begyndelsen af 1900-tallet som følge
af et mere effektivt havfiskeri, lavere prædation fra sæler og endelig øget
fiskeproduktion som følge af eutrofiering. Eutrofiering er et tveægget
sværd, idet det også har negative effekter, specielt i gydeområder. Dette

fører til en faldende reproduktionsrate hos en række fiskearter. Endnu
et menneskeskabt problem er opdæmningen af en række floder, som
fungerer som gydeområder for fisk som laks, ørred etc. Dette har medført
en kraftig reduktion i bestandene. Op mod 90 % af fangsten i Østersøen
består af sild, brisling og torsk. Selvom laks kun udgør 1 % af den totale
fangst målt i vægt, er den stadig en kommercielt vigtig art.

Torsk
Gydebestanden af torsk i Østersøen
800000

Udviklingen i gydebestanden af torsk i Østersøen i perioden 1966- 2005.
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Bestanden af torsk i Østersøen er på et historisk lavt niveau, og der er ingen tegn på
stigninger i gydebestanden. ICES vurderer på baggrund af anslåede tal for gydebestand
og fiskeridødelighed, at bestandens forplantningsevne er nedsat, og at udnyttelse af
bestanden ikke er bæredygtig.

Gydebestand i tons
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Torsk gyder kun i vel iltet vand med en salinitet på mindst 12 promille. For lidt ilt
kombineret med overfiskeri har ført til en kraftig nedgang i torskefiskeriet siden midten
af 1980’erne.
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Udviklingen i gydebestanden af sild i Østersøen i perioden 1974-2005.
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Der mangler referencepunkter for gydebestanden for sild i Østersøen, så bestandens
tilstand kan ikke vurderes. Gydebestanden er faldet støt siden midten af 1970’erne. I
1999 nåede bestanden et lavt niveau, som måske er på vej op igen. ICES vurderer, at der
er risiko for, at bestanden ikke forvaltes bæredygtigt. I den centrale del af Østersøen er
gydebestanden lav, mens den klarer sig bedre i den Botniske Bugt og i Riga Bugten.

Gydebestand i tons

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

104

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006

F i s ke r i o g a k v a k u l t u r

Nordsøen
De seneste tre til fire år har der været dårlig rekruttering af bestandene
af tobis, øjepål, torsk og til dels sild i Nordsøen. Dette skyldes
hovedsagligt ændringer i fysiske og biologiske betingelser, mens torskeog tobisbestanden også har lidt under overfiskeri. Fiskeri efter torsk i

Nordsøen burde være stoppet for flere år siden. Illegale landinger og
dumping af fisk gør det desuden vanskeligt at beregne størrelsen på
enkelte bestande, specielt makrel og torsk.

Torsk

Gydebestand af torsk i Nordsøen
300000

Udviklingen i gydebestanden af torsk i Nordsøen i perioden 1963- 2004.
Vurderingen af bestanden er baseret på tendensen i gydebestand og “survey”
resultater. De seneste estimater for fiskedødelighed er usikre. Baseret på dette
vurderer ICES, at bestanden har nedsat reproduktionskapacitet.
Gydebestand i ton

Torsk er det stærkeste eksempel på en bestand under kraftigt pres i Nordsøen.
Gydebestanden var ca. 250.000 tons i starten af 1970’erne, men er nu mindre end
50.000 tons. Mens gydebestanden er faldet er fiskeintensiteten steget støt.
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Udviklingen i gydebestanden af sild i Nordsøen i perioden 1960-2005.
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Ud fra de seneste estimater af gydebestand og fiskedødelighed vurderer ICES, at
bestanden har fuld reproduktionskapacitet, og at bestanden fiskes bæredygtigt. Det er
dog nødvendigt at observere årgangene fra 2002, 2003 og 2004, da de er meget små.
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Færøerne
Fiskeri er den allervigtigste økonomiske aktivitet på Færøerne.
Fiskeriprodukter dækker over 90 % af eksportværdien, og fiskeri og
opdræt dækker omkring 40 % af BNP.
De demersale hovedarter er sej, torsk, rødfisk og kuller, og den vigtigste
pelagiske art er blåhvilling. Fangsten af demersale fiskearter ligger

mellem 80.000 og 120.000 tons om året og fangsten af pelagiske arter
op til 500.000 tons.
Det færøske forvaltningssystem er unikt. Det består af to
hovedkomponenter: et system for fiskeriindsatsen samt et netværk af
lukkede områder. Systemet har blandt andet den fordel, at ”discard” og
”upgrading” af fangst undgås.

Torsk
Gydebestand af torsk ved Færøerne
140000

Udviklingen i gydebestand af torsk ved Færøerne i perioden 1961-2005.
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ICES seneste vurdering baseret på estimater af gydebestanden indikerer, at bestanden
risikerer at have nedsat reproduktionskapacitet. Gydebestanden var i 2005 på det
samme niveau som før kollapset i 1990.
Endvidere indikerer de seneste estimater over fiskedødelighed, at bestanden ikke
udnyttes bæredygtigt. Gydebestanden har de seneste år været højere end Bpa, men er
siden 2004 under Bpa.
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Island
Fiskeri har været en vigtig aktivitet i Island siden landet blev beboet,
og gennem det sidste århundrede har udviklingen af fiskeriet skabt
grundlag for landets fremskridt og økonomiske vækst. Fiskerisektoren
i Island står for over 60% af indtægterne af eksporterede varer og op
til 40% af landets samlede eksport. Fiskerisektoren modtager ikke
økonomisk støtte fra staten.
Islands eksklusive fiskerizone på 758.000 km2 omfatter nogle af
de rigeste fiskeområder i verden. De mest produktive torskebanker
ligger ud for den sydvestlige kyst om vinteren og ud for Vestfjordene i

nordvest hele året rundt. Rødfisk findes hovedsageligt ud for kysterne
i syd, vest og sydøst. Sild er stort set begrænset til Østfjordene og
den sydøstlige kyst, mens loddens fødeområder ligger mod nord
og dens gydepladser ud for de sydlige og vestlige kyster. Hellefisk
findes såvel i dybvandsbanker ud for Vestfjordene så vel som overalt
ud for kysterne mod nord, vest og øst. Oceansk rødfisk fiskes langs
Reykjanesryggen, inden for og uden for 200 mil-grænsen sydvest for
Island. Andre bestande så som strandrejer, kammusling, norsk hummer
og dybhavsrejer findes næsten kun i bestemte områder.
Islandske skibe fanger næsten 2 millioner ton marine arter årligt, hvoraf
den største del eksporteres.

Torsk

Fiskedødeligheden (0,6) er over det ønskede niveau (0,4).
I 2005 var gydebestanden 262.000 tons, som er over det historisk lave niveau
(123.000 tons), men lidt under det ønskede langsigtede gennemsnit på 304.000 tons.
Årsklasserne 1997, 2000 og 2002 var af gennemsnitsstørrelse, mens de for 2001,
2003 og 2004 var små. Årsklasserne 2001 og 2004 synes at være tæt på et historisk
lavpunkt.
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Udviklingen i gydebestand af torsk ved Island i perioden 1955-2005.
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Sild
Bestanden af sild er svær at vurdere, idet der mangler troværdige estimater af
gydebestanden. Islandske undersøgelser viser, at gydebestanden er steget siden
1987, og at bestanden er fuldstændig reproduktionsdygtig.
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Norskehavet
De store pelagiske fiskebestande sild, makrel og kulmule, som delvis fouragerer i
Norskehavet, er alle i god forfatning. Der er tilsammen mere end 10 millioner tons
pelagisk fisk, som vandrer gennem og fouragerer i dette område.

Sild
Gydebestand af sild i Norskehavet
16000

Udviklingen i gydebestand af sild i Norskehavet i perioden 1950-2004.

14000

De seneste estimater for gydebestand og fiskeridødelighed betyder, at ICES klassificerer
bestanden som bæredygtigt udnyttet, og at den er fuldstændig reproduktionsdygtig. De
seneste årsklasser er stærke.
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Kulmule
Gydebestand af kulmule i Norskehavet
7000

Udviklingen i gydebestand af kulmule i Norskehavet i perioden 1981-2004.
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Seneste estimater af gydebestand og fiskeridødelighed betyder, at ICES vurderer
bestanden som fuldstændig reproduktionsdygtig, men bestanden udnyttes ikke
bæredygtigt. Gydebestanden er historisk høj i 2003 men lavere i 2004 og 2005.
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Barentshavet
Varmt klima i Barentshavet fremmer produktion af torsk, kulmule og sild, men skaber
vanskeligheder for lodde. Det største forvaltningsmæssige problem er det store
uregistrerede fiskeri på torsk. Bestanden af nordøstarktisk torsk er vokset siden
år 2000, og gydebestanden ligger foreløbig på et godt niveau. Der bliver alligevel
fisket mere, end hvad der kan betegnes som bæredygtigt. Information fra det norske
Fiskeridirektorat tyder på, at der i perioden 2002–2004 er foregået et stort ikkerapporteret fiskeri, som har ført til at kvoterne har været betydelig overfisket. Hvis ikke
man får bugt med dette problem, vil det have negative konsekvenser for bestanden.

Torsk

Gydebestand af nordøst arktisk torsk

Udviklingen i gydebestand af torsk i det nordøstarktiske område i perioden
1946-2005.
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ICES vurderer på basis af gydebestanden, at bestanden har fuldstændig
reproduktionskapacitet. Men estimater over fiskeridødelighed indikerer, at
bestanden udnyttes med en fiskedødelighed, der ligger over det ønskede niveau i
forvaltningsplanen.
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Sammenhæng med andre kapitler
Kapitler om havet indeholder indikatorer om miljøgifte i fisk.

Baggrund og perspektiver
Det nordiske fiskerisamarbejde baserer sig på handlingsprogrammet
”Nordiskt fiske-, jord- och skogsbruks- och livsmedelssamarbete 20052008 Et nordisk løft for verdiskapning og livskvalitet”
Fiskerisamarbejdet har ca. 25 projekter i gang, som i forskellig grad
relaterer sig til strategien for bæredygtig udvikling, og er således
i gang med en kontinuerlig udvikling af væsentlige aspekter af
bæredygtigheden i de nordiske fiskerisektorer. Nogle områder hvor
aktiviteter er sat i gang er:
- Udvikling af indikatorer for bæredygtigt fiskeri
- Genetiske problemstillinger i forbindelse med fiskeri og opdræt
- Diskussioner af ressourcerenteproblematikken i fiskerierne
- Fiskeriundervisning (akademisk niveau og ikke-akademisk niveau)
- Marine beskyttelsesområder
Indikatorarbejdet i fiskerisektoren vil resultere i en rapport, som vil være
tilgængelig på fiskeriets hjemmeside www.norden.org/fisk/sk
I løbet af 2006 vil der bliver afholdt en række faglige workshops inden for
de nævnte områder dels som selvstændige aktiviteter, dels som dele af
et større forskningsprojekt.
Den største enkeltaktivitet er det norske formandskabs konference i
Bergen i september 2006:
”Implementing ecosystem approach to Fisheries”
Af publikationer i Tema Nord serien (fra 2005 til maj 2006) kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
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Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer
Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden
Discrepancies in Fishing legislation/ Inkonsekvenser i
fiskerilagstiftning (DVD)
Fast avfall från fiskefartyg
Risks and Management of Dioxins and Dioxin-like Compounds in
Baltic Sea Fish: An Integrated Assessment
Workshop on the Development and Management of Marine
Protected Areas
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Havbrug
Flere af Nordisk Ministerråds arbejdsgrupper støtter et projekt med
det overordnede mål at tilvejebringe et grundlag for udvikling af
produktionsmetoder i havbrugene, der kan sikre, at produktionen foregår
på en miljø- og sundhedsmæssig ansvarlig måde. Projektet skal ses
som et ønske om at støtte en miljøvenlig produktion i nordisk regi, samt
udmøntning af EUs handlingsplan for akvakultur i et nordisk perspektiv.
Projektet vil bl.a. belyse følgende forhold:
•
Kortlægge forbruget af medicin og biocider, samt vurdere deres
effekt på det omgivende miljø.
•
Vurdere stoffernes samt antibiotika-resistente bakteriers
forekomst i miljøet, baseret på målinger i udtagne sediment- og
biotaprøver.
•
Bestemme omfanget af forurening med persistente miljøgifte fra
forskellige foderstoffer.

Liste over indkatorer for hvert kapitel

Nøgleindikatorer

Transport

Arealanvendelse i Norden
Økonomisk vækst
Afkobling af miljøpåvirkning fra økonomisk vækst
Antal licenser til produktion af miljømærkede produkter
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger
Fornybar energiproduktion andel av bruttoenergiforbrug
Fertilitet
Forventet levetid ved fødsel
Arbejdsløshed
Antal trafikdræbte pr. 1000 indbyggere
Energiforbrug i transport sektoren pr. 1000 indbyggere
Tilfælde af Campylobacter hos mennesker
Overvægt i befolkningen
Anvendelsen af kviksølv
Temperatur udvikling
Udslip af drivhusgasser
Gydebiomasse af torsk i nordiske farvande
Økologiske landbrug
Nåle- og bladtab
Introducerede arter
Den nordiske allemannsret
Valgdeltagelse
De nordiske sameting

Trafikuheld på veje
Antal trafikdræbte
Antal trafikdræbte pr. 1000 indbyggere.
Ressourceforbrug og miljøeffektivitet
Energiforbrug i transport sektoren pr. 1000 indbyggere
Trafikken og luftforurening

Bæredygtig produktion og forbrug
Det samlede ressourceforbrug (DMC)
Industriaffald
Husholdningsaffald pr. indbygger
Forbrug af fødevarer pr. indbygger
Husholdningernes energiforbrug pr. indbygger
Antal miljøcertificerede og –registrerede nordiske virksomheder
- ISO 14000 og EMAS
Antal licenser til produktion af miljømærkede produkter
Retfærdig handel (Fair trade)
Andel af miljøskatter og afgifter i forhold til samlede skatteindtægter

Den sociale dimension
Fertilitet
Forventet levetid ved fødsel
Bruttonationalprodukt per indbygger
Arbejdsproduktivitet
Sociale udgifter i procent af Bruttonationalproduktet
Sundhedsudgifter i procent af Bruttonationalproduktet
Andel af aldersgruppen 16-66 årige som ikke er i erhverv
Beskæftigelsesfrekvensen for de 50-66 årige
Relativ fattigdom for familier med børn
Skoler og børnehaver med grønt flag
Forskning og udvikling

Energi
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger
Bruttoenergiforbruget i forhold til bruttonationalprodukt (BNP)
Udslip af kuldioxid (CO2) i forhold til bruttoenergiforbrug
Udslip af svovldioxid (SO2) i forhold til bruttoenergiforbrug
Udslip af nitrogenoxider (NOx) i forhold til bruttoenergiforbrug
Nettoeksport af elektricitet fra det nordiske elmarked
Selvforsyningsgraden af energi i de nordiske lande
Vedvarende energiproduktion andel af bruttoenergiforbrug
Vedvarende elektricitetsproduktion andel af bruttoelforbrug

Havet
Miljøgifte i torsk
Udslip af tungmetaller til luften
Tilførsel af tungmetaller med vand
Næringsstoftilførsel

Kemikalier
Farligt affald
Miljøgifte
Miljøgifte i modermælk
Klassificerede og nye kemiske stoffer i EU
Anvendelsen af kviksølv
Salg af pesticider til private

Fødevaresikkerhed og sundhed
Tilfælde af Campylobacter hos mennesker
Tilfælde af Salmonella hos mennesker.
Risikovurdering af kemiske stoffer.
Antal kemisk definerede aromaer der er vurderet/skal vurderes
Antal stoffer til fødevareemballage mv. der er risikovurderet
Pesticidrester i fødevarer (MRL)
Overvægt i befolkningen

Fokus på bæredygtig udvikling – Nordiske indikatorer 2006

111

Klima og luftkvalitet

Fiskeri og akvakultur

Klimaforandringer
Temperatur udvikling
Ændringer i vækstsæsonen
Klima forandringer i Arktis
Udslip af drivhusgasser i forhold til Kyoto-målene
Udslip af drivhusgasser
Udslip af industrielle klimagasser
Nettooptag af CO2 i skove og træprodukter
Forsuring og sur nedbør
Udslip af luftforurenende stoffer
Luftkvalitet i byer
Finland
Island
Partikler

Østersøen
Nordsøen
Færøerne
Island
Norskehavet
Barentshavet

Biologisk mangfoldighed – natur och kulturmiljø
Områder med vildmarkskarakter
Beskyttede naturarealer
Fugle i agerlandet
Danmark
Finland
Udvikling i udvalgte arter
Den islandske havørn
Ynglesucces hos svenske havørne
Brun bjørn og ulv
Polarræv
Introducerede arter
Red king crab in the Barents
Antal naturvejledere
Naturvejledere på Island
Den nordiske allemannsret
Implementering af internationale aftaler for biologisk mangfoldighed

Landbrug
Forbrug af kunstgødning
Kvælstofbalance
Pesticidforbrug
Økologiske landbrug

Skovbrug
Arealet af skov
Fordeling af skovareal
Vedmasse
Nåle- og bladtab
Årlige hugster og tilvækst
Areal og fordeling af beskyttet skov
Dødt ved
Skovsektorens og træindustriens økonomiske betydning
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Publikationen er et nordisk indikatorsæt. Den informerer
offentligheden og politiske beslutningstagere om, hvorvidt de
nordiske lande og selvstyrende områder har bevæget sig i retning af
bæredygtig udvikling; både generelt og på udvalgte områder. Den
viser også, om der er behov for at fremme en sådan udvikling.
De valgte indikatorer overvåger Nordens implementering af mål
og indsatser i perioden 2005-2008. Disse mål og indsatser er
beskrevet i den reviderede nordiske strategi:
”Hållbar utveckling – En ny kurs for Norden”(TemaNord 2004:567).
Sættet af indikatorer består både af tværgående nøgleindikatorer
og af indikatorer inden for hvert indsatsområde i den reviderede
strategi. Nye områder i strategien er den sociale dimension samt
bæredygtig produktion og forbrug.
Nordisk Ministerråd har tidligere udgivet nordiske indikatorsæt i
2002 og 2003.
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