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Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det 
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samar-
bejdet  styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og 
ligheder. Det  øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode 
naboskab. 
 
Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne 
og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som 
siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Mini-
sterråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og 
de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland. 
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Introduktion 

Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråds aktiviteter i Arktis gælder 
for perioden 2003-2005. Der udarbejdes årlige handlingsplaner som rede-
gører for hvordan ministerrådet planlægger at anvende den årlige budget-
ramme som er anvist til det arktiske samarbejdsprogram. Denne handlings-
plan er den sidste handlingsplan for det 3-årige program som udløber 31. 
december 2005. 

I 2005 udgør budgetrammen 7,038 MDKK hvilket er en signifikant for-
øgelse i set i forhold til rammen for 2004 som udgjorde 5,370 MDKK. 
Foruden samarbejdsprogrammets ramme kan der forekomme supplerende 
bevillinger fra de respektive fagministerråd under Nordisk Ministerråd, 
som har projekter i det arktiske område som medfinansieres med det Arkti-
ske Samarbejdsprogram. 

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram drives i form af pro-
jektansøgninger som sendes til ministerrådets sekretariat. Der findes en 
samlet ansøgningsfrist hvilket medfører at ministerrådet har et overblik af 
ansøgningerne og kan udvælge de projekter som i største grad understøtter 
programmets målsætninger og har den største nordiske nytte. 

Nordisk Ministerråd har i 2002 oprettet en rådgivende sagkyndigheds-
komité som består af de nordiske medlemmer af Arktisk Råd samt repræ-
sentanter for de selvstyrende områder. Det er den arktiske sagkyndigkomite 
som behandler ansøgningerne og indstiller til den Nordiske Samarbejds-
komite hvilke projekter som man fra nordisk side bør bevilge midler til set 
i forhold til programmet og de øvrige arktiske aktiviteter i Arktisk Råd og 
Barentsrådet. Det er den Nordiske Samarbejdskomité som træffer endelig 
afgørelse om hvilke aktiviteter som modtager støtte fra programmet. 

For 2005 har Nordisk Ministerråd besluttet at bevilge midler til 21 ark-
tiske projekter. Flere af disse er flerårige projekter som tidligere har mod-
taget støtte imens andre er nye indsatsområder. Denne handlingsplan inde-
holder en oversigt af de udvalgte projekter som alle falder indenfor pro-
grammets tre overordnede prioriteringer, nemlig urbefolkningerne, velfærd 
i Arktis og bæredygtig udvikling. 

Norden er stærkt engageret i det Arktiske område, hvilket er naturligt da 
samtlige af de nordiske lande og selvstyrende områder er repræsenteret i 
Arktis. De nordiske lande har derfor en klar egeninteresse i dette unikke og 
sårbare område. Projekterne i denne handlingsplan støtter derfor op om de 
nationale nordiske indsatser som udføres i Arktisk såvel som de aktivititer 
som udføres gennem Arktisk Råd og Barentsrådet. 
 
Rådgiver Nikolaj Bock 
København, 1. marts 2005 





 

Nordisk Ministerråds Arktiske 
samarbetsprogram 2003-2005 
(vedtatt 12.juni 2002) 

1. Bakgrund 

Nordiska Ministerrådets Arktiska samarbetsprogram härstammar från 
1996 och baserar sig på Ministerrådsförslaget B 157/m från 1995. 

På grund av bl.a. konsolideringen av det Arktiska samarbetet vid Ark-
tiskt Råd, som grundades år 1996, samt på grund av att Ministerrådet 
antogs till permanent observatör vid Arktiskt Råd i oktober 2000 har en 
revidering av Ministerrådets arktiska arbetsprogram blivit nödvändig. 
Detta har redan tidigare konstaterats i rapporten Närmare Norden samt i 
det Ministerrådsförslag till reviderad strategi för samarbete med närom-
rådena, som antogs av Samarbetsministrarna i mars 2001. 

2. Ministerrådets samarbete om arktiska frågor 

Målsättningarna för det nordiska samarbetet om arktiska frågor hittills har 
i enlighet med 1996 års arktiska samarbetsprogram definierats enligt föl-
jande: 
 
• att utveckla och förbättra livskvalitén för befolkningen och de 

ekonomiska och infrastrukturella förutsättningarna för fortsatt 
bosättning i det arktiska området med speciellt ansvar för de samiska 
och inuitiska folkgruppernas ekonomiska, sociala, kulturella och 
miljömässiga situation, 

• att bidra till att bevara vildmarksprägeln, naturkvalitéerna och den 
biologiska mångfalden och att garantera ett försvarligt och hållbart 
bruk av regionens resurser på grundlag av de arktiska staternas 
nationella intressen och i överensstämmelse med de gränser som 
ekosystemet ställer till detta, 

• att genom aktiva och förpliktande gemensamma aktioner förminska 
och avskaffa orsakerna till föroreningar i land och sjöområdena samt 
på glaciärer och tillgränsande områden, 

• att utveckla rationella samarbetsformer och samarbetsorgan mellan de 
arktiska staterna med ett förpliktande ansvar för genomförandet av 
nödvändiga och samlade  åtgärder bl.a. genom samfinansiering, 
gemensamma projektorganisationer osv. 
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Dessa överordnade målsättningarna har varit vägledande vid planeringen 
av Ministerrådets arktiska samarbetsaktiviteter och de är relevanta även i 
det fortsatta samarbetet. De överordnade målsättningarna konkretiseras i 
treåriga ramprogram och årliga arbetsprogram. Det arktiska samarbetet 
fördelas i ramprogrammet för 2000-2002 i följande tre temaområden: 
 
• Urbefolkningarna, beskrivning och information av deras 

levnadsvillkor och utkomstmöjligheter samt kompetensuppbyggnad 
och avskaffande av hinder avseende produktion av traditionella 
arktiska produkter. En del av detta arbete har berört även mera 
generellt de arktiska områdenas näringslivsutveckling och 
utkomstmöjligheterna i de tunt befolkade områdena. 

• Välfärd i Arktis, speciellt hälsobefrämjande åtgärder och nya sätt att 
organisera delar av hälsovården genom bl.a. telemedicin har varit 
viktiga ämnesområden liksom nätverksuppbyggnad mellan kvinno-
organisationer och kvinnliga forskare i Arktis. 

• Bärkraftig utveckling i de arktiska områdena tar utgångspunkt i 
rapporten Ny kurs för Norden. I temaområdet ingår bl.a. 
Handlingsplanen för natur- och miljöskydd i Arktis, biologisk 
mångfald, ekoturism, insamling och uppföljning av miljödata, lokal 
Agenda 21 for Arktis, samt analyser av nivåer och effekter av PCB i 
ekosystem och hos befolkningen i Arktis. 

 
Utöver det speciella arktiska arbetsprogrammet som sedan 1999 har in-
gått som en del i närområdesprogrammet har Ministerrådet inlett ett ark-
tiskt forskningsprogram. Programmet har indelats i tre huvudteman: na-
turprocesser i land, havsområden och atmosfär, biologisk mångfald och 
miljöhot i Arktis, levnadsförhållandena för invånarna i Arktis. Arbetsme-
toderna har bestått av nätverksuppbyggnad, utbildning av och mobilitets-
program för forskare, forskarseminarier, och pilotprojekt. Programmet 
som har planerats att löpa över perioden 1999-2003 har en total budget på 
drygt 30 MDKK. 

Som exempel på andra omfattande arktiska aktiviteter, som bedrivs 
inom ramen av den ordinarie nordiska budgeten kan omnämnas Same- 
samarbetet, med ett speciellt informellt Ministerråd för samefrågor, Väst-
norden - samarbetet samt de aktiviteter som inom ramen av närområdes-
programmet genomförs i Barents-området. Härtill kommer att NAMM-
CO har fått observatör status i Arktiska Rådet. 

Nordiska ministerrådet anser att det är viktigt att fasthålla och utbygga 
den existerande praxis, där Ministerrådet stödjer de samnordiska insatser-
na i arktiskt samarbete. 
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3. Framtida målsättningar för Nordiska ministerrådets 
arbete om arktiska frågor 

3.1 Geografiska målsättningar 

Flera av Ministerrådets sektorer bedriver omfattande arktiska aktiviteter, 
vilka riktar sig till de nordiska cirkumpolära områdena. Sektorer som 
bedriver omfattande arktiskt samarbete är bl.a. hälsa och jämställdhet, 
miljö, fiske, jord- och skogsbruk inklusive rendrift, utbildning och forsk-
ning samt kultur, inklusive det nordiska samarbetet om samefrågor. 

Nordiska ministerrådet har under 1999 – 2000 deltagit som ad-hoc- 
observatör vid Arktiska Rådets möten. I oktober 2000 erhöll Ministerrå-
det ett permanent observatörsstatus. Syftet med Ministerrådets deltagande 
i Arktiska rådets aktiviteter har varit att finna synergifördelar när det gäll-
er att arbeta för en i alla avseenden hållbar utveckling i de arktiska områ-
dena. Härvid är målsättningen att det samnordiska intresset berörande 
hela det cirkumpolära området kan tillvaratas. I praktiken betyder detta 
att Nordiska Ministerrådet aktivt i samarbete med de nordiska länderna 
arbetar för det nordiska intresset i de arktiska samarbetsstrukturerna, i 
första hand inom ramen av Arktiskt Råd. 

Utöver de nordiska länderna är tre stora länder – USA, Kanada och 
Ryssland – medlemmar vid Arktiskt Råd. Denna geografiska omfattning 
gör det speciellt angeläget att de nordiska länderna strävar till att från sina 
gemensamma utgångspunkter tillsammans påverka processen i de områ-
den, där de har utvecklat en gemensam politik. 

3.2 Temaområden 

Utgångspunkten vid val av temaområden är de arktiska befolkningarnas 
och de arktiska områdenas behov. Ministerrådet riktar sina insatser till 
samarbetsområden, som väljs på grundval av dels kriterierna för den s.k. 
Nordiska Nyttan, dels på grundval av den speciella kompetens, som Mi-
nisterrådets olika sektorer har och som man kan dra nytta av även i det 
arktiska samarbetet. Utgående från dessa kriterier kommer Ministerrådet 
att speciellt arbeta med följande temaområden: 
 
Välfärd inklusive hälsa och jämställdhet; härvid fortsätts det redan eta-
blerade samarbetet för hälsobefrämjande åtgärder, speciellt bekämpning-
en av smittsamma sjukdomar samt samarbetet om utvecklandet av tele-
medicin i det arktiska området. Nätverksuppbyggnad mellan kvinno-
organisationer samt speciellt kvinnornas situation och utkomstmöjligheter 
i det arktiska området kommer att stå i fokus. Vad gäller insatsen för 
personer med begränsad arbetsförmåga, kan samarbete, erfarenhetsutväx-
ling och nätverksuppbyggnad förbättra möjligheterna för att dessa integ-
reras i arbetslivet och samhället i de arktiska områdena. Det långsiktiga 
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utvecklingsarbetet i syfte att definiera levnadsvillkorsindikatorer på de 
arktiska befolkningarnas egna premisser fortsätts. Målsättningen är bl.a. 
att kunna beskriva speciellt urbefolkningarnas levnadsvillkor i syfte att 
säkerställa dessa befolkningars fortsatta existensmöjligheter i de arktiska 
områdens. 
 
Barn och unga; Uppväxtvillkoren för barn och unga är ett nyckeltema 
med tanke på den framtida utvecklingen i Arktis. Både i de nordiska ark-
tiska områdena och speciellt i de ryska arktiska områden finns synliga 
problem, som tyder på att det behövs speciella insatser i syfte att garante-
ra att barn och ungdomar blir integrerade i samhället. Ministerrådet 
kommer att genomföra insatser i syfte att säkerställa den växande genera-
tionens uppväxtvillkor utgående från befintliga erfarenheter inom områ-
dena hälsa, utbildning, social välfärd, kulturförmedling och frivilligsek-
torn. I Aktionsprogrammet för barn och unga i närområdena kommer man 
att speciellt beakta de arktiska samhällenas behov. 
 
Näringslivsutveckling; härvid intensifierar man insatserna i syfte att be-
främja den ekonomiska utvecklingen i tunt befolkade områden. Den regi-
onala utvecklingen är av avgörande betydelse för den arktiska befolk-
ningens framtida utkomstmöjligheter. Härvid bör man å ena sidan bidra 
till utvecklingsarbete berörande den infrastruktur och kommunikationssy-
stem, som är nödvändiga för att traditionella arktiska näringsgrenar kan 
utvecklas vidare och att nya näringsgrenar som turism kan erbjudas rim-
liga villkor. Å andra sidan är det viktigt att fortsätta samarbetet om dels 
kompetensuppbyggnad angående förädling av produkter från primärnär-
ingarna och avskaffande av handelshinder för dessa och dels berörande 
moderna näringsgrenar, vilka kan utvecklas som en naturlig förlängning 
till de traditionella arktiska primärnäringarna. Som exempel på dessa kan 
omnämnas bärkraftig turism i socio-kulturell, ekonomisk och miljömäs-
sig bemärkelse,  
 
Bärkraftigt resursutnyttjande: På grund av det arktiska områdets sårbara 
miljöförhållanden är bärkraftigt resursutnyttjande ett av de högst priorite-
rade teman i det arktiska samarbetet. Ministerrådet kommer även i fort-
sättningen att speciellt medverka i arbetet för bärkraftig utveckling i de 
olika arbetsgrupperna och projekten inom ramen av Arktiskt Råd. Härvid 
arbetar de nordiska länderna aktivt för att utveckla Arktiskt Råd att tillva-
rata och befrämja en regional bärkraftig utveckling i Arktis tvärs över 
landsgränser, en utveckling som baserar sig på ett gemensamt godkän-
nande av begreppet bärkraftig utveckling.  
 
Miljö och energi; utgående från strategin för Bärkraftig utveckling – en 
ny kurs för Norden, kommer man att under åren 2001-2004 att speciellt 
arbeta för att stödja implementeringen av internationella avtal, som be-
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gränsar bruket och därmed transporten av persistenta organiska förore-
ningar (POP) och tungmetaller till och i Arktis, stödja implementeringen 
av Århus-konventionen, bidra till att utveckla effektiva lokala förvaltning 
att säkerställa en bärkraftig utveckling, bidra till att intensifiera indikato-
rer för bärkraftig utveckling och rapportering. 

I de tunt befolkade arktiska områdena utreds nya alternativa former 
för energiförsörjningen. 
 
Kultur, utbildning, forskning och mobilitet; Nordiska Ministerrådet har 
ett speciellt kunnande när det gäller samarbete mellan högskolor och 
universitet. De nordiska universiteten och deras rektorer har ett etablerat 
samarbete. Det nordiska universitetssamarbetet kommer att användas som 
exempel för utvecklandet av samarbete och virtuella undervisningsformer 
inom ramen av det s.k. Arktiska universitetet, som består av ett nätverk 
av universitet och högskolor i det arktiska området. Ministerrådet anser 
att det är ytterst relevant att utveckla forskningen berörande arktiska om-
råden och härvid kan ett nätverk av arktiska utbildnings- och forsknings-
institutionerna spela en viktig roll även i det internationella forskarsam-
fundet.  

Kulturella samkväm över landsgränserna har långa traditioner i de 
arktiska områdena i Norden. Detta är traditioner som bör föras vidare, 
förstärkas och ses i sammanhang med det kulturella samarbetet som sker 
inom ramen av Barents-samarbetet. 
 
Forskning: Nordiska Ministerrådet finner det viktigt att bibehålla det 
forskningsmässiga fokus i det arktiska området, inklusive forskning, som 
utgår från universitet i det arktiska området. Nordic Arctic Research Pro-
gramme, som finansieras av Ministerrådet, har varit av stor betydelse.  
 
Ministerrådet har utvecklat en del nordiska mobilitetsprogram samt det 
Nordiska stipendieprogrammet för Baltikum och Nordvästra Ryssland. 
Dessa kan användas som exempel för mobilitetsprogram som utvecklas i 
syfte att erbjuda invånare i Arktis möjligheter till utbildning och under-
visningsinstitutioner i Arktis tillfälle att utveckla en ändamålsenlig ar-
betsfördelning och ett utbud av relevanta utbildningsmöjligheter. Vid den 
konkreta planeringen av mobilitetsprogram beaktas de redan existerande 
programmen i syfte att undvika överlappningar.   

På grundskolenivån initieras aktiviteter, som syftar till bevarandet av 
de arktiska befolkningarnas kulturarv och förståelse för naturfenomen. 

3.3 Samarbetets instrument 

De nuvarande instrumenten för det arktiska samarbetet utvecklas och 
synergifördelar utnyttjas när det arktiska samarbetsprogrammets temaom-
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råden och instrument sammanfaller med övriga aktiviteter. I likhet med 
närområdessamarbetet utnyttjas bl.a. följande instrument: 
 
Informations- och kontaktverksamhet samt nätverksuppbyggnad: Minis-
terrådet deltar i arktiska samarbetsstrukturer och utvecklar informations-
utbytet för sin egen del till exempel via information på sina hemsidor. I 
kontaktverksamheten utnyttjar i möjligaste mån de existerande nordiska 
samarbetsstrukturerna, bl.a. nordiska institutioner och Nordens hus i det 
nordiska arktiska området, Nordens hus samt Ministerrådets informa-
tionspunkter i Barents-området. 

 
Mobilitetsprogram; för det arktiska området stöds stipendieprogram, som 
tillåter studerande och forskare att delta i universitetssamarbetet inom det 
arktiska området. I stipendieprogram utnyttjas erfarenheterna av Minis-
terrådets övriga stipendie- och mobilitetsprogram, speciellt det nordiska 
stipendieprogrammet för Baltikum och Nordvästra Ryssland. Genom 
stipendieprogram finansieras närmast de nordiska och ryska deltagarnas 
resor till relevanta aktiviteter. Mobilitesprogrammen kan med fördel ko-
ordineras i förhållande till mobilitetsprogram, som andra arktiska länder 
finansierar för sina egna medborgares del. Bland annat Kanada har tagit 
initiativ till samarbete om och koordinering av denna typ av program.  
 
Samarbetsprojekt; vid val av projekt prioriteras projekt, som är av 
gemensamt Nordisk intresse och där samarbetet stödjer den nordiska 
politiska profilen och ur nordisk synpunkt ger mervärde speciellt inom 
ramen av Arktiska Rådets cirkumpolära samarbete. Samfinansiering av 
projekt är möjlig och härvid riktas finansieringen till nordiskt deltagande 
i samarbetsprojekt berörande Arktis. Det läggs speciell vikt vid utveck-
landet av nya idéer till arktiska samarbetesprojekt.  

4. Samarbetsstrukturer och kontakter till andra relevanta 
aktörer 

Ministerrådet deltar i Arktiska Rådets arbete som permanent observatör. 
Därtill deltar Ministerrådet finansiellt i samarbetet inom ramen av Arktis-
ka Rådets arbetsgrupper Sustainable Development Working Group 
(SDWG), Arctic Monitoring and Assesment Programme (AMAP), Con-
servation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Emergency Prevention, 
Preparedness and Response (EPPR), Protection of the Arctic Marine En-
vironment (PAME), samt en del ad-hoc- arbetsgrupper upprättade av 
ministermöten vid Arktiskt Råd. Detta är också aktuellt för två nya pro-
gram som blev introducerade på Arktiska Rådets ministermöte hösten 
2000: Arctic Council Action Plan to Eliminate Pollution of the Arctic 
(ACAP) och Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). Dessa program 
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har viktiga uppgifter i arktiska sammanhang inom områden som har stor 
betydelse för Ministerrådet. 

Arktiska frågor diskuteras också på andra arenor där de Nordiska län-
derna och Nordiska Ministerrådet medverkar. Härvid kan speciellt om-
nämnas Barents Euro-Arktiska Råd och Barents regionråd. Arktiska frå-
gor ingår som ett viktigt element i utvecklingen av samarbetet om EU:s 
Nordliga Dimension samt EU:s s.k. Arktiska fönster. 

I enlighet med slutdeklarationen (Barrow Declaration) från Arktiska 
Rådets möte i oktober 2000, skall de arktiska länderna i nära samarbete 
koordinera behandlingen av relevanta frågor rörande miljö och hållbar 
utveckling i Arktis i olika internationella fora. 

5. Samarbetets organisering 

Det arktiska samarbetsprogrammet har sedan 1999 ingått som en del i 
närområdesprogrammet. I syfte att bättre synliggöra Ministerrådets sam-
arbete om arktiska frågor och att understryka dess växande politiska be-
tydelse separeras det arktiska samarbetsprogrammet från närområdespro-
grammet från och med 2003. Härvid syftar man till att effektivare kunna 
involvera den befintliga expertisen inom Ministerrådets olika sektorer i 
det arktiska samarbetet. Allt efter relevanta projekt motsvarande de sam-
nordiska intressena initieras, tas ställning till möjligheterna att oppriorite-
ra det arktiska samarbetet. 

Konkretiseringen av målsättningarna samt genomförandeplanerna för 
det arktiska samarbetet redovisas i särskilda årliga arbetsprogram i likhet 
med närområdessamarbetet. Samtidigt som det nya Ramprogrammet för 
samarbete med närområdena 2003-2005 sammanställs, sammanställs 
också ett treårigt ramprogram för arktiskt samarbete. En ny revidering av 
Ministerrådets arktiska samarbetsprogram förutsätts att bli genomförd i 
2005. I översynen beaktas Ministerrådets arktiska aktiviteter i sin helhet. 

För att bättre kunna koordinera Ministerrådets insatser i förhållande 
till de nationella nordiska insatserna och att effektivare kunna arbeta för 
det gemensamma nordiska intresset utses under Samarbetsministrarna 
och Samarbetskommittéen en ny rådgivande sakkunnigkommitté bestå-
ende av de nordiska Senior Arctic Officials Kommittéen och de själv-
styrande områdena som har en rådgivande roll vid sammanställandet, 
implementeringen och uppföljningen av Ministerrådets arktiska aktivite-
ter. De nordiska Senior Arctic Officials har redan tidigare inlett ett infor-
mellt samarbete i syfte att utbyta information och att koordinera nordiska 
ståndpunkter inför Arktiska Rådets möten. Ministerrådet har sedan år 
2000 deltagit i dessa möten. Inuit Circumpolar Conference, ICC, Grön-
land, samt Samerådet inbjuds till att deltaga i arbetet i överensstämmelse 
med Ministerrådets rättningslinjer för samarbete med de frivilliga organi-
sationerna. 
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Ministerrådssekretariatet ombesörjer sekretariatsfunktionen för den 
nya sakkunnigkommittéen. 



 

Nordisk Ministerråds arktiske 
aktiviteter i 2005 

Projektnavn Periode Ansøgt  
(TDKK) 

NMR bidrag 
(TDKK) 

Hovedområde I – Urbefolkning    

The Economy of the North 2004-2006 730 730730 

Arktiske prosjekt: Velferd    

Developing a journal of circumpolar health 2003-2006 450 450 

AMAP Lifestyle, local pollution, human health of 
Arctic Indigenous peoples 2005 500 500 

Arktiske prosjekt: Bærekraftig ressursutn.    

Handlingsplan for natur og kulturmiljø beskytt.:    
b) Prosjekt 3 i nordisk handl.plan: integrere  
miljøhensyn i forskning og undervisning 2004-2005 133 133 
c) Represent.selec.of arctic cultural envi-
roments 2003-2005 165 165 

AMAP/Oljeforurensning i nordlige havområder 2004-2006 500 500 

Fornybare energisystemer i Vest-Norden 2003-2005 825 825 

AMAP Intl. Arctic oil and gas symposium 2005 2005 200 200 

Women and resource mgmnt in the rural north 2005-2008 270 270 

AMAP/ACIA Effect of climate change on transport 
of contaminant to Northern areas 2005 450 450 

Pasvikprogramme - Environmental monitoring 

in border area of Finland, Norway Russ.Federat.  2003-2006 396 396 

Ringed seals exposure to POPs 2005-2008 206 206 

Norhern Research Forum - workshops 2005 226 226 

Nordisk Forskningssamarbeid IPY 2007-2008 2004-2005 496 442 

Circumpolar contaminants, communicating results 2005 430 430 

Adm., reise, oversettelse, evaluering 2005 61 61 

   5984

Øremerkede midler til Forskning, undervisning 
og IT i Arktis 

  1054 

IPY-projektet COMAAR  240 240 

Strengthening the role of indigenous communities 2004-2005 266 200 

Training Indigenous Peoples 2005 150 150 

Change and Variability 2005 293 293 

Arctic Council ICT Network Workshop 2005 130 85 

ICARP II 2nd International Conference on Arctic 

Research Planning 

 140 85 

 

Återstående medel    1 

Total Bevilgning Arktisk Samarbeidsprogram   7038 
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The Economy of the North 

Projektnr: 521047-05042 

Målsättning: The proposed study will provide a quantitative and systematic under-
standing of the market based economic activities in the Arctic and its 
linkages to the world economy today and in the future under a chang-
ing climate. 

Aktiviteter: Produce a report, arrange an international conference, arrange a mid-
term workshop, arrange a start up workshop, participation in other 
relevant conferences, work out academic papers describing the 
methods, data and results. 

Målgrupp: Economic and statistic experts 

Deltagande länder i Norden: All Nordic countries 

Deltagande länder i Arktis:  
Samarbetspartners: CICERI Center for International Climate and Environmental Research, 

Oslo 

Budget totalt: 4.060.000 DKK 

Arktiska medel 2005: 730.000 DKK 

Sektormedel: - 

Externa medel: - 

Ansvarig sektor / avdelning: Finanssektoren 

Ansvarig rådgivare i NMR: Patrik Granström, +45 33 96 02 77 pg@norden.org 

Förvaltningsorgan: Statistics Norway, Research Dep., PO Box 8131 Dep., N-0033 Oslo, 
Norway 

Projektets varighet: Untill 31.12.2006 
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IJCH - Developing the Journal of Circumpolar Health 

Projektnr. : 431040-30114 

Målsetting: Oppdatere og legge tidsskrift på nett. 

Aktiviteter: Web-utforming, utvikling av tidsskriftet og distribusjon. 

Målgruppe: Fagpersonell i polområdene. 

Deltagende land i Norden: Alle 

Deltagende land i Nærom-
rådene: 

Russland 

Øvrige land: Canada, Alaska 

Samarbeidspartnere: Nordisk redaktørnettverk 

Budsjett totalt:  
Nærområdemidler 2003: 300.000 DKK 
Nærområdemidler 2004: 350.000 DKK 
Nærområdemidler 2005: 450.000 DKK 
Sektormidler:  
Eksterne midler:  

Ansvarlig sektor / avdeling: Sosial/helse, VE 

Ansvarlig rådgiver i NMR: Nils-Petter Karlsson, tel +45 33 96 02 93, nk@norden.org, 293 

Forvaltningsorgan: The International Association of Circumpolar Health Publishers, 
Finland (Tidligere Center for Arctic Medicine, Oulo University, 
Finland) 

Prosjektets varighet: 2003 – 2006 
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Forholdet mellom livsstil, lokal forurensing og 
helsetilstanden til arktiske urbefolkninger 

Målsättning: Kartläggning av sammanhangen mellan livsstil och olika typer av 
förorening som finns i närområdet och hälsotillstånden hos urbefolk-
ningsgrupper i den atlantiska och europeiska delen av Arktis. 

Aktiviteter: Samarbete mellan experter och laboratorier både i väst och i Ryss-
land. Projektet är ett viktigt delprojekt inom AMAP:s hälsoprojekt. 

Målgrupp: I första hand ministrar, beslutningstagare och befolkningen i de åtta 
arktiska länderna, men också internationella processer som är invol-
verade i etablering av strängare miljökrav, t.ex. inom EU, UN-ECE 
och UNEP. 

Deltagande länder i Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Övriga länder:  

Samarbetspartners: (AMAP observatører EEA, UNEP, UN, ECE, WMO etc.) 

Budget totalt: 500.000 DKK 
Arktiska medel: 500.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor/avdelning: Miljö och resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel +45-33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: AMAP 

Projektets varighet: 2005 
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Integrering av miljøhensyn i forsknings- og 
undervisningssektoren 

Målsättning: • Å utvikle retningslinjer for feltbasert forskning og undervisning. 

• Å presentere gode eksempler på miljøvennlig ressursbruk i 
sektoren. 

Aktiviteter: • Identifisere de viktigste miljøutfordringene knyttet til feltbasert 
virksomhet og bygging/drift av infrastruktur. 

• Samle gode eksempler på regler, retningslinjer og praktiske 
løsninger for slik virksomhet. 

• Eventuelt fremme forslag til felles retningslinjer. 

• Gi andre relevante anbefalinger. 

Målgrupp: Representanter från forskning, undervisning på universitetsnivå 
och miljöförvaltning 

Deltagande länder i Norden: Norge, Island och Grönland 

Deltagande länder i Närområdena:  

Övriga länder:  

Samarbetspartners: Norsk Polarinstitut; Sysselmannen på Svalbard; Direktoratet for 
Miljø og natur, Grønlands Hjemmestyre; Miljøministeriet, Island. 

Budget totalt: 600 000 DKK 
Arktiska medel 2005: 133.000 DKK 
Närområdesmedel: 250.000 DKK 
Sektormedel: 217.000 DKK 
Externa medel:  

Ansvarig sektor/ avdelning: Miljø, NFK:s Arktiska styrgrupp 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, +45 33 96 02 81; nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Den nordiske arbejdsgruppe for Natur, friluftsliv- og kulturmiljø 

Projektets varighet: År 2004 - 2005 
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Representativt utvalg av arktiske kulturmiljøer 

Målsättning: • Præsentation udvalg af kulturmiljøer på Grønland, Isæland og 
Svalbard 

• Anbefalinger af tiltag, der kan sikre en bæredygtig forvaltning af 
kulturmiljøer i Arktis 

Aktiviteter: • Identifikation af vigtige/repræsentative kulturmiljøer i de tre 
områder som bør prioriteres i bevaringssammenhæng og opstil-
ling af anbefalinger om hensigtsmæssige forvaltnings- og beva-
ringsprioncipper for kulturmiljøer i Arktis med baggrund i natur-
givne forhold på stedet. 

• På objektniveau vurderes de valgte repreæsentative kulturmiljøer 
ud fra flere kriterier: -Graden af autenticitet i helheden og de en-
kelte dele - Historisk signifikans - Eksemplificering af aktuelle 
trusler og anbefalede tiltag - Egnethed for formidling af oplevel-
ses- og kundskabsværdier - Placering og tilgængelighed. 

Målgrupp: Nordisk Ministerråd, nationale, regionale og lokale myndigheder i 
mandatområderne. 

Deltagande länder i Norden: Norge, Island, Grønland (Danmark) 

Deltagande länder i Arktis: Norge, Island, Grønland 

Samarbetspartners: Riksantikvaren Norge/Svalbard; Fornleifavernd ríksins, Island; Nunat-
ta  

Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum & 
Arkiv) 

Budget totalt: 600.000 DKK 
Arktiska medel 2005: 165.000 DKK 
Sektormedel: 435.000 DKK 
Externa medel: - 

Ansvarig sektor / avdelning: Miljø, NFK's Arktiske Styregruppe 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, +45 33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: NM's Arbejdsgruppe for Natur, Friluftsliv og Kulturmiljø 

Projektets varighet: 2004-2005 
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Olieforurening af nordlige havområder og marine 
organismer 

Målsättning: Dokumentere niveauer af olie i Davis strædet, Nord Atlanten, 
Barentshavet, Kvitsjöen og Karahavet. Dataerne skal dokumen-
tere dagens tilstand i vand, udvalgte organismer og havsedi-
menter 

Aktiviteter: Kortlægning af forureningstilstanden i Nord samt afklare kilder 
og mulige tiltag; publisering af data; indsamling af prøver, 
analysering af prøver, afholdelse af workshops. 

Målgrupp: Forskere og bureaukrater samt miljøministrene 

Deltagande länder i Norden: Island, Danmark, Norge 

Deltagende länder i Närområdena: Rusland 

Övriga länder:  

Samarbetspartners: (AMAP observatører EEA, UNEP, UN, ECE, WHO, OSPAR-
COM) 

Budget totalt: 700.000 DKK 2005 (2004-2006 3.160.000 DKK) 
Närområdesmedel: 500.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel: 200.000 DKK 

Ansvarig sektor/avdeling: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel +45 33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: AMAP 

Projektets varighet: 2004-2006 
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Fornybare energisystemer i Vest-Norden (2005-projekt) 

Målsättning: Huvudmålsättningen med hela projektet är att finna lämpliga 
energilösningar för gläst bebyggda områden, speciellt inom den 
arktiska och/eller västnordiska regionen. Målsättningen med 
aktiviteterna under år 2005 är att vidareutveckla de resultat som 
erhållits under 2004. Med hjälp av detaljerade case-studier skall 
optimal framtida tekniska koncept och miljövänliga energilös-
ningar tagas fram. Avsikten är att, baserat på fakta angående 
kostnader, energibalanser, miljöpåverkan etc., kunna föreslå en 
konkret efterföljande demonstrationsfas. 

Aktiviteter: Aktiviteterna under år 2005 skall utgöra en naturlig fortsättning 
på aktiviteterna under 2004. Under år 2004 gjordes en kartlägg-
ning av existerande system (produktion, konsumtion, lastprofiler 
etc.) samt tekniska systemstudier kring tänkta koncept omfat-
tande vindenergi, solenergi och vätgasteknologi (elektrolys, 
lagring, bränsleceller) som komplement till traditionella diesel-
aggregat. De erhållna resultaten är principiellt riktiga och riktgi-
vande men inte tillräckligt noggranna och pålitliga för att utgöra 
en grund för ett konkret byggande. Under år 2005 skall därför 
för några utvalda platser göras detaljerade case-studier beak-
tande existerande infrastruktur, uppmätta omgivningsfaktorer 
etc. 

Målgrupp: Myndigheter och organisationer med ansvar och/eller intresse 
för energisystem baserade på förnybara energikällor och/eller 
vätgasteknologi. 

Deltagande länder i Norden: Främst Färöarna, Grönland och Island, såsom aktivt delagande 
aktörer men även Finland, Sverige och Norge, såsom observa-
törer. 

Deltagande länder i Arktis: Grönland, Island. 

Samarbetspartners: (AMAP observatører EEA, UNEP etc.) 

Budget totalt: 1 750 000 DKK 
Arktiska medel 2005: 850 000 DKK 
Sektormedel: 200 000 DKK 
Externa medel: 1 550 000 DKK 

Ansvarig sektor/avdelning: Energisektorn 

Ansvarig rådgivare i NMR: Karin Widegren (e-post: kw@norden.org) 

Förvaltningsorgan: Nordisk Energiforskning 

Projektets varighet: Projektets varighet 
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Internasjonalt symposium om olje og gas i Arktis 2005 

Målsättning: Att arrangera en internationell konferens i  Ryssland där man önskar 
få fram nya data angående planer för sökning, utvinning och transport 
av olja och gas från arktiska områden, samt att få belyst beredskaps-
situationen och de potentiella effekterna denna aktivitet kan få för de 
arktiska samfunden och miljön. 

Aktiviteter: Symposium i Salekhard i augusti 2005. Ryssland kommer att leda 
Arktisk Råd 2004-2006 och myndigheterna ser på oljeassessmenten 
och detta symposium som mycket viktiga aktiviteter under deras 
ledning. 

Målgrupp: Forskare, byråkrater och urbefolkningsrepresentanter som arbetar 
med olja och gasfrågor kan mötas för att diskutera gemensamma 
problem och gemensamma strategier för framtida aktivieter och 
forskning. 

Deltagande länder i Norden: Norge, Danmark, Island 

Deltagande länder i Arktis: De åtta arktiska staterna 

Övriga länder:  

Samarbetspartners: (AMAP observatører EEA, UNEP etc.) 

Budget totalt: 1.450.000 DKK 2005 
Arktiska medel: 200.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor/avdelning: Miljö och resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel +45-33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: AMAP 

Projektets varighet : 2005 
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Women and resource management in the rural North 

Projektnr: 441065-05368 

Målsättning: Dokumentere kvinners deltakelse i naturressursforvaltningen i nær-
områdene, med henblikk på bærekraftig utvikling og ressursutnyttelse. 
Prosjektet er komperatiavt, og søker å dekke hele det Arktiske områ-
det, med økt nettverksbygging og samarbeid i nord. 

Aktiviteter: workshops, forskermøter, nettverksbygging 

Målgrupp: forskere, politikere, samt næringsdrivene og  innbyggere i nordområ-
denes lokalsamfunn 

Deltagande länder i Norden: Norge, Sverige, Island, Grønland, Færøerne og eventuelt Finland 

Deltagande länder i Arktis: Russland, Canada, Alaska 

Samarbetspartners: Arktisk Råds Sustainable Development Working Group, Luleå Tek-
niska Universitet, Sverige, Reykjavik Universitet, Island, Maniitsoq, 
Grønland, Canadian Circumpolar Institute 

Budget totalt for 2005: DKK 1.168.000 
Arktiska medel 2005: DKK 270.000 
Sektormedel: 0 
Externa medel: søkt finansiering fra : Utenriksdepartementet, Norge og Nordland 

Fylkeskommune, Norge 

Ansvarig sektor / avdelning: Ligestilling 

Ansvarig rådgivare i NMR: Carita Peltonen – e:mail cp@norden.org 

Förvaltningsorgan: The Northern Feminist University (NFU) N-8286 Nordfold 

Projektets varighet : 2005-2008 
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Effekt av klimaendring på transport av kontaminanter til 
nordlige områder 

Målsättning: Målsättningen med projektet är att se möjliga effekter av klimaänd-
ringar på atmosfärisk transport av kontaminanter(föroreningar) till 
nordliga områden, samt att se vilka effekter detta kan få för miljön 
och effekter på djur och människor. 

Aktiviteter: Insamling av data från atmosfäriska stationer i Grönland (NUUK), 
Island (Storhofdi), Finland (Pallas), Svalbart (Ny Ålesund), Ryss-
land (Amderma) och Canada (Alert) m.fl. relevanta stationer. 
Användning av modeller för atmosfärtransport samt klima- och 
utsläppsscenarier för att finna möjliga ändringar i transport, nedfall 
och ackumulering 

Målgrupp Forskare, ämbetsmän, representanter för urbefolkningen 

Deltagande länder i Norden: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grönland, Island 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners: UNEP, UNESCO, EEA m.fl. 

Budget totalt: 555.000 DKK 
Arktiska medel 2005: 450.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: AMAP 

Projektets varighet: 2005 
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Pasvikprogrammet  

Målsättning: Det överordnade målet är att styrka samarbetet över gränserna 
mellan FoU-miljöer, förvaltning och befolkning. Projektet kommer att 
ge en miljöstatus för området och ett samordnat miljöövervakningssy-
stem, som kommer att vara ett gott verktyg i förvaltningen av området 
till gagn för miljön och av vikt för hälsa och välfärd för folk i området. 

Aktiviteter: Samordning och harmonisering av de övervakningsprogram som 
länderna har i dag. EU´s ramdirektiv skall vara rättningslinjer för 
programmet. 

Målgrupp: Miljömyndigheter och forskare som arbetar vid gränserna mellan 
Finland, Norge och Ryssland samt politiker och lokala innevånare. 

Deltagande länder i Norden: Finland och Norge 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Övriga länder:  

Samarbetspartners:  

Budget totalt: 2.042.000 DKK 

Arktiska medel: 396.000 DKK 

Sektormedel:  

Externa medel: 818.000 DKK (INTERREG) 

Ansvarig sektor/avdelning: Miljö och resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel +45-33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Fylkesmannen i Finnmark, Norge 

Projektets varighet: 2003-2006 
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Adaptive capacity of ringed seals to deal with exposure to 
variable POP (persistent organic pollutants) levels in their 
environment – with special emphasis on the Russian 
Arctiv 

Målsättning: The main objective is to investigate the adaptive capacity of ringed seal to 
deal with exposure to variable POP levels in their environment. Special 
emphasis will be in new POPs, POP related effect, diet, biotransformation, 
and the Russian Arctic.  

Hovedformålet med projektet er at undersøge hvorledes ringsæl påvirkes 
når den udsættes for forskellige POP niveauer. Speciel fokus vil være på 
nye POP’s, effekter af POP, diæt, biotransformation og den russiske del af 
arktis. 

Aktiviteter: Den PhD studerende skal udføre feltarbejde på Svalbard, i Rusland og 
Finland. Det udføres ved hjælp af forskere fra de forskellige lokaliteter. 

Resultaterne publiceres vil blive præsenteret som en PhD afhandling. 
Derudover skal resultaterne præsenteres i diverse internationale tidsskrif-
ter samt på en række konferencer (DIOXIN og SETAC symposier) 

Målgrupp  

Deltagande länder i Norden: Norge, Finland 

Deltagande länder i Arktis:  Rusland (det marin biologiske institut i Murmansk) 

Samarbetspartners:   

Budget totalt:  
2005 – 2008 2.632.000 DKK 
2005 827.000 DKk 
Arktiska medel 2005: 206.000 DKK 
Sektormedel: 206.000 DKK 
Externa medel: 532.000 DKK 
Projektets egen finans. 90.000 DKK 

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö, MiFI 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org  

Förvaltningsorgan: Den nordiska arbetsgruppen för Miljö/Fiskeri 

Projektets varighet : 2005 
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Northern Research Forum  

Målsättning: Målsättningen med projektet är att skapa ett informellt forum för 
policyrelevanta diskussioner inom forskning för områden som t.ex. 
hållbar utveckling, fred och säkerhet, social- och miljöpolicy samt för 
påverkan av globala förändringar. 

Aktiviteter: Workshop on Economies in the North och Workshop for the agenda 
and thematic preparation of the 4th NRF Open Meeting in Finland and 
Sweden 2006. 

 

Målgrupp: 

Forskare, ämbetsmän, representanter för urbefolkningen 

Deltagande länder i Norden: Norge, Finland, Island, Danmark, Färöarna, Grönland 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners:  

Budget totalt: 486.472 DKK 

Arktiska medel 2005: 226.000 DKK 

Sektormedel:  

Externa medel: 260.870 DKK 

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: University of Akureyri, Island 

Projektets varighet : 2005 
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IPY, Forskerseminar og workshop om nordisk 
forskningssamarbejde om temaer og projekter med fokus 
på menneske, natur og arktiske samfund i forbindelse 
med det internationale polarår 2007-2008 

Målsättning: För att utnyttja och vidareutveckla existerande nordiskt forsknings-
samarbete och för att bidra till koordinering av en gemensam nordisk 
forskningsinsats med fokus på människa, natur och det arktiska 
samhället i samband med det internationella polaråret 2007-2008. 

Aktiviteter: Forskarseminarium och workshop i Grönland. 

Målgrupp: Forskare, ämbetsmän m.fl. 

Deltagande länder i Norden: Danmark, Island, Norge, Finland och Grönland 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners: IASC m.fl. 

Budget totalt: 496.240 DKK 
Arktiska medel 2005: 442.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Grönlands universitet 

Projektets varighet : 2004-2005 
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Circumpolar Contaminants 

Målsättning: Målsättningen med projektet är att i samarbete med RAIPON, AMAP 
m.fl. samarbetspartners diskutera miljöpåverkan bland urbefolkningen 
och andra berörda. Dessutom är målet att ge Arktiska Rådets medlem-
mar bakgrundsinformation för det fortsatta arbetet med att bli involverade 
i globala och nationella aktiviteter mot föroreningarna. 

Aktiviteter: Publikation av rapporter och broschyrer m.m. 

Målgrupp: Ämbetsmän, representanter för urbefolkningen 

Deltagande länder i Norden: Hela Norden 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners: AMAP, RAIPON m.fl 

Budget totalt: 480.000 DKK 
Arktiska medel 2005: 430.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Indigenous Peoples’ Secretariat 

Projektets varighet : 2005 
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Internationellt planeringsmöte för IPY-projektet ”Co-
ordination of Observation and Monitoring of the Arctic 
for Assessment and Research”, COMAAR 

Målsättning: Målsättningen med projektet är att vid ett inledande internationellt plane-
ringsmöte i Abisko i Sverige efter diskussion och analys formulera ett 
genomarbetat förslag till IPY-projekt inom ramen för Arktiska rådet för att 
förbättra samverkan mellan aktörer som ägnar sig åt mätning observation 
och datainsamling i Arktis. 

Aktiviteter: Huvudsyftet är att integrera och föra samman nätverk, projekt, forsknings-
stationer och observatorier som utför mätning eller observation av levnads-
förhållanden och miljö i arktiska områden för att uppnå ökad samverkan, 
samordning och effektivare utnttjande av tillgängliga resurser. 

Målgrupp: Nordiska och internationella samarbets- och forskningsinfrastrukturer som 
arbetar med mätning och datainsamling i Arktis 

Deltagande länder i Nor-
den: 

Danmark, Grönland, Finland, Island, Norge och Sverige 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners: AMAP, CAFF, PAME, EPPR, SDWG, IASC 

Budget totalt: 350.000 DKK 
Arktiska medel 2005: 240.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Abisko Naturvetenskapliga Station, Sverige 

Projektets varighet : 2005 
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Strengthening the role of Indigenous Communities in the 
Environmental Protection 

Målsättning: Att förstärka urbefolkningens roll inom miljöskydd, genom utbildning 
och träning. 

Aktiviteter: Kartläggning, seminarier, publicering av resultat, tillgodogörande av 
traditionell kunskap genom praktiska aktiviteter. 

Målgrupp: Urbefolkningen 

Deltagande länder i Norden: Saami Youth Organisation ”Davi Nuorra” (med bas i Sverige) 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners: Saami organisationer 

Budget totalt:  
Arktiska medel 2005: 200.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: RAIPON, Russian Federation 

Projektets varighet : 2004-2006 
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ITCIP - Training indigenous peoples in the international 
system 

Målsättning: Formålet med projektet fra International Training Center for Indige-
nous People er, at gennemføre en række uddannelsesseminarer for 
udvalgte repræsentanter fra urbefolkningers forvaltninger vedr. multi-
laterale og internationale processer såvel som de internationale 
juridiske instrumenter. Seminarerne skal finde sted i Nuuk, Grønland, 
og blandt deltagerne på det planlagte seminar er fire nordiske-
/arktiske deltagere. Et seminar af denne karakter vil forøge urbefolk-
ningernes genneslagskraft i internationale sammenhæng, herunder 
Arktisk Råd. 

Aktiviteter: 18-dagars träningsprogram med gästföreläsare från hela världen väl 
insatta i mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser och 
urbefolkningsfrågor. 

Målgrupp: Urbefolkningen 

Deltagande länder i Norden: Danmark, Sverige, Grönland, Finland 

Deltagande länder i Arktis: Ryssland 

Samarbetspartners:  

Budget totalt: 1.547.319DKK 
Arktiska medel 2005: 150.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel +45-33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: International Training Center of Indigenous Peoples, Grönland 

Projektets varighet : 2005 
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Kinnvika - Change and Variability of the Arctic Systems 

Målsättning: Ansøgningen vedrører en forundersøgelse til et større forskningsprojekt 
som vil organisere en række multidisciplinære forskningsekspeditioner i 
Nordauslandet på Svalbard samt genåbne den svensk-finsk-
schweiziske forskningsstation Kinnvika fra 1957 på Svalbard. Projektet 
skal ses som led i en større projektansøgning i forbindelse med det 
internationale polarår 2007-08. Visionen er, at skabe en nordisk plat-
form for en række forsknings-aktiviteter, herunder overvågning af 
klimaforandringer og andre miljøpåvirkninger. Forundersøgelsen vil 
foruden logistik og rejseaktivitet indeholde udarbejdelsen af finansie-
ringsplaner og ansøgninger til de efterfølgende aktiviteter samt forbere-
delse af informationsformidling af de fremtidige resultater. 

Aktiviteter: Förundersökning som t.ex. att besöka forskningsstationen Kinnvika för 
logistisk information och planering. 

Målgrupp:  

Deltagande länder i Norden: Samtliga nordiska länder 

Deltagande länder i Arktis:  

Samarbetspartners:  

Budget totalt: 39.100 Euro 
Arktiska medel 2005: 293.250 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel +45-33 96 02 81, nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Arctic Centre, University of Lapland, Finland 

Projektets varighet : 2005 
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Arktisk Råds ICT Netværk workshop 

Målsättning: Formålet med projektet er, at udvikle en arbejdsplan for Artisk Råds 
ICT netværk (Information and Communication Technology). Arbejds-
planen vil indeholde bl.a. i) de prioriterede områder for udvikling af 
brug og indførelse af ICT i arktis, ii) formål, mælsætninger og forven-
tede resultater samt iii) indikatorer og metoder til at bekræftige målop-
fyldelsen. 

Aktiviteter: Workshop i Finland i september 2005 för planering och vidareutveck-
ling av arbetsplanen för Arktisk Råds ICT nätverk. 

Målgrupp: Ämbetsmän, representanter för urbefolkningen 

Deltagande länder i Norden: Hela Norden 

Deltagande länder i Arktis: Deltagelse af medlemmerne af ICT-netværket samt øvrige experter 
fra medlemslandene af Arktisk Råd. 

Samarbetspartners:  

Budget totalt:  
Arktiska medel 2005: 130.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

Förvaltningsorgan: Kemi-Tornio Polytechnic, Kemi, Finland 

Projektets varighet : 2005 
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2nd International Conference on Arctic Research 
Planning 

Målsättning: Formålet er at afholde et internationalt forskningsplanlægningsmøde 
(ICARP II) den 10-12. november 2005 i København. Målet med mødet 
er, på baggrund af udarbejdede forslag til samlede planer for den 
internationale arktiske forskning og samarbejde for de næste 10-15 
år, at diskutere disse med arktiske interessenter. Resultaterne vil få 
en markant indflydelse på planlægningen og finansieringen af de 
nationale og internationale arktiske forskningsplaner ifm gennemførel-
sen af det Internationale Polarår. 400 forskere fra Norden og de 
øvrige arktiske lande vil deltage i planlægningsmødet. 

Aktiviteter:  

Målgrupp:  

Deltagande länder i Norden:  

Deltagande länder i Arktis:  

Samarbetspartners:  

Budget totalt:  
Arktiska medel 2005: 140.000 DKK 
Sektormedel:  
Externa medel:  

Ansvarig sektor / avdelning: Miljö och Resurs, miljö 

Ansvarig rådgivare i NMR: Nikolaj Bock, tel. +45-33 96 02 81, e-mail: nb@norden.org 

 


