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Det nordiska samarbetet 

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland 
och Åland.  

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i 
europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i 
ett starkt Europa.  

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global 
omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en 
av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 

http://www.norden.org/order
http://www.norden.org/publikationer
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MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell 
grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, 
med syfte att utveckla den tvärsektoriella verk-
samheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet 
har till helt övervägande del bestått i att genom 
olika projekt skapa nordiska nätverk och att 
ta fram underlag till den politiska processen 
inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 
milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids 
sekreterartjänst. 
 MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna 
rapport sammanfattas de arbete som utförts i 
gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80–tal 

Inledning

projekt och publikationer, som resulterat i 
många bestående nordiska nätverk, några minister-
deklarationer och en projektdatabas, som nu om-
fattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett 
Nordisk Nytta.
 MJS ger också några kommentarer på det 
nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nord-
iskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens 
framgångsrika utveckling. 

Det är, och har varit, mycket stimulerande att 
delta i detta positiva arbete.

Köpenhamn den 23 januari 2009

Magnus Gröntoft, sekr. i MJS
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EK(m) och EK(jordbruk) har beslutat att lägga 
ner de tvärsektoriella grupperna. Till detta är 
MJS kritisk, se argumenten nedan. Besluten är 
dock fattade varför MJS avslutar varje punkt 
nedan med några kommentarer hur det fortsatta 
arbetet kan göras så konstruktivt som möjligt.

Tvärsektoriellt samarbete i fasta struk-
turer
MJS anser att det sektorsövergripande samar-
betet är mycket viktigt och att detta i framtiden 
måste få ökad prioritet för att lösa samhällets 
problem. Något som är tydligt i klimat- och glo-
baliseringsdebatten. MJS är därför kritisk till 
att de fasta strukturerna för det tvärsektoriella 
samarbetet upplöses. Man anser att även om 
både miljö- och jordskogsektorn lyfter fram sa-
marbete som en nödvändighet så blir effekten 
en omständligare hantering, då de nordiska 
grupperna normalt bara möts 2–3 gånger per år. 
Skall besluten då fattas på flera nivåer blir proc-
essen utdragen och byråkratisk. MJS betonar 
därför att tvärsektoriellt arbete måste drivas i 
kontinuerliga och analyserande processer, och 
inte bara inom avgränsade projekt.
 Kommentar: De innehållsmässiga kontak-
terna mellan sektorerna är viktiga och är inte 
självklara, även om man sitter i samma hus. 
Ett visst antal gemensamma konkreta initiativ 
borde därför genomföras varje år, och medel för 
detta markeras i budgeten. Lämpliga initiativ 
kan avgöras av rådgivarna och sektorernas ar-
betsgrupper, med utgångspunkt i de teman eller 
projekt som är aktuella. Om flera sektorer kan 
samlas kring någon/några frågeställningar kan 
det också stärka argumentationen för medel ur 
Globaliseringspuljen.

Mer policyinriktade projekt
MJS stöder tanken att göra projekten mer poli-
cyinriktade och att tidigt förankra projekten på 
EK-nivå. Erfarenheten säger dock att EK-nivåer-

na inte har tid att förbereda, diskutera och ta 
ställning till en rad olika projektförslag. Detta 
görs bäst i arbetsgrupper, men med tydliga sig-
naler från EK-nivån vilka områden som har 
prioritet. MJS framhöll att den nordiska tradi-
tionen är både topdown OCH bottom-up, något 
som har ett stort principiellt egenvärde.
 Kommentar: Miljösektorns arbetsgrupper 
kommer att finnas kvar, men kontakterna med 
EK-nivån bör stärkas, t.ex. via personligt delta-
gande av sekr. och ordf. vid vissa EK-möten. Då 
kan t.ex. politiskt intressanta resultat från pro-
jekten lyftas och diskuteras. 
I EK(jordbrukskog) läggs de mer policyinriktade 
arbetsgrupperna ner och en projektsekreterare 
anställs på deltid. Någon form av nätverk med 
förankring i de nationella departementen 
eller ämbetsverken bör dock knytas till denna 
sekreterarfunktion. De kan vara sakkunniga 
som, utan ekonomiskt ansvar, ger input till, eller 
på, projektidéer eller tidsmässigt avgränsade 
Ad Hoc-grupper. Mötesformen kan vara virtuell, 
men fysiska möte bör även arrangeras.

Skilj på forskning och mer policyinriktat 
arbete
MJS anser också att man bör skilja på mer lång-
siktiga forskningsprojekt, samt att få fram snab-
ba underlag till den politiska processen. MJS har 
haft mycket positiva erfarenheter av att använda 
forskare och förvaltningspersonal för att ange 
problem och trösklar samt att få konkreta inspel 
på lösningar. MJS tror dock att arbetsmetodiken 
inom de forskningsinriktade grupperna som 
SNS och NKJ inte är anpassade för att hantera 
både forskningsansökningar, med krav på doku-
menterad vetenskaplighet, och mer policyinrik-
tade och snabba projekt.
 Kommentar: För EK(m) som behåller sina 
egna arbetsgrupper är detta inget problem, men 
EK(jordbrukskog) behöver någon form av projekt-
hanteringen med tillhörande nätverk, se ovan. 

MJS synpunkter på nordiskt samarbete
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Ökad status åt nordisk arbete
MJS önskar att EK-nivån och de nordiska minis-
trarna ger tydliga signaler till sina förvaltningar 
att det nordiska samarbetet bör främjas. Det 
görs bäst genom att uppmuntra deltagandet 
i olika nordiska grupper. För att göra mötes-
formerna enkla och mindre tidskrävande bör In-
ternetbaserade möten utvecklas, med få fysiska 
möten. Dessa bör dock inte uteslutas.

Rådgivarnas roll
MJS vill avslutningsvis framhålla rådgivarnas 
viktiga roll som kreativa förmedlare mellan 
arbetsgrupper, sektorer och olika politiska 
nivåer. Idag är arbetet för mycket inriktat på 
byråkratiska mötesformer och oklara projekt-
rutiner, som ger mindre utrymme till ett kreativt 
nätverksarbete.
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Vid MJS sista möte i november 2008 disku-
terades områden i det kommande nordiska 
arbetet inom miljö – jord/skog, som MJS ville 
prioritera. Det var främst följande områden som 
utkristalliserades; bioenergi, natur- och kultur-
värden samt regionala och lokala utvecklings- 
och tillväxtfaktorer. MJS betonade att dessa 
frågor är sektorsövergripande och bör därför 
arbetas med ur flera aspekter.
 För att realisera idéerna nedan föreslås att 
de förmedlas till befintliga arbetsgrupper. Dock 
bör det åtföljas av rekommendationer från EK 
grupperna, med krav på uppföljning, Detta med 
syfte att stärka banden mellan EK-nivån och ar-
betsgrupperna.

Bioenergi
Bioenergi rymmer många arbetsområden, men 
för ett nordiskt miljösamarbete inom jord/skog/
miljö kan följande ge Nordisk Nytta.

 * Blå energi, dvs. hur kan tång, alger och an-
nat biologiskt material från havet användas för 
att dels få energi och växtnäring samt dels rena 
vattnet från näringsämnen, tungmetaller, etc. 
Detta kan ge konflikter med fisket men kan ock-
så skapa helt nya möjligheter ur både produk-
tions-, energi- och miljösynpunkt samt ge 
bärkraftiga lokalsamfund. Kan t.ex. stinkande 
algvallar bli en resurs för energiutvinning och 
samtidigt en reningsanläggning för övergödda 
vatten?

 * Konflikten mellan odling av energi respek-
tive mat bör uppmärksammas ytterligare. 
Undersök och utveckla system som möjliggör 
båda odlingsformerna, t.ex. utnyttjande av rest-
produkter, växtföljder, utnyttjande av naturare-
aler för skörd av energiråvara, etc. 

Några projektförslag

 * Vilka instrument finns för att analysera 
vinster och trösklarna med biogas och hur har 
bidragen styrt utvecklingen. Idag bedöms bio-
gas ofta bara för sitt energivärde och man upp-
märksammar inte de mervärden som biogas ger 
inom en rad andra områden. Biogas är dessutom 
en intressant modell inom energiproblematiken, 
där energiproduktion också kan minska miljö-
problemen (sopor, avfall, gödsel) samt bidra 
med förädlade produkter (växtnäring, plaster, 
etc.). Här bör undersökas likheter och olikheter 
mellan länderna i Norden. Jämför även med pro-
jektet på s. 35.

Natur- och kulturvärden
- samt regionala och lokala utvecklings- och 
tillväxtfaktorer
MJS betonade vikten av att bygga nätverk mel-
lan de nationella landsbygdsnätverken. Här bör 
man ta fasta på NordFrams rekommendation 
att utveckla landsbygdens kultur- och upplev-
elseekonomi, som innehåller stora potentialer. 
MJS lyfte fram två områden. Dels att förstärker 
utbildningen för ekologisk turism och dels att 
ta vara på lokala förutsättningar som gynnar 
näringslivsutvecklingen. Exempel på det senare 
är lokala natur- och kulturvärden, byggnad-
skulturer, ekologisk odling och samverkan 
med turism och matsektorn. MJS ville speciellt 
uppmärksamma bärkraftig turism inom Baren-
sregionen, inkl. nordväst Ryssland. Om arbetet 
inkluderar NW Ryssland kan kontaktnätet inom 
MJS projekt ”Red Data Book” vara av intresse. 
 Hästen, en resurs för kulturlandskap och 
landsbygdsutveckling, är ett annat område som 
bör få fortsatt uppmärksamhet. Det arbete som 
är igångsatt bör fortsätta inom detta expansiva 
område. Hästen kan även fungera som bropro-
jekt inom en rad områden som t.ex. turism, 
landsbygdsutveckling, landskapsvård, bete och 
biologisk mångfald, etc.
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MJS läggs ner, men nedan vill vi förmedla MJS 
arbetsmetodik. Det har varit ett uppskattat och 
effektivt sätt att arbeta nordiskt.

Inriktning och medlemmar
MJS var en tvärsektoriell grupp, med mandat 
från både miljö- samt jord & skogsbrukssek-
torerna vid NMR. MJS uppgift var att initierar 
projekt som innehöll både miljö- samt jord- och 
skogsbruksfrågor. Resultaten från projekten 
skulle vara politiskt och förvaltningsmässigt 
intressanta. MJS utgick ifrån båda sektorernas 
handlingsprogram men betonade vissa delar. 
Varje nordiskt land hade två medlemmar i grup-
pen. MJS strävade efter en öppen och tydlig 
verksamhet, som snabbt gav användbara resul-
tat. 

Möten och kostnader
MJS minskade mötena till två gånger per år och 
arbetet med projekten har fördelats mellan med-
lemmarna för att minska arbetet och göra möte-
na mer effektiva. Vid mötena beslutade MJS om 
nya och pågående projekt samt diskuterade nya 
projektförslag. Dessutom tog MJS ställning till 
förslag från avslutade projekt och resultaten 
lämnades senare till ämbetsmannakommit-
téerna för miljö (ÄK-M) respektive jord- och skog 
(FJLS). 
 Budgeten, ca 2,5 milj. DKK/år, har använts till 
projekt (ca 5–7/år) samt till en halv sekreterar-
tjänst. Arbete, resor och andra omkostnaderna för 
styrgruppens medlemmar betalades av respektive 
organisationer. Årligen skrivs ett arbetsprogram 
och en verksamhetsrapport.

MJS hantering av projekt 
Under våren begärde MJS in intresseanmälnin-
gar utifrån MJS tema och projektförslag. Inläm-
nade utkast, men även ansökningar, exponeras 
för övriga grupper inom NMR för eventuella 
samarbeten. Vid MJS sommarmöte diskuterades 

MJS arbetsmetodik

förslagen och de mest intressanta beslutades 
preliminärt. Under hösten anmodades dessa 
inkomma med en fullständig ansökan, i enlighet 
med MJS synpunkter och allmänna projektväg-
ledning. Efter nyår tog MJS definitiv ställning 
till de färdiga ansökningarna och beslut togs. 
Godkända ansökningar samt övriga projekt-
handlingar lades därefter på MJS hemsida.
 För att uppnå politisk och nordisk nytta ville 
MJS att projekten inför varje seminarium/
workshop tog fram ett diskussionsunderlag 
där nationella ståndpunkter och praxis redovi-
sades. Med detta som grund hoppades MJS att 
diskussionen konkretiserades och möjliggjorde 
konkreta förslag från experterna, där nordiska 
insatser gör störst nytta.

Information och politisk uppföljning
Varje projekt följdes från MJS av en kontaktper-
son och sekreteraren, i syfte att få ut all relevant 
information från projekten. All informationen 
inom MJS var offentlig.
 Projekten redovisades i en ”faglig” slutrap-
port samt en policyinriktad sammanfattning. Här 
lyftes den Nordiska Nyttan fram samt förslagens 
”fagliga” förankringen. Policydelen diskuterades i 
MJS och förslag som hade politisk relevans och var 
förvaltningsmässigt genomförbara lämnades till 
ämbetsmannakommittéerna ÄK-M och FJLS. Dessa 
finns samlade längre bak i denna rapport.
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I Norden finns inom många områden tillgång till 
världsledande kompetens (spetskompetens). 
Den viktigaste frågan för arbetet inom NMR 
och MJS är därför hur vi får tillgång till denna 
kompetens och hur vi förmedlar råd och rekom-
mendationer, byggd på denna kunskap, till våra 
politiker. 
 Nästan samtliga man tillfrågar om att delta 
i nordiskt expertsamarbete är positiva. Det är 
därför sällan svårt att få kvalificerade deltagare 
i projekten. Svårigheterna uppstår när man skall 
dra politiskt vägledande rekommendationer ur 
detta arbete. Denna fråga kräver kontinuerlig 
bearbetning, men MJS har provat en enkel mod-
ell som blivit uppskattad. Förutom de ”fagliga” 
rapporterna har projektledningen blivit ombedd 
att även skriva en sammanfattande sida där de 
lyfter fram de rekommendationer de vill ge den 
politiska nivån för att utveckla området och ta 
bort oönskade hinder. Dessa rekommendationer 
har MJS kommenterat och sedan fört vidare till 
sina uppdragsgivare. I många fall har detta lett 
till insiktsfulla och politiskt användbara rekom-
mendationer. Dessa inspel har dock ännu inte 
funnit sin form och utgör inte den resurs de kan 
göra i det nordiska samarbetet.

Informationsförmedling

Nordiska Ministerrådets projektdatabas
För att underlätta projekthanteringen inom MJS, 
och samtidigt göra resultaten mer tillgängliga, 
har MJS byggt en projektdatabas. Denna har 
under åren gradvis anpassats för hela Nordiska 
Ministerrådets behov och inkluderar nu samtliga 
projekt vid Ministerrådet. Via Internet kan man 
idag ansöka, administrera och visa samtliga pro-
jekt vid Ministerrådet. Projektdatabasen har in-
neburit en modernisering med ökad tillgänglig-
het av resultat och idéer och samtidigt förenklat 
arbetet med projekten.
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Steg 1: Ansökning via Internet

Steg 2: Administrering av alla projekt

Steg 3: Sökning i projektdatabasen

http://www.norden.org/mjs/sk/search_FM_mjs.asp?lang=1
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Danmark
Carsten Elm Andersen, jord-skog (1995–2002)
Poul Arne Iversen, jord-skog (2002–2008, ordf. 05)
Loa Bogason, miljö (1995)
Torben A. Bonde, miljö (1996–1999)
Eivind Hansen, miljö (2000–2001)
Pernille Weile, miljö (2002–2008)

Finland
Risti Timonen, jord-skog (1995)
Ilppo Kangas, jord-skog (1996–1998)
Ilkka Reponen, jord-skog (1999–2006, ordf. 01)
Pekka Alhojärvi, jord-skog (2007–2008)
Heikki Latostenmaa, miljö (1995–2000)
Kirsti Krogerus, miljö (2000–2008, ordf. 07)

Island
Sigurdur Trainsson, miljö (1995–2008)
Arni Bragesund, jord-skog (1996–1998)
Asa Aradóttir, jord-skog (1999–2000)
Borgthor Magnusson, jord-skog (2000)
Audur Sveinsdóttir, jord-skog (2001–08, ordf. 04)

Sverige
Jan Gustavsson, jord-skog (1995–2001)
Magnus Gröntoft, jord-skog (2001–2003, ordf. 03)
Anders Emmerman, jord-skog (2003–2008, ordf. 08)
Bengt Rundqvist, miljö (1995–1999)
Anna Lind, miljö (2000–2008)

Medlemmar i MJS 1995-2008

Norge
Eivind Berg, jord-skog (1995–2002, ordf. 02)
Kristin Orlund, jord-skog (2003–2008, ordf. 06)
Grete Gausemel, jord-skog (2008)
Tom Hjelmsæteren, miljö (1995)
Kari Skogen, miljö (1996–1997)
Ingunn Iversen, miljö (1998–2000)
Øivind Holm, miljö (2000)
Geir Grönningsäter, miljö (2001–2004)
Kjersti Gram Andersen, miljö (2004–2007)
Eirin Berge, miljö( 2006)
Mette Svenningsen, miljö (2008)

Åland
Helena Blomqvist (1996–2008)

Sekreterare
Bo Storrank (2002–2003)
Magnus Gröntoft (2003–2007, 2008)
Annika Atterwall (2008)

Rådgivare
Ylva Tilander, jord-skog (1996–2002)
Lise Lykke, jord-skog (2003–2007)
Mads Wolff, jord-skog (2008)
Annette Ekman, miljö (1995)
Birgitte Wøhlk, miljö (1996–2005)
Mats Ekenger, miljö (2006–2008) 

MJS styrgrupp vid ett möte i Finland 2007. Stående från vänster: Kristin Orlund, Kirsti Krogerus, Poul Arne Iversen, Pekka Alhojärvi, 
Anders Emmerman, Anna Lind, Audur Sveinsdottir. Sittande: Kjersti Gram Andersen, Magnus Gröntoft, Pernille Weile. 

Foto & montage: A. Emmerman
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En kort historik

MJS bildades 1995 och det första mandatet 
är daterat den 15 feb 1996. Som vägledning 
för arbetet under de två följande perioderna 
skrevs separata handlingsprogram för MJS. 
Under den sista avstod man dock från detta då 
det under tiden utvecklats handlingsprogram 
för respektive sektor, samt en övergripande för 
Bärkraftig utveckling (BU). Man ansåg därför 
att arbetet skulle bli onödigt tungrott om man 
skulle väga in tre olika handlingsprogram. Istäl-
let valde man att formulera fyra teman, utifrån 
sektorerna handlingsprogram. Följande om-
råden har prioriterats:

Insatsområden under 1996–1999

•	  Internationellt samarbete
•	  Natur- och miljövänliga produktionsformer
•	  Biodiversitet, häribland genetiska resurser
•	  Förbättring av underlaget för förvaltning av 

miljö- och naturresurser

Prioriterade områden 2001–2004

•	  Hållbart jordbruk
•	  Hållbart skogsbruk
•	  Genetiska resurser och biologisk mångfald
•	  Livsmedelssäkerhet
•	  Landsbygdsutveckling

MJS tema 2005–2008

•	  Hur påverkar jord- & skogsbruket miljö & 
hälsa

•	  Hur påverkar jord- & skogsbruket vatten & 
eutrofiering

•	  Jord- & skogsbrukets natur- & kultur-
miljövärden

•	  Uthållig näringsutveckling i jord- och skogs-
bruket

Inom varje prioriterat område initierades olika 
projekt. De projekt som har genomförts åter-
finns på följande sidor.

Evaluering
Under MJS tid som tvärsektoriell grupp 
utvärderas arbetet två gånger, 1999 och 2005. 
Bägge gångerna fick arbetet goda omdömen. Se 
vidare:

•	  Utvärdering av nordisk miljöstrategi för 
jord-och skogsbruk 1996–1999, av agr.lic. 
Sven Berglund, Uppsala.

•	  Evaluering af Nordisk Miljøstrategi for 
Jord- og Skovbrug 2001–2004, av Bjerne 
Ditlevsen, Skov- og Naturstyrelsen.
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Del 2: Projekt finansierade av MJS

Under det dryga decennium som MJS var verksam 
stöttades ett stort antal projekt inom ett mycket 
brett ämnesområde. MJS första projekt, som 
genomfördes i den första verksamhetsperioden 
under 90–talet, är dock dåligt dokumenterade 
varför följande redovisning koncentreras på 
dem som genomfördes under MJS senare del. 
Dessa representerar dock väl den spännvidd av 
frågeställningar som MJS arbetat med, se inne-
hållsförteckningen i början av rapporten. Varje 
projekt presenteras på en sida, inkl de rekom-
mendationer som projektledningen ville framföra 
till den politiska nivån. Projektet NordFram har 
dock två 4–sidiga foldrar, som togs fram till 
ministermötet i Norge 2006 och i Finland 2007. 
Dessutom finns projektet ”Fõgur er hlíðin – Fair 
is the blooming meadow”. Det var det första pro-
jektet där MJS bad projektledningen om ett mer 
koncentrerat inspel till den politiska nivån. 
 Avslutningsvis presenteras titlarna på de 
projekt som genomfördes under den första peri-
oden men som inte finns dokumenterade som 
sammanfattningar i den form som utvecklads 
under MJS senare del.

Pågående projekt
Två av MJS projekt har inte avslutats utan kan 
förhoppningsvis slutföras, med andra medel, 
under 2009 och 2010. De finns därför inte repre-
senterade i denna skrift. Det är:

•	   Nye og gamle driftsbygninger i kulturland-
skapet.

•	   Nordic-Baltic cooperation in support of im-
proving official plant health competence.
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Utevistelsens betydelse för hälsa, friskvård 
och rehabilitering

Fredrika Mårtensson 

+46 40415453, +46 708838824,  

fredrika.martensson@ltj.slu.se

453 000 DKK från MJS. 

Kommer att publiceras i  

TemaNord 2009.

Projektet skall förmedla kunskap om forskning 
och utvecklingsarbete mellan de nordiska länder-
na när det gäller utomhusmiljöers betydelse för 
människors hälsa och livskvalitet, med särskilt 
fokus på barns villkor. Projektet behandlar 1) 
strategisk planering av hälsofrämjande gröna 
miljöer samt 2) utvecklingen av nya verksamheter 
inom natur och hälsa.

Politiskt intressanta resultat och möj-
ligheter

•	 Grönstrukturens centrala roll för befolknin-
gens hälsa måste sättas på dagordningen 
i övergripande diskussioner kring Nordens 
långsiktiga utveckling av hållbara rekrea-
tions och bebyggelsemiljöer. Det finns goda 
förutsättningar att utveckla gemensamma 
miljövärderingsinstrument för Norden, vilket 
kräver erfarenhetsspridning av pågående 
utvecklingsarbete och en konsolidering av 
forskningssamarbeten.

•	  Det behövs planeringsincitament t ex lags-
tadgade minimikrav för utemiljöernas storlek 
och kvalitet vid skolor och förskolor. Dessa bör 
placeras strategisk i anslutning till naturom-
råden. EU-standarden och andra säkerhets-
föreskrifter för lekplatser måste anpassas till 
naturmiljöns villkor som lekmiljö. 

•	  Det behövs också lagstiftning som garan-
terar en bra miljö för daglig utevistelse vid 
alla äldreboenden.

•	  Utbudet av verksamheter som aktivt an-
vänder naturens hälsofrämjande potential 
skiftar mycket över Norden vad gäller mål-
grupp och vilken naturresurs som nyttjas 
(skog, trädgård, lantbruk, djur). En koordi-
nator för varje land och typ av verksamhet 
kan utgöra en nordisk bas för erfarenhet-
sspridning. Varje ny verksamhet måste 
utvärderas.

•	  Det behövs en systematisk genomgång 
av villkoren för de verksamheter som idag 
använder sig av naturens hälsofrämjande 
potential inom vård, omsorg, rehabilitering 
och friskvård. Idag är villkoren för finansier-
ing och legitimering av sådana verksam-
heter mycket olika i de nordiska länderna. 

•	   Specifika utbildningar behöver utvecklas i 
samarbete mellan utbildningsinstitutioner 
inom de gröna näringarna respektive vård 
och hälsosektor, med det nordiska NOVA - 
universitetet som en given aktör.

Kontakpersoner för NNM, den 14 jan. 2008
Audur Sveinsdottir och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:fredrika.martensson@ltj.slu.se


18 Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS publishes results from projects 

financed by MJS. This does not 

mean that the opinions always 

reflect MJS views, but is a contri-

bution to the Nordic debate about 

environment and/or agriculture and 

forestry.

Russian surveys of forest with high nature 
conservation values

Daniel Thorell, +46 325 797 47, 

daniel.thorell@skogsstyrelsen.se

752 000 DKK from MJS.  

Will be published in TemaNord 

during 2009.

Sustainable forestry implies attention to en-
vironmental, economic and social issues. To 
economical and environmental issues. One 
fundamental prerequisite for success is spatial 
knowledge on the occurrence of threatened and 
vulnerable biodiversity in the forest landscape. 
The most important way to gain such knowledge 
is surveys and mapping of forest with particu-
lar nature conservation values. In a Swedish-
Russian project a method for such surveys in 
NW Russia has been elaborated. An important 
part of this is production of manuals for identi-
fication, documentation and mapping of forests 
with particular biological values – Biologically 
Valuable Forests (BVF). In connection with this 
the MJS-supported project ‘Implementation of 
Red Data Book Species and Indicator species as 
tools to assess forests with high nature conser-
vation value in North-western Russia’ Swedish, 
Finnish and Russian experts on forest biodiver-
sity have produced a field identification manual 
of species for NW Russia. The project has also 
supported a number of field courses in connec-
tion with this.

Policy related results and possibilities
The project participants envisage the following 
recommendations:

•	  Implementation of the BVF and related 
concepts into to the practise of the new 
Russian Forestry Code. The BVF assess-
ment logic has earlier successfully been 
used in Sweden, Finland, Norway, Estonia, 
Latvia and Lithuania. The survey methods 
are adapted to the national and local condi-
tions. Future cooperation will facilitate the 
implementation also in Russia.

•	  Increased training of foresters and forest 
ecologists in biodiversity in forests of NW 
Russia. Involvement of biological experts, 
foresters, nature conservationists and 
NGOs in further educational activities on 
BVF topics is a necessary measure to en-
sure implementation of the BVF concept. 
This is also an important step to-wards 
anchoring of the BVF formula in different 
sectors.

•	  Increased survey work of BVF in forests in 
NW Russia. How the practical surveys are 
organized could be a subject to develop 
together with the Russian State Forest 
Agency, forest companies and nature con-
servation authorities when planning future 
forest cooperation between the countries in 
the Baltic Sea region.

•	  Establishment of operative links between 
experts working with the Red Data Book 
and the Forestry sector.  The Russian for-
estry needs to create modern structures 
for cooperation with external experts and 
NGOs. An open and democratic process will 
improve and contribute to this process.

•	  Elaboration of methods and routines how to 
give identified BVF a long-term protection. 
International conventions, certification sys-
tems and national legislation, are putting 
increasing pressure on bodies responsible 
for the practical forestry and nature conser-
vation to protect the identified BVFs.

Contact persons from MJS, 10:th January 2009
Pekka Alhojärvi and Magnus Gröntoft (secretary)

mailto:daniel.thorell@skogsstyrelsen.se
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Livestock farming is facing general environ-
mental concern in the public, due to a general 
increase in concentrated animal feeding opera-
tions. The ambient air inside the animal housing 
facilities contains a variety of gases, odours, 
dust particles and microorganisms that are dis-
charged into the surrounding environment and 
result in odour annoyance. The complexity of 
emissions of airborne particulates from animal 
production and the associated health problems 
involve numerous stakeholders. The air in live-
stock buildings contains bio aerosol levels that 
are sufficiently high to cause adverse health 
effects in animals, workers and people living 
in close vicinity to concentrated animal feeding 
operations and to a certain extent outdoor horse 
holds. 
The report provides a brief overview of the cur-
rent Nordic situation and is intended to initiate a 
discussion about how to target the problem. The 
report conclude that when evaluating the health 
effect of bio aerosols, their composition, concen-
tration and measurement methods applied must 
be considered.

Policy related results and possibilities
In the report the participants stress the following 
recommendations:

•	  In an air sample the contribution from 
individual odours´ substances can be per-
formed as an odour cocktail where each 
odour agent does not enforce additive odour 
effects, but may enforce or annihilate each 
other. In that respect, odour cannot at the 
moment be measured with conventional 
types of instruments as used for chemical 
components, until now the human sense of 
smell has been used. When authorities en-
force environmental regulation on odour, the 

scale and odours´ impact on the individual 
odorous components are in general not 
known

Abatement, control and regulation of 
emission and ambient concentration
- of odour and allergens from livestock farming in the Nordic Countries

Peter Vangsbo Madsen.  

+45 46301154. pvm@dmu.dk

256 000 DKK from MJS. 

Published in TemaNord 2009:512

•	  Buffer zones used as a planning tool have 
been introduced in Denmark, Finland and 
Sweden as means to reduce odour annoy-
ance. It is recommended to incorporate 
harmonised dispersion modelling of odour 
in the future environmental planning metho-
dology as well as consider the risk potential 
for dispersion of allergens from the livestock 
operations.

•	  It is recommended in a regulation matter to 
enforce registration of livestock from leisure 
and recreational use, a GIS platform describ-
ing the number and type of animals is rec-
ommended as well. More animal registration 
will improve agricultural management with 
respect to odour annoyance, emergency 
management and assessment of potential 
health risks. 

•	  Emission factor data for pig and broiler pro-
duction has been established for odour im-
pact assessments. The emission data for pig 
production was slightly higher than results 
obtained in other countries, although in the 
same order of magnitude. Emission rates are 
influenced by a range of local factors includ-
ing feed, manure management, building 
design and ventilation rate. Certain lack of 
unanimity in published odour emission data 
speaks for the importance of using data ob-
tained in representative national conditions.

Contact persons from MJS, 16:th January 2009
Pernille Weile and Magnus Gröntoft (secr.)

mailto:pvm@dmu.dk
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Kulturmiljön i de nordiska ländernas skogsbruk 
har varit föremål för en nordisk arbetsgrupp 
med deltagare från Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige. Deltagarna kom från både 
ländernas kulturarvsorganisationer och skogs-
vårdsorganisationer. Arbetet har bedrivits i form 
av fem workshops, där varje land stått värd för 
var sin workshop.
 Detta har satt fokus på hur olika skogs-
bruket bedrivs i de nordiska länderna. Sverige 
och Finland har ett storskaligt mekaniserat 
skogsbruk. Norge har möjligheter till ett stor-
skaligt skogsbruk, men bedriver det inte i så 
stor omfattning. Danmark odlar främst mindre 
skogar för ”pyntegrönt” och liknande. Island är 
i en fas av skogsplantering, ofta i anslutning till 
fornlämningsområden. 

De teman som behandlats är: 

1.  Likheter och skillnader i lagstiftningen, 
2.  Inventering och registrering av fornlämningar
 i skogsmark, 
3.  Utbildningar för olika aktörer inom både
 kulturarvssektorn och skogsbruket, 
4.  Hantering av kulturminnen i samband med
 skogsbruk.

Politiskt intressanta resultat och möjligheter - 
rekommendationer

•	  Harmonisering av ländernas olika lag-
stiftningar. Det faktum att skogsbruket 
som verksamhet kan beröra fornlämningar 
uppmärksammas endast i dansk och is-
ländsk lagstiftning. De övriga länderna 
använder det generella skyddet i deras kul-
turmiljölagstiftning. Den så kallade 100–
årsregeln för definitionen av fast fornlämn-
ing bör utredas och ersättas med en annan 
definition.

•	  Inrättandet av formaliserad utbildning av 
entreprenörer inom skogsbruket. För att 
förhindra skador på fornlämningar och ska-
pa en större förståelse för skogsbygdernas 
kulturarv, måste ökade utbildningsinsatser 
riktas mot skogsbrukets egna aktörer; 
skogskonsulenter, markägare och skogsen-
treprenörer.

•	  Kvalitetssäkring av informationen om 
fornlämningar i skogsmarker. I flera av 
länderna förekommer olika generationer 
av uppgifter om forn- och kulturlämningar i 
skogsmarken. I många fall är dessa data in-
samlade av icke-professionell personal. Då 
detta har koppling till lagtillämpning måste 
uppgifterna säkerställas vad gäller lämnin-
garnas läge, utsträckning och typ.

•	  Kompetensutveckling. De fornlämningar 
och kulturminnen som finns i skogslan-
det är idag endast undantagsvis föremål 
för akademisk utbildning, här bör ske en 
förändring. Det vore också värdefullt med 
årliga seminarier i de nordiska länderna för 
att säkerställa och utveckla kunskapen om 
skogens kulturarv.

•	  Rådgivning. Skogsbruket utövar ett brett 
spektrum av aktiviteter som påverkar kul-
turmiljöerna på olika sätt. Skogssektorn är 
en värdeskapande näring, där kulturarvet 
har potential att skapa intäkter och arbet-
splatser i glesbygd. 

Kontakpersoner för NNM, den 24 mars. 2008
Magnus Gröntoft (sekr.)

Kulturmiljö i de nordiska ländernas  
skogsbruk

Gert Magnusson. +46 051918559. 

gert.magnusson@raa.se

300 000 DKK från MJS. Publiceras 

i TemaNord under 2009.

mailto:gert.magnusson@raa.se
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Hållbar produktion av bioenergi från jord- 
och skogsbruk i Norden

Lena Niemi Hjulfors. 

+47 36155972. lena.niemi@sjv.se

264 000 DKK från MJS och BU. 

Publicerad i TemaNord 2009:511

I de nordiska länderna Danmark, Norge, Finland 
och Sverige har produktionen av bioenergi ökat 
betydligt under de senaste åren. Än så länge 
rör det sig främst om restprodukter från skog 
och skogsindustri. Bidraget från jordbruket 
har dock potential att öka mångfaldigt. En ök-
ning av produktion och uttag av biomassa från 
skogen samt en förändring i användningen av 
jordbruksmark kan komma att få effekter på 
ekosystemens processer och den biologiska 
mångfalden.
 För att minska negativa effekter och maxi-
mera fördelarna med ett byte från fossila bräns-
len till bioenergi måste produktionen ske på ett 
hållbart sätt.
 Ett av syftena med projektet var att bidra till 
främjandet av metoder och tillämpningar som 
leder till en minskande negativ miljöpåverkan 
och förbättrar ekonomiska och sociala effekter 
av en ökande bioenergiproduktion. Ett annat 
syfte var att lägga grunden för ett fortsatt nord-
iskt samarbete i dessa frågor och ge ett samlat 
nordiskt perspektiv att användas i arbete på EU-
nivå eller i andra regionala processer där 
frågor rörande bioenergi från jord- och skogs-
bruk behandlas.
 Projektet är ett samarbete mellan Skogssty-
relsen och Jordbruksverket med målet att främja 
hållbar produktion genom att ge tydliga riktlin-
jer för vad som karakteriserar hållbara system 

för produktion och extraktion av biobränsle i 
nordiskt jord- och skogsbruk. Principerna och 
rekommendationerna i denna rapport kan an-
vändas både som vägledning för beslutsfattare 
och som underlag för information till olika mark- 
och brukargrupper.

Politiskt intressanta resultat och 
möjligheter

•	  De generella principerna för hållbar produk-
tion av biomassa inkluderar metoder och 
tillämpningar som minimerar negativa ef-
fekter på klimat och miljö. En nyckelfaktor 
är effektivitet genom hela produktionsked-
jan. Ett hållbart system för produktion av 
bioenergi ska vara resurs- och energief-
fektivt samt ha stor potential att minska 
negativ klimatpåverkan. 

•	  Ett produktionssystemet av bioenergi bör 
dessutom ha positiva effekter på social 
välfärd och ta hänsyn till lokal befolkning 
och kulturer.

Kontaktperson för MJS, den 11 november 2008
Magnus Gröntoft (sekr)

mailto:lena.niemi@sjv.se
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The importance of possible differences in 
grazing behaviour 
- when managing the biodiversity of seminatural grasslands

Agriculture in the Nordic countries has for a 
long time been based on livestock husbandry. 
Throughout the region only a small part of the 
land can be cultivated and vast areas of unculti-
vated land represent a considerable resource.
Before the introduction of mineral fertilizers, 
most winter fodder for livestock was harvested 
in such areas and rough grazing was a normal 
practice in the growing season.
 The projects’ purpose was to give a concen-
trated background to useful knowledge within 
this field. This is given in a four-colour brochure, 
which is widely distributed, to stakeholders in-
volved in biodiversity. The receiver’s range from 
herd keepers, farmers, etc. to research- and 
authority based institutions. In addition, the ma-
terial is initially made available via: norden.org, 
nordgen.org and skogoglandskap.no

Policy related results

•	  Grazing keeps the landscape open and sup-
ports the establishment of grassland that 
can be very rich in species, i.e. contribute 
considerably to the biodiversity. As a result 
from ‘modernization’ of farming, the natural 
pastures, earlier covering vast areas in the 

Nordic countries are now rather rare. Spe-
cific management measures are introduced 
to ensure the survival of valuable natural 
pastures, rich in plant species. Using of 
older native breeds can be an efficient 
resource in this respect. Here encouraging 
and supporting measures from the public is 
needed.

•	  Pastures can develop quite differently de-
pending on what type of animals that graze 
them. Some studies indicate that older na-
tive breeds are grazing more non-selective-
ly which is extra beneficial for the biodiver-
sity. The use of them for this purpose can 
be appropriate also for sustainable keeping 
of Animal Genetic resources (AnGR), but ac-
tive stimulation is still required.

Contact persons from MJS, 20:th January 2009
Grete Gausemel and Magnus Gröntoft (secretary

Bent T. Christensen. 

+45 8999 1709. 

Bent.T.Christensen@agrsci.dk

325 000 DKK from MJS.  

See http://web.agrsci.dk/ 

djfpublikation/djfpdf/djfma 

136.pdf   and ...137.pdf

mailto:Bent.T.Christensen@agrsci.dk
http://web.agrsci.dk/
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Hans Ekström, +4634648433. 

hans.ekstrom@nordgen.org

50 000 DKK from MJS. 

Broschyr see www.nordgen.org

Long Continued Agricultural Soil  
Experiments: A Nordic Research Platform

The soil is crucial in the production of food, 
feeds and fibers and in the protection of water 
resources and emissions of greenhouse gases. 
The proposal for a Framework Directive for soil 
protection, issued in 2006 by the European 
Commission and approved by the Parliament in 
2007, recognized the soil as a non-renewable 
resource. Agricultural management induce 
slow changes in soil properties that can be fully 
revealed only in field experiments with long 
continued treatments. Nordic long-term experi-
ments (LTEs) may represent a unique research 
platform for studies on the quality of the soil 
resource.
 We have established an inventory of Nordic 
LTEs, describing their location, experimental 
treatments, and archived samples. A seminar 
held in June 2008 demonstrated the feasibility 
of the inventory and the potential of LTEs in elu-
cidating the sustainability of soil management.
 The seminar held in Denmark in June 2008 
attracted participants from 11 European coun-
tries and paved the way for a link to the French 
led FP7 pilot design study ANAEE that attempts 
to build a European research infrastructure 
within the ESFRI road map. The Nordic project 
proved to be a role model for one of the four 
components of the ANAEE study. An invited key-
note lecture on the Nordic project was given at 
the ANAEE workshop in Paris 2008.

Policy related results and possibilities

•	  The Nordic countries host more than 38 on-
going LTEs. Seven LTEs have been continued 
for >50 years (one for > 100 years), represent-
ing a globally unique resource in soil and 
plant research, and in the development of 
new methods for analyses.

•	  A few LTEs are used regularly as research 
platforms for short-term, externally funded 
research projects, providing results of great 
international interest in a variety of research 
areas. However, most LTEs suffer from very 
low budgets (typically institute funding) that 
are just sufficient to maintain the core exper-
imental treatments. To develop the LTEs into 
active research platforms, more effort has 
to be channelled towards the LTEs. A greater 
involvement of younger scientist should be 
established e.g. in terms of PhD projects. A 
greater awareness from research teams and 
institutes is mandatory.

•	  As a first mover, the Nordic inventory and 
the associated activities may play a crucial 
role in establishing a European inventory of 
LTEs. However to maintain the Nordic LTEs in 
a wider European context and play a signifi-
cant role in the implementation of a revised 
proposal for a Framework Directive on soil 
protection, a significant and visible engage-
ment of the Nordic countries will be needed.

Contact persons for MJS, 8 January 2009
Anders Emmerman and Magnus Gröntoft (secr.)

mailto:hans.ekstrom@nordgen.org
http://www.nordgen.org
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Stad och Land 
– stadsnära landskap som resurs i samhällsplaneringen

Mattias Qviström, +46 40 41 54 

22. mattias.qvistrom@ltj.slu.se

700 000 DKK från MJS. 

Kommer att publiceras i TemaNord 

under 2009

De stadsnära landskapen är en outnyttjad resurs 
inom Nordisk samhällsplanering, trots att när-
heten till landsbygden är en viktig del av den Nor-
diska stadens identitet. Det stadsnära landskapet 
möjliggör närrekreation, vilket har ett stort häls-
ovärde. Det är här som stadsbor kommer i kontakt 
med jord- och skogsbruk, och närproducerad mat 
kan odlas och marknadsföras. Det är även i utby-
ggnaden av städerna som vi har störst möjlighet 
att bedriva ett samhällsbyggande i samklang med 
naturen, bland annat genom att integrera kultur-
landskapets värden. Inte heller hoten mot de stad-
snära landskapens värden hanteras på tillräckligt 
stort allvar, där t.ex. ovärderlig jord-bruksmark 
bebyggs och allemansrättslig mark stängslas in. 
Ett skäl till detta är att planering och lagstiftning 
vilar på en separat hantering av stad och land - 
därmed faller de stadsnära landskapens värden 
mellan stolarna. 

Politiskt relaterade resultat och möjligheter

•	  Med stöd av den Europeiska Landskapskon-
ventionen bör en samlad samhällsplanering 
av stadsnära landskap utarbetas. Forum för 
medborgardeltagande behövs för att upp-
märksamma landskapets värden, men även 
redskap för en kraftfullare regionplanering 
behövs eftersom stadsnära landskap vanlig-
en är ett mellankommunalt intresse. Dessut-
om krävs en genomarbetad informations-
insamling för att möjliggöra en medveten 
planering av dessa områden. 

•	  Allemansrätten som princip är en viktig del 
av flera Nordiska länders samhälle och ident-
itet. Men allemansrätten runt större städer 
är hot-ad utan en väl utbyggd struktur av al-
lemansrättsliga marker som knyter samman 
stad med omgivande landsbygd. Kommuner 
och region måste därför garantera en struktur 
av allemansrättslig mark, genom eget markäg-
ande, avtal eller ekonomiska kompensation, i 
stadsnära områden. En starkare regional plan-
ering underlättar ett sådant skydd. 

•	  Stadsnära landskap utgörs inte enbart av 
jord- och skogsbruk. I synnerhet vid de större 
städerna finns det t.ex. övergivna industrima-
rker och områden som är i vänteläge inför 
framtida bebyggelse. Dessa marker bör upp-
märksammas som en resurs för friluftsliv och 
som en del av grönstrukturen. Allemansrättens 
giltighet beträffande dessa marker behöver 
klargöras.

•	  Möjligheterna att certifiera stadsnära mång-
funktionella jordbruk bör utredas. Certifier-
ade gårdar bör uppmuntras med ekonomiskt 
stöd från stat eller kommun. En gemensam 
Nordisk policy för certifiering av mångfunk-
tionella stadsnära jordbruk bör utformas. 

•	  Med arbetet att lyfta fram hästintressenterna 
inom projektet HÄSTSAM har en åsidosatt 
grupp lyfts fram. Denna arbetsform kan tilläm-
pas för att uppmärksamma andra åsidosatta 
gruppers behov och intressen i stadsnära 
landskap, till exempel för olika handikapps-, 
ungdoms- eller etniska grupper. 

Kontakpersoner för MJS, 20 januari 2009
Audur Svensdottir och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:mattias.qvistrom@ltj.slu.se
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AFFORNORD. 
-Betydningen af skovrejsning for økosystemer, landskab og lokalsamfund

Gudmundur Halldórsson, 

+354 488-3000, +354 8619605. 

gudmundurh@land.is

2.405.000 DKK varav 950.000 

DKK från MJS. 

Publicerad i Tema-Nord 2008:562

Rapporten ‘AFFORNORD: Effects of afforestation 
on ecosystems, landscape and rural development’ 
sammenfatter erfaringer og undersøgelser om 
den indflydelse, som skovrejsning har på øko-
systemer, landskab og regionaludvikling. I rap-
porten diskuteres indflydelsen af skovrejsning i 
forhold til vedproduktion, biodiversitet, landskab, 
sundhed, regionaludvikling og kulstofbinding. 
Projektet er aktuelt, fordi store dele af Norden 
har været afskovet i gennem tiden. Mange af 
disse områder er gennem 1800– og 1900–tallet 
blevet gentilplantet, som f.eks. dele af Danmark 
og Vest-Norge, eller er ved at blive tilplantet, 
som f.eks. dele af Island, Færøerne og Danmark. 
Det er vigtigt at indhøstede erfaringer og viden 
indgår aktivt i denne proces for derved at sikre, 
at nye skovtilplantninger gennemføres optimialt 
og bæredygtigt i forhold til natur- og landskab-
sværdier samt de lokale samfund i skovrejsnings-
områderne.

Policy relaterede resultater og mulighede

•	  Skovrejsning kan give anledning til en 
markant ændring i artssammensætning for 
alle grupper af organismer. Skovrejsning på 
områder eller habitater, som er af stor be-
tydning for bestemte arter, giver anledning 
til særlig bekymring.  

•	  Lokalitetsoptimalt valg af træart og skovdrift-
smetoder kan medvirke til en nettoforøgelse 
af kulstofoptagelsen og kulstoflagringen.

•	  Skovrejsning kan ændre indtryk af landska-
bets form og opbygning.  Nye skove bør de-
signes således, at de passer til de øvrige land-
skabselementer. Det er vigtigt at bevare åbne 
partier i skoven med udsigt over landskabet. 

•	  Skovrejsning kan medføre skader på kul-
turminder. Dette bør undgås ved planlæg-
ning og hensigtsmæssig udførelse af nye 
tilplantninger.

•	  Menneskers naturoplevelser er vigtige for 
deres sundhed. En skov er et ideelt sted for 
en varieret naturoplevelse og for at genop-
friske ens mentale og fysiske styrke.

•	  Skovrejsing kan bidrage positivt til landom-
råders økonomiske udvikling og beskæftig-
else, men magter ikke altid at stoppe en 
negativ udvikling i befolkningsgrundlaget.  
Det kan også tage lang tid før skovrejsnin-
gens indflydelse på den regionale udvikling 
er fuldt realiseret.  

•	  Ingen anvendelse af det åbne land, uanset 
om det er til skovdyrkning eller andre 
formål, kan imødekomme alle miljømål på 
én gang. Nogle af de negative effekter er 
uundgåelige, uanset om man bestræber sig 
på en miljørigtig skovdyrkning. Skovrejs-
ning indebærer en balancegang mellem det 
ønskelige, mere eller mindre oprindelige 
miljø og behovet for et arbejdsorienteret og 
operationelt landskab til gavn og glæde for 
samfundet som helhed.

För MJS den 20 november 2008
Anna Lind och Magnus Gröntoft (sekr)

mailto:gudmundurh@land.is
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Animal Welfare in organic husbandry

Jan-Widar Finden.+47 63 86 26 50. 

jan-widar@debio.no

300 000 DKK from MJS.  

Published in TemaNord 2008:556

Today there is generally an increasing focus on 
Animal Welfare. Organic Agriculture has high 
standards for animal welfare as a goal, but has 
been missing a documentation of the state. 
In this project control bodies on Organic Agri-
culture in Denmark, Estonia, Iceland, Latvia, 
Lithuania, Norway and Sweden have partici-
pated.  With help from scientists systems to 
help revealing the level of animal welfare in our 
countries has been made. They are designed to 
be used both in organic and conventional pro-
duction systems.  

Policy related results and possibilities
In the report the participants give the following 
recommendations:

•	  The use of control schemes should be a basis 
securing that the products are produced with 
equal levels regarding animal welfare in our 
countries. This will prevent trading of certi-
fied organic / conventional products pro-
duced with different levels of animal welfare 
on the same market without the customer 
being able to discover it. In Denmark the 
checklist for dairy cows is already used as a 
requirement which organic dairy producers 
must fulfil.

•	  Such procedures and standards should be 
equal in countries trading such products be-
tween them. They should form the basis for 
improving animal welfare in our countries. 

•	  The use of control schemes and procedures 
enable us to document the animal welfare 
under different management.

•	  It was discovered that there is a lack of 
scientifically based welfare parameters for 
some species i.e. sheep, goats and horses.

•	  Demand for training of persons handling ani-
mals. Every person handling animals should 
be trained in animal behaviour to avoid 
stress and dangerous situations both for 
persons and animals. This is very important 
today as we see an increasing growth in herd 
size entailing new ways of herd manage-
ment.

Contact persons for MJS, December 20th 2007
Kristin Orlund and Magnus Gröntoft (secr.)

mailto:jan-widar@debio.no
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Energiskogsodling på åkermark 
-och dess möjligheter för uthållig energiframställning i ett nordiskt perspektiv

Martin Weih. +46 18 672543.

Martin.weih@vpe.slu.se

549 000 DKK från MJS. 

Publicerad i TemaNord 2008:543

I framtiden kommer sannolikt energiskogsodlin-
gar på åkermark att bli alltmer betydelsefulla 
i flera av de nordiska länderna. Energiskogs-
odlingarna har gett upphov till frågor som rör 
odlingarnas inverkan på miljön, den biologiska 
mångfalden och landskapet och det finns en risk 
för att det kan uppstå intressekonflikter mellan 
t.ex. odlare av energiskog och naturvården. Pro-
jektets huvudsakliga syfte var att fokusera på 
möjligheter och risker för miljö, biodiversitet och 
landskap i samband med energiskogsodling i de 
nordiska och baltiska länderna. Projektet ink-
luderade en litteraturstudie, en rapport om land-
skapsaspekter samt en enkätundersökning som 
utfördes i några nordiska och baltiska länder 
(Sverige, Danmark, Finland, Norge, Lettland, 
Litauen, Polen) och som undersökte attityderna 
kring energiskogsodling. Hösten 2007 hölls en 
internationell workshop i Uppsala, Sverige.

Politiskt relevanta resultat och
möjligheter

•	  Trots att kommersiell energiskogsodling på 
jordbruksmark kan medföra konflikter med 
mål uppsatta för natur- och kulturvård kan 
energiskogsodlingen också erbjuda nya och 
unika möjligheter för landskapsbild, miljö-
problem (t.ex. rening av avloppsvatten) och 
ökad artrikedom (t.ex. ökad biodiversitet i 
ett homogent landskap). 

•	  Hos centrala och regionala myndigheter, in-
tresseorganisationer osv. förekommer mis-
suppfattningar till följd av kunskapsbrist 
gällande energiskogsodlingar och deras 
inverkan på miljö och landskap. Utbildning 
och information om energiskogsodling och 
dess inverkan på landskap och miljö, både 
för myndigheter och för allmänheten kan 
råda bot på bristande kunskaper. 

•	  Riktlinjer för uthållig skötsel och lokaliser-
ing av energiskogsodlingar utarbetades 
inom projektet. Dessa riktlinjer utgör ett 
komplement till existerande odlarhand-
böcker för energiskogsodling. Syftet med 
riktlinjerna är att underlätta en aktiv dialog 
mellan kommersiella odlare och natur- och 
kulturvårdsintressen, särskilt för de om-
råden där konflikter kan tänkas uppstå mel-
lan de olika särintressena.

•	  Möjligheterna för att odla energiskog vari-
erar betydligt mellan de nordiska länderna. 
I länder med få eller inga egna kommersiel-
la energiskogsodlingar är medvetenheten 
liten gällande miljö- och landskapsaspekter 
i relation till energiskogsodling, eftersom 
diskussionen oftast rör frågor kring etabler-
ing, skötsel och ekonomi.

Kontakt personer för MJS, dec 2007
Pekka Alhojärvi och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:Martin.weih@vpe.slu.se
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Voluntary protection of forests in the 
Nordic countries

The project Voluntary protection of forests in 
the Nordic countries described and analysed 
recent initiatives focusing on this new approach 
of protecting forests. Voluntary protection is de-
fined as a process, where the forest owner has a 
strong interest of setting aside forests for nature 
conservation purposes. Furthermore, voluntary 
protection is according to the project character-
ized by a strong emphasis on dialogue, participa-
tory approaches and enhanced communication 
between authorities, the forestry sector as well 
as landowners.
 The final report of the projects includes a 
presentation of governmental guidelines and 
strategies essential for the further development 
of voluntary protection in the Nordic countries. 
In June 2008, the project organized a workshop 
in Eura, Finland. The workshop gathered partici-
pants from environmental and forestry adminis-
trations, forest owners associations and research-
ers from Finland, Sweden, Norway and Denmark. 
On the basis of the discussions at the workshop, 
proposals for themes to be further elaborated on 
are highlighted in the report.

Policy related results and possibilities

•	  Different aspects of communication should 
be highlighted.

Bo Storrank. +358 5056 65462. 

bo.storrank@luukku.com

250 000 DKK from NFK and MJS. 

Publiced in TemaNord 2008:593

The overall aim should be to increase the aware-
ness and knowledge about the possibilities 
voluntary protection can provide. Key actors are 
authorities, interest organisations and especially 
the forest owners, but also the public and politi-
cians should be informed about the concept. One 
main challenge is to maintain the interest for vol-
untary protection among the forest owners also 
in a long-term perspective. Targeted information 
activities are therefore needed, and should be 
adjusted to local and regional conditions. 

•	  The results of voluntary protection should 
be evaluated continuously.

Regular evaluations, including field samples, 
should be an integral part of any follow up ac-
tions related to the voluntary protection of 
forests. The achievements should be related 
to national and local environmental goals, and 
could for example include considerations of the 
cost-efficiency of different actions as well as 
ways of improving the communication between 
different actors.

•	  Finally, the project group recommended the 
Nordic Council of Ministers to or-ganize an 
international conference on different ways 
of voluntary protection, ten-tatively in 2010 
or 2011.

Contact persons for NFK and MJS, 20 Dec. 2008 
Gudrun Schneider and Magnus Gröntoft (secr)

mailto:bo.storrank@luukku.com
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De nordiska länderna har många likheter, både 
när det gäller landskapet i sig men även när det 
gäller sådana faktorer som styr vår syn på land-
skapet och hur vi arbetar med det. Det handlar 
bland annat om befolkningsstruktur, politiska 
och administrativa system och lagstiftning. 
Nordens läge i norra Europa ger särskilda förut-
sättningar och utmaningar som de nordiska 
länderna vinner på att hantera gemensamt. 
 I september 2007 arrangerade svenska 
Riksantikvarieämbetet ett seminarium om den 
europeiska landskapskonventionen som huvud-
sakligen finansierades med medel från Nordiska 
ministerrådet. Seminariet syftade till att skapa 
förutsättningar för ett närmare samarbete på ett 
nordiskt plan i genomförandet av landskapskon-
ventionens intentioner. 

Politiskt relaterade resultat och 
möjligheter

•	  Arbetet med landskapskonventionen i  
Norden behöver få en större politiskt tyngd. 
Många enskilda frågor som energi, klimat 
och regional utveckling är tydliga på den 
politiska agendan men medvetenheten om 
att de i grunden också handlar om landska-
pet är svag.

Landskap i förändring 
– Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen

Jerker Moström. +46 8 5191 8534. 

jerker.mostrom@raa.se

350 000 DKK från NFK och MJS. 

Publicerad i TemaNord 2008:581

•	  Det behövs en handlingsplan för nordiskt 
samarbete kring landskap och landskap-
skonventionen. Idén med en handlingsplan 
baseras på insikten om att de olika nord-
iska länderna har kommit olika långt med 
olika frågor. En handlingsplan skulle under-
lätta nyttiggörandet av varandras erfaren-
heter och inspirera till nordiska perspektiv 
även i nationella sammanhang.

•	  En fördjupning av det nordiska samarbetet 
kring genomförandet av den europeiska 
landskapskonventionen skulle underlättas 
av bättre kunskap om det institutionella 
ramverket för landskapsfrågorna i respek-
tive land. En kartläggning behövs därför 
av hur ansvarsfördelningen ser ut när det 
gäller landskapskonventionen i respektive 
land, på vilken nivå ansvaret ligger, vilka 
aktörer som är involverade samt vilka proc-
esser som finns för konventionens genom-
förande.

Kontakpersoner för NFK och MJS,  
den 20 december 2008 
Gudrun Sneider och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:jerker.mostrom@raa.se
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I nærværende studie er udviklingen af biogaste-
knologi i tre Nordiske lande evalueret og der 
er udført en analyse af effekten af at anvende 
9 forskellige energiafgrøder i biogasanlæg 
som eneste substrat eller som substrat til hus-
dyrgødning. Modelleringen af hver afgrøde er 
baseret på en total balance for en hektar land-
brugsjord. De afgrøder der havde den bedste 
energibalance var jordskokker (Helianthus tu-
berosus), roer (Beta vulgaris), majs (Zea spp.) og 
rørgræs (Phalaris spp.).  

Resultater og muligheder i forhold til 
politisk mål 
Deltagerne ønsker at understrege følgende: 
Biogas fra afgrøder kan give et netto energio-
verskud på mere end 150 GJ/ha og en reduktion 
på 9000 kg CO2 ekvivalenter/ha/år. I forhold til 
emissionen af drivhusgasser er dette bedre end 
andre teknologier som bioethanol og biodiesel. 
Ved en udvidet anvendelse af energiafgrøder 
til energi bør energi udbyttet per hektar og den 
samlede drivhusgas emission beregnes for at 
sikre valget af den bedst mulige teknologi. 

•	  For mange afgrøder kan methantab på mere 
end 8% betyde at den samlede drivhusgas-
balance bliver negativ i stedet for positiv. 
Det er derfor ekstremt vigtigt at reducere 
metantabet til et absolut minimum for at 
sikre den bedste mulige drivhusgasbal-
ance. 

Husdyrgødning, energiafgrøder og 
afgrøderester til biogas produktion

Henrik B. Møller. +45 89993043. 

henrikb.moller@agrsci.dk 

350.000 DKK från MJS.  

Published in TemaNord 2008:544 

•	  Anvendelse af biogas til at nå EU mål på 
transportområdet er et miljømæssigt ef-
fektivt redskab eftersom energibalancen er 
langt bedre end ved anvendelse af bioetha-
nol og biodiesel.

•	  Anvendelse af biogas i transportsektoren 
støder på forskellige barrierer i Sverige, 
Danmark og Finland. I Sverige bliver an-
vendelse af biogas i transportsektoren 
fremmet politisk, der eksisterer således 
adskillige tankstationer til biogas (60–70). 
Biogas som motorbrændstof er fritaget for 
afgift og der er gratis parkering for biler der 
kører på biogas i flere byer. De samme inci-
tamenter er ikke til stede i de øvrige lande 
og det vurderes at det kun ved en afgifts-
fritagelse vil være økonomisk fordelagtigt 
at bruge biogas til transport og konkurrere 
med fossilt brændsel. 

•	  Der er ligeledes forskellige barrierer for 
el produktion fra biogas. I Finland vil en 
garanteret pris på el fra biogas ikke blive 
implementeret før 2008, medens grønne 
certifikater for el på biogas i Sverige kan 
sælges for 0,20 Dkr/kwh. I Danmark er der 
en garanteret pris på 0,60 Dkr/kwh for el 
produceret fra biogas. Incitamentet til el 
produktion på biogas synes således størst i 
Danmark, men den garanterede pris er ikke 
høj nok til alene at sikre en driftsøkonomisk 
balance.

Kontaktpersoner för MJS, 6 december 2007
Poul Iversen och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:henrikb.moller@agrsci.dk
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Monitoring and assessment of nutrient loads 
from agriculture in the Leningrad Oblast

Johannes Deelstra. +47 92699501. 

johannes.deelstra@bioforsk.no

300 000 DKK from MJS. 

Published in TemaNord 2008:590

Several joint projects have been carried out be-
tween Scandinavian and Baltic countries, related 
to nutrient load reduction from agriculture to the 
Baltic Sea. Norway has been an active partner in 
these projects and, drawing on the experiences 
from the agricultural monitoring programme 
(JOVA), several monitoring stations were estab-
lished in the Baltic countries. The main objective 
of this project has been to provide training and 
capacity building in methods related to moni-
toring and assessment of nutrient loads in the 
Leningrad Oblast. The first phase of the project, 
concerning the practical aspects related to the 
operation and maintenance of monitoring sta-
tions, was carried out in Estonia. The second 
part was carried out in Norway and focussed on 
the design and operation of monitoring stations, 
water sampling routines, collection of secondary 
data and the interaction with farmer extension 
services. A seminar in Norway, including partici-
pants from Sweden, Finland, Leningrad Oblast, 
Estonia, Latvia, Kaliningrad and Norway dealt 
with different aspects related to agriculture and 
fundamental to environmental monitoring. 

Policy related results
Agriculture contributes a significant portion of 
the nutrient losses to the environment, being to 
a large degree responsible for the eutrophication 

of inland surface waters and coastal zones of 
the Baltic Sea. With this as an important back-
ground, the project concluded the following;

•	  A new monitoring station has been estab-
lished in the Leningrad Oblast. In applying 
the methodologies as practiced in the Esto-
nia and Norway, quantification of nutrient 
loss from agriculture in the Leningrad Oblast 
will be in line with methods used the Baltic 
and Scandinavian countries. This is impor-
tant in comparison of nutrient loads from 
riparian countries to the Baltic Sea and the 
evaluation of mitigation measures.

•	  The establishment of a network in the field 
of monitoring and assessment of nutrient 
losses from agricultural dominated catch-
ments between researchers from Leningrad 
Oblast, Baltic and Scandinavian countries 
has given promising results and should con-
tinue.

•	  The necessity of a close linkage between 
monitoring programmes, extension ser-
vices and farmer organization in obtaining 
improved water quality was clearly demon-
strated in the project. 

Contact persons from MJS, 29:th November 2007
Poul Arne Iversen and Magnus Gröntoft (secr)

mailto:johannes.deelstra@bioforsk.no
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Partnerskabsorganisering af 
landdistriktsudviklingen

Annette Aagaard Thuesen, +45 

65504225, aat@sam.sdu.dkk

200 000 DKK från MJS.  

Publicerad i TemaNord 2008:534

Rapporten ”Partnerskabsorganisering af land-
distriktsudviklingen” giver indblik i, hvad det vil 
sige at arbejde i lokale aktionsgrupper (LAG’er). 
Projektet er interessant og aktuelt, fordi part-
nerskaber som organiseringsform vinder frem 
med hastig fart både i Danmark, Sverige og 
Finland. Alle tre lande vil blive stort set dækket 
af LAG partnerskaber i årene fremover i forbin-
delse med gennemførelsen af Landdistrikts-
programmet 2007–2013.

Policy relaterede resultater og mulighede

•	  De muligheder, som ligger i partnerskabs-
organisering knytter sig blandt andet til, 
at det er en måde at få nye folk aktiveret i 
udviklingsspørgsmål. Samtidig bliver be-
slutningerne taget der, hvor folk har lokal-
kendskabet. Det er også en god måde at få 
forskellige sektorer til at arbejde sammen 
på, samtidig med, at det bringer erfaring 
med at arbejde med EU ned på det lokale 
niveau.

•	  For centraladministrationen betyder ind-
førelsen af LAG’er i landdistriktspolitikken, 
at den skal til at se sig selv i en ny rolle. 
Centraladministrationen må påtage sig rol-
len som styrer af de overordnede rammer, 
det vil sige rollen som forvalter af metagov-
ernance.

•	  Landdistriktsudvikling gennem LAG’er 
skaber forskelligartede resultater. Den 
centrale pointe at understrege er, at det er 
LAG’en, som har beslutningskompetence og 
rådighed over de tildelte offentlige midler.

•	  Begrænsningerne ved partnerskabsorgani-
sering af landdistriktsudviklingen knytter 
sig til, at der ofte kan være uklare adgangs-
veje til LAG’erne og dermed manglende le-
gitimitet bag de beslutninger, som træffes. 
Samtidig kan der være en tendens til, at de 
bagvedliggende organisationers ressourcer 
ikke bringes i spil i tilstrækkelig grad, idet 
medlemmerne af LAG’erne ofte sidder som 
privatpersoner, og partnerskabet således 
ikke er forpligtende for baglandet. Det 
kan ofte være svært at måle effekten af 
LAG’ernes indsats, da meget af denne kom-
mer i form af såkaldte ”bløde” kvaliteter, 
som først viser sig efter flere år.

Kontaktpersoner för MJS, den 14 december 2007
Pernille Weile och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:aat@sam.sdu.dkk
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Samspillet mellem jordejere og friluftsliv

I Norden har befolkningen traditionelt rig adgang 
til naturen, blandt andet som følge af allemands-
retten. Et projekt gennemført i første halvår af 
2007 havde til formål at se på, hvordan samspil 
med jordejerne og dermed mangfoldigheden i 
friluftslivet kunne øges. 60 interessenter fra jord- 
og skovbruget, friluftsverdenen og forskningen 
har bidraget til projektets konklusioner. Herunder 
følger nogle af projektets anbefalinger.

Anbefalinger vedr. samspillet mellem 
ejere og brugere 

•	 Befolkningens adgang til friluftsliv bør have 
særlig høj prioritet hos beslutningstagerne, 
ikke mindst i lyset af de stigende sundheds-
problemer i alle de nordiske lande. Privat-
ejede jordbrugsarealer byder på uudnyt-
tede muligheder for udeliv, hvorfor en øget 
dialog med jordejerne er væsentlig.

•	  Lokale friluftsforeninger, børneinstitutioner 
m.fl. ser ofte nye muligheder for f.eks. stier, 
rideruter og små fristeder i naturen. Lokale 
myndigheder kan initiere møder og nedsætte 
grupper, hvor brugere og ejere inviteres til 
at diskutere nye friluftsinitiativer. Erfaringer 
viser, at dialog i en tidlig fase skaber forud-
sætning for succes og forebygger konflikter. 
De Grønne Råd i danske kommuner er et 
eksempel på sådanne diskussionsfora.

Ida Kryger. +45 33280428. ikr@

friluftsraadet.dk 

326.400 DKK fra MJS. 

Publicerad i TemaNord 2007.592

•	  Let adgang til grønne, rekreative arealer for 
bybefolkningen skal sikres. Politikerne bør i 
højere grad prioritere det rekreative, når be-
boelsesområder udbygges. Herunder initiere 
samspil med lokale jordejere. Der bør ned-
sættes lokale fora ad hoc med repræsentan-
ter fra både ejer- og brugersiden for at sikre 
dialogen i planlægningsfasen.

•	  I mange byer henligger en del uudnyttede 
arealer ejet af myndighederne. Der er gode 
eksempler på, at kreativ tænkning har åb-
net disse områder for lokalbefolkningens 
friluftsaktiviteter. Flere lignende tiltag er 
ønskeligt.

•	  Det er myndighedernes ansvar, at den tiltag-
ende kommercialisering af friluftslivet på 
private jorde ikke mindsker den almene 
befolknings adgang til et sundt udeliv. Ind-
tægtsbaseret friluftsliv skal ske på et bære-
dygtigt grundlag og have som formål at styr-
ke udviklingen på landet til glæde for både 
brugere og ejere.

Kontaktpersoner för MJS, den 14 december 2007
Pernille Weile och Magnus Gröntoft (sekr.)
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Fertilisation strategies for improving nutrient 
utilisation 
-in fieldgrown potatoes and vegetbles

Håkan Sandin, +46 4041 52 32. 

hakan.sandin@sjv.se

300 000 DKK from MJS. 

Published in TemaNord 2009:?.

A working group of Nordic researchers has 
formulated proposals for better practices for ap-
plication of fertilisers. A general observation is 
that great differences exist between the Nordic 
countries as regards fertilisation recommenda-
tions for various field crops.
 New crop rotations must be developed on 
the basis of the knowledge available at present. 
Important is to regard when and how nutrient 
leaching occurs and how it can be prevented. 
EU-Rotate_N is a computer-based decision sup-
port tool that can be used to increase the relia-
bility of fertilisation decisions that advisors and 
growers have to make in potato and vegetable 
crop rotations. EU-Rotate_N is proposed to be 
developed for Nordic conditions.

Politically relevant results and 
possibilities

•	  The use of decision support systems for 
forecasting irrigation needs is proposed to 
be obligatory connected to the authorisa-
tion to irrigate.

•	  Known and new measures to reduce risks to 
the environment arising in the intensively cul-
tivated landscape are proposed to be imple-
mented and evaluated in a farm pilot project.

•	   The advisory services both can and should 
be improved. This is to a great extent a 
matter of increasing the precision of advice 
by including both business and national 
economic calculations, as a complement to 
environmental risk analyses.

•	   By 2010 at the latest, EU member states 
must have a viable pricing policy for water, 
and such a pricing policy may involve im-
posing fees or taxes on water with-drawals 
by farmers.

•	   An interesting alternative to water fees or 
further taxation could be a combination of 
catchments area-specific and internal busi-
ness water environment funds. This would 
provide a resource for use by farm busi-
nesses within a catchments area. 

Contact persons from MJS, 14:th December 2007
Kirsti Krogerus and Magnus Gröntoft (secretary)

mailto:hakan.sandin@sjv.se
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Etablering av ett nordiskt pesticid nätverk

Ola Glesne, +47 22573486. 

ola.glesne@sft.no.

samt Jenny Kreuger, Gro Hege 

Ludvigsen, Betty Bügel Mogensen, 

Jaakko Mannio, Albert S. Sigurdsson

200 000 DKK från MJS. 

Publicerad i TemaNord 2007:514

Det finns både risker och fördelar med att använda 
kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Frå-
gan debatteras livligt, samtidigt som myndigheter 
ofta får hantera problem med förorenade dricks-
vattentäkter och ”gifter i vatten” som överskrider 
riktvärden. En rad politiska beslut har under åren 
fattats för att minska dessa risker. Men, hur vet vi 
då att de beslut som fattas verkligen ger avsedd 
effekt? 
 För att söka svar på denna fråga undersöks 
vilka halter av bekämpningsmedel som finns i 
våra vatten runt om i Norden. Dessa mätningar 
har ett stort allmänt förtroende – de fungerar 
som facit, om utvecklingen går åt rätt håll. Men 
sättet att mäta och hur mätningarna används 
och utvärderas, varierar mellan de nordiska 
länderna. Slutrapporten, från det nordiska 
seminariet i feb 2006, visar detta. Rapporten 
visar också att strategierna skiljer sig åt för hur 
vi följer upp effekterna i miljön och därmed 
resultatet av de politiska målen. 

 Norden har dock en unik chans att driva på 
miljöarbetet inom EU genom att praktiskt visa hur 
miljöarbetet kan utvecklas och samordnas. 

Politiskt relevanta resultat och möjligheter

•	  Projektet föreslår därför att det skapas 
ett nordiskt program för att under en tre-
årsperiod samordna arbetet inom Norden. 
Syftet med programmet är att harmonisera 
pågående arbete, genom utveckling och 
samordning av datainhämtning, analysme-
todik, databearbetningar och utvärderingar. 

•	  De resurser som satsas inom respektive 
land kommer genom detta program att på 
ett betydligt bättre sätt kunna utnyttjas och 
möjliggör dessutom inspel till miljöarbetet 
inom den europeiska gemenskapen. 

Kontakpersoner för MJS, den 30 jan. 2007
Anders Emmerman och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:ola.glesne@sft.no
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Framtidens nordiske jordbruk og 
kulturlandskap

NordFram bildades med uppdrag, från Minister-
mötet i Akureyri 2004, att under två år initiera 
nätverk och projekt, samt ta fram förslag kring 
framtidens jordbruk och kulturlandskap. Nord-
Fram har nu slutfört sitt uppdrag och hänvisar 
till sin rapport ”Framtidens nordiske jordbruk og 
kulturlandskap – idéer og initiativ”, TemaNord 
2007:521. I denna folder presenteras förslagen 
kortfattat. På sista sidan finns ett utdrag från 
en fristående framtidsstudie, utförd efter Nord-
Frams beställning, av Janken Myrdal.

För NordFram, 20 juni 2007.
A.M. Glosli (ordf.) och M. Gröntoft (sekr.)

Forslag 1: En nordisk ideportal for byg-
deutvikling
NordFrams rapport om en ”Nordisk ideportal” har 
stor støtte i alle nordiske land. NordFram fores-
lår derfor at det nybygde landsbygdnettverket i 
Sverige gjennomfører oppdraget i samarbeid med 
de øvrige nordiske landene, og i tråd med Nord-
Frams forstudie. Finansieringen bør skje med 
nasjonale midler og med støtte fra NMR.
 Kommentar: Hushållningssällskapets för-
bund, som gjort utredningen utifrån sina erfar-
enheter med Leader+, kan åta sig att genomföra 
uppdraget. Se TemaNord 2007:504.

Forslag 2: Kultur- og opplevelsesøkonomi 
i nordiske landdistrikter
Med utgangspunkt i NordFrams undersøkelse om 
kultur- og opplevelsesøkonomiens betydning, 
foreslås det at Danmark tar initiativ til et 2–årig 
nordisk prosjekt innenfor dette viktige temaet. 
Gruppen, med støtte fra NMR, skal representere 
de nyetablerte landsbygdsnettverkene i Danmark, 
Sverige og Finland, samt tilsvarende grupper i de 
øvrige nordiske landene. Oppgaven blir å utvikle 
potensialet som finnes innenfor området, samt 
koordinere den innsatsen som gjøres.
 Kommentar: I TemaNord 2006:532 ges mån-
ga exempel på nordiska landsbygdsupplevelser. 
Rapporten utgör en bra grund för ett nordiskt 
nätverksarbete, som bör kunna stödjas av NMR.

Forslag 3: Nettverk for entreprenørskap 
på landsbygda
Globaliseringen bidrar til å øke distriktenes 
sårbarhet og arbeidet med å legge til rette for 
entreprenørskap i bygdene må forsterkes. Jor-
dbruksverket i Sverige har arbeidet mye med 
spørsmål omkring dette og planlegger et pros-
jekt om bygderelatert entreprenørskap. Nord-
Fram ønsker at dette prosjektet vid Jordbruks-
verket gis i oppdrag å lede et nordisk nettverk 
på området.
 Kommentar:  Det svenska förmanskapet 
kommer att lyfta fram dessa frågor under 2008.

Forslag 4: Kvinner og bygder
På ministermøtet i Århus ble EU-prosjektet 
”Building Bridges” presentert. Prosjektet ble 
svært godt mottatt, og NordFram har derfor lagt 
grunnlaget for en nordisk fortsettelse. Nord-
Fram foreslår at Island, via sitt landbruksuniver-
sitet får ansvar for den nordiske fortsettelsen, 
og at finansieringen skjer med midler fra NMR 
og nasjonale midler fra deltagerlandene.
 Kommentar: EU-projektet avslutas under 
2007. Samtidigt förbereder projektledaren nu 
en fortsättning och har bra kontakter i flera eta-
blerade organisationer i Norden.

Forslag 5: Jordbrukslandskapets biolo-
giske og kultur¬historiske verdi
Det brukes betydelige offentlige ressurser til 
tiltak for å ivareta og utvikle kulturlandskapet. 
Langsiktig forskning om metoder og erstatning-
sordninger må derfor finnes slik at fellesskapets 
innsats blir effektiv. NordFram oppfordrer derfor 
NICe, Nordforsk og NKJ, samt andre miljøer med 
kompetanse og interesse for disse spørsmålene 
å skape finansiell forutsetning for strategisk for-
skning om jordbrukets kulturlandskap.
 Kommentar: Nordisk Kontaktorgan för Jor-
dbruk (NKJ) och Samnordisk skogsforskning 
(SNS) är positiva till förslaget och kommer, till-
sammans med NordForsk, att diskutera behoven 
vid ett seminarium i höst. Då inbjuds även NICe.

Medlemmar i NordFram:

Anne Marie Glosli, ordf. & 

Frode Lyssandtrae, NO

Pieter Feenstra, DK 

Bjarni Guðmundsson, IS

Raija Seppanen & 

Marjatta Kemppainen-Mäkelä, FI 

Sölve Högman, 

Åland Lennart Lindqvist & 

Ingrid Strömberg, SE

Magnus Gröntoft, sekr.
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Forslag 6: Planlegging og plassering av 
store driftsbygninger
NordFram foreslår økt strategisk samarbeid mel-
lom myndigheter og forskningsinstitusjoner om 
bygging av moderne driftsbygninger. NordFram 
foreslår at Finland tar initiativet til å lede arbei-
det med bakgrunn i et 2–årig mandat. På initia-
tiv fra Landbruks- og matdepartementet i Norge 
og i samarbeid med NordFram er det utarbeidet 
en handlingsplan for planlegging og plasser-
ing av store driftsbygninger i kulturlandskapet. 
Nord-Fram foreslår også at Norge, med bakg-
runn i handlingsplanen, gir prosjektgruppen 
et 2–årig mandat for nordisk samarbeid innen 
området. Det er nødvendig med god koordiner-
ing og samordning mellom disse to gruppene. 
Arbeidet må også koordineres opp mot den 
arbeidsgruppen som foreslås etablert for å 
arbeide med bruk av gamle driftsbygninger. Net-
tverksarbeidet bør støttes av NMR.
 Kommentar: Norge har disponerat medel för 
att arbeta med dessa frågor under de kommande 
åren. I uppdraget ingår att ta vara på tillgänglig 
kompetens, bl.a. inom de nordiska nätverket som 
byggts inom NordFrams förprojekt.

Forslag 7: Ny bruk av gamle 
driftsbygninger
Mange gamle driftsbygninger trues i dag av 
forfall og rivning, dette er med på å skjemme 
kulturlandskapet. NordFrams arbeid med å spre 
ideer om ny bruk for gamle driftsbygninger bør 
derfor fortsette. NordFram foreslår at Finland tar 
initiativ til et 2–årig nordisk prosjekt, med støtte 
fra NMR. Arbeidet samordnes med de nettverk-
ene som arbeider med nye driftsbygninger.
 Kommentar: En nordisk publikation med ex-
empel på ny bruk av gamla byggnader planeras 
till hösten 2007.

Forslag 8: Lokal og regional mat
Småskala matproduksjon og -foredling bidrar 
til å skape interessante utviklingsmuligheter for 
bedrifter og entreprenørskap på bygdene. Nord-
Fram har tatt initiativ til et seminar om slakting 
på gårdsbruk, og foreslår at man gjennom pros-
jektet Ny Nordisk Mat fortsetter nettverksbyg-
gingen rundt nordisk bransjesamarbeid innenfor 
småskala foredling. 

Framtiden om femtio år 

-  Global utveckling och Nordens landsbygd
Femtio år framåt i tiden, mycket är bekant, annat 
har vi svårare att känna igen oss i. Vänd blicken 
femtio år bakåt – det var en annan tid. TV var 
ovanlig, rymdfärderna hade knappast börjat och 
hela datoriseringen låg i framtiden.

Min vision utgår från en lång historisk översikt. 
En grundläggande tes är att människorna kom-
mer att övergå till ett mera icke-materiellt och 
hänsynstagande beteende både gentemot sig 
själva och mot sin omgivning. Många har ut-
tryckt en sådan förhoppning: men hur skulle det 
kunna ske? Detta förklaras av den teori om his-
torisk utveckling som rapporten presenterar.
 Mot slutet av rapporten kommer en konkreti-
sering om hur man kan anta att ett delvis förän-
drat normsystem påverkar människors framtida 
vardagsliv.

+  Urbaniseringen fortsätter och skapar stora 
konglomerat – med väl fungerande kollektivtrafik, 
men utan privatbilism. T.ex. runt Mälardalen, runt 
Sundet. Flyg är sällsynt. Istället binds konglome-
raten samman av snabbtåg över Europa.
+  Södra Skandinaviens och södra Finlands 
landsbygd präglas av sommartidsboende. 
Årstidsrytm, med långa vistelser utanför de 
stora urbana områdena präglar livet. Människor 
från hela norra Europa utnyttjar dessa områden. 

Det behövs en befolkning som kan upprätthålla 
sommarmånadernas service. Hela synen på be-
folkningsfördelning omvärderas.

+  I större delen av norra Norge-Sverige-Finland 
kommer befolkningen att minska ännu mer. Det 
skapas vildmarksområden med gles befolkning, 
renskötsel, rovdjur. Dessa marker kommer inte 
längre att bara vara en nordisk eller ens euro-
peisk angelägenhet, utan en global.

 Kommentar: Projektet Ny Nordisk Mat och 
NICe prioriterar dessa frågor och har reserverat 
en väsentlig del av sin budget, på ca 23 milj. 
DKK, för området.
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+  Delar av den basala livsmedelsproduktionen 
kommer att kunna skötas nästan helt automa-
tiskt. Men nya uppdrag fogas till detta, eftersom 
bonden måste röra sig i ett landskap som ska-
pas med flera målsättningar.
+  En mottrend mot rationaliseringen av livs-
medelsproduktionen blir framställandet av 
högkvalitativ mat, och denna kan komma att ta 
stor plats på matbordet. Detta påskyndas av 
miljöförändringar.
+  En rad andra ”produkter”, ”tjänster” och 
”värdeskapande” produktion växer upp på 
landsbygden – både i de områden som kommer 
att sommarbefolkas, och i de som blir mera 
folktomma. Ridning, ordnandet av rekreation-
sområden, bevarandet av kultur- och biologiska 
värden, etc. kommer att kräva arbete.
+  Ideologiskt kommer landsbygden att få en 
central roll, eftersom religioner och andra ide-
ologier kommer att laddas med naturromantik, 
som en nödvändig del av den stora omvandlin-
gen av normsystemet.

Allt detta kommer att bereda väg för invester-
ingar i landsbygden, även om dessa inte alltid 
kommer att syfta till att behålla en maximal 
befolkning. Istället blir satsningar funktionellt 
inriktade.
 

(NordFram publicerar resultat 

från projekt som finansieras av 

NordFram. Detta betyder inte att 

materialet alltid ger uttryck för 

NordFrams synpunkter, men det 

utgör ett inlägg i den nordiska 

debatten.)

Juni 2007/MG
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Hästen en resurs för levande landskap

Anders Herlin, +46 40 41 52 19. 

Anders.Herlin@ltj.slu.se

200 000 DKK från MJS.

Hästen och till hästen kopplade aktiviteter 
spelar en allt större roll för alt fler människor. I 
projektet har vi undersökt och analyserat några 
aspekter av hästverksamhet och företagande 
i relation till lokal och regional planering, möj-
ligheterna till företagsutveckling och biologisk 
mångfald. 

Politiskt intressanta resultat och 
möjligheter

•	  Det finns ett behov av att identifiera nyckel-
punkter av hästaktiviteter där en Nordisk 
bas av organisationer, marknadsföring och 
gemensamma regler kan underlätta tillväx-
ten av en växande Nordisk marknad. Häst-
sektorn bör inbjudas på en Nordisk nivå för 
att arbeta med dessa frågor.

•	  Regelverk som påverkar hästverksamhet 
behöver förenklas och minska i omfång. 
Regelverken får i sig inte vara till hinder för 
utveckling. Detta inkluderar områden som 
miljö, transportregler, enkla regler att få 
förflytta hästar över gränser, djurskydd och 
hästföretagande i närhet av bostadsom-
råden och rekreationsområden.

•	  Det förekommer alltfler konflikter om använd-
ningen av landsbygdens mark och särskilt i 
den tätortsnära landsbygden där hästarna 
dominerar och intressekonflikterna är allt tyd-
ligare. Särskilt beaktas befintliga hästgårdar 
nära tätorter och användningen av mark för 
ridning nära dessa i samband med tätorters 
expansion. Politiker och planerare behöver 
lära mer och ett nordiskt informationsutbyte 
och samarbete med forskningen skulle kunna 
medverka till bättre lokala lösningar. Ett för-
slag är att framställa en katalog som visar på 
hur man framgångsrikt inkluderar befintlig 
landsbygd och hästgårdar med nya bostad-
sområden.

•	  Det finns ett starkt behov att utreda behov-
et av stora säkerhetsavstånd till hästgårdar 
pga risken för spridning av hästallergen. De 
flesta verkar vara överens om att nuvarande 
säkerhetsavstånd är alldeles för stora men 
att mer forskning behövs för att nya riktlin-
jer skall vara tillförlitliga och acceptabla. 

•	  På det lokala planet behöver de kommunala 
myndigheterna och politikerna ta mer hän-
syn till behovet hos de hästverksamma och 
kopplade verksamheterna i samband med 
planeringsprocesser av olika slag.

•	  En ökad användning av “deltagande planer-
ing” som metod för landsbygdsutveckling 
och här inkludera hästverksamheter för 
att på landsbygden t ex utveckla säkra och 
användbara ridvägar för att öka landsby-
gdens attraktionskraft lokalt. Det behöver 
framställas en katalog som visar på hur 
man framgångsrikt använder sig av delta-
gandeplanering för att planera ridvägar och 
ridslingor.

•	  Vi vill uppmuntra utveckling av sk. mul-
tifunktionalitet i attraktiva rekreations-
områden för att möjliggör ridning här. 
Genom att ridvägarna är utformade med 
utgångspunkt för ridningen ökas kvaliteten 
på ridupplevelsen. I närheten av sådana 
områden kommer det att finnas bra möj-
ligheter att utveckla lukrativa hästverksam-
heter.

•	  Hästen som betesdjur för att behålla bi-
ologiskt värdefulla marker måste få större 
erkännande. Hästägare måste bli bättre 
informerade och utbildade på hur man ut-
nyttjar bete och behåller biodiveristeten

Kontaktpersoner för MJS, 2007
Audur Sveinsdottir och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:Anders.Herlin@ltj.slu.se
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Bioenergy in the Nordic-Baltic-NW Russian 
Region 
– status, barriers and future

Coordinator Karin Hansen. 

+46 8 767 8580 +45 35 28 16 82. 

kiha@kvl.dk

390 000 DKK from MJS.  

Published in TemaNord 2006:553

Bioenergy production is a juvenile industry, 
but a number of the main technical bottlenecks 
have already been solved. However, political 
decisions are of prime importance for lifting the 
utilisation of bioenergy to the full impact on 
economy and environment. Conclusions from a 
Nordic seminar 27th September 2005, with the 
title above, are summarized below. 

Political relevant results and possibilities 
A coordinated effort is necessary for obtaining 
a valuable bioenergy-market, finding the neces-
sary resources and identifying the framework 
conditions. Curently, determined efforts are 
needed to eliminate existing barriers and accel-
erate the speed of development. 
 A full scale technical development of the 
bioenergy area must be market driven. But the 
technology is just below the threshold level 
where it will attract the large scale investments 
needed to establish a market. The current legi-
slation, i.e. taxation, may in some countries 
present unintentional barriers.  
 Political support, with limited subsidies or 
mandatory use of bioenergy, will therefore have 
a positive impact on the creation of a commer-
cial market. Here, the weight that politicians 
choose to put on issues like climate change, 

land use, independency of the fossil fuel supply 
and environmental quality is of importance. 
 An important question is whether or not the 
political systems in the Nordic and Baltic region 
are willing to act? An opportunity to build a re-
gional bioenergy/biomass infrastructure in the 
Nordic-Baltic region is evident. 

Applicable political decisions listed in 
order of impact: 

1.  Introduce supportive subsidies. 
2.  Support the build-up of an efficient infra-
 structure for biomass logistics, and inte-
 grate bioenergy with other renewable 
 energy sources. 
3.  Remove legislative barriers. 
4.  Standardise bio fuel taxation. 
5.  Secure mandatory use of bioenergy. 
 
Contact persons from MJS, May 26rd 2006 
Kristin Orlund and Magnus Gröntoft (secr.)

mailto:kiha@kvl.dk
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Informationsdatabas om utsäde och sorter 
till ekologisk grönsaksproduktion

Carina Larsson. +46 414 706 10. 

carina.larsson@edafos.se

1 200 000 DKK från MJS.  

Publicerad i TemaNord 2006:547 

samt på www.orgseed.com

Projektet har skapat en lättillgänglig, interak-
tiv databas på Internet för ekologisk sort- och 
odlingsinformation anpassad för grönsaksod-
lare, rådgivare, myndigheter, kontrollorgan 
och övriga marknadsaktörer. Databasen ger 
nordiska odlare och rådgivare information om 
utsäde för ekologisk grönsaksproduktion. Även 
företag inom branschen har fått ett nordiskt 
skyltfönster.

Politiskt relevanta resultat och möjligheter
Genom Nordiskt samarbete har det skapats ett 
tillräckligt marknadsunderlag för information, 
försäljning och erfarenhetsutbyte om ekologiskt 
grönsaksutsäde i vårt klimatområde. Anpassat 
sortmaterial är en förutsättning för ekologiska 
odlingen i Norden. För de nordiska myndigheter-
na innebär detta:

•	  Bättre koordination av beslut rörande eko-
logiskt grönsaksutsäde. 

•	  Underlättar dispensärenden från EU:s 
förordning. 

•	  Skapar bättre möjligheter att agera i EU-
ärenden om ekologiskt grönsaksutsäde.

Enligt EU-förordning 1452/2003 skall medlems-
stater upprätta en elektronisk databas över ut-
säde för ekologisk produktion. Med anledning 
av detta föreslår projektet:

•	  Databasen ”EkoNorden” görs till en gemen-
sam angelägenhet för nordiska myndigheter, 
inklusive Norge och Island. Därmed effektiv-
iseras myndigheternas arbete och odlarna 
kan få tillgång till nordisk utsädesinforma-
tion kompletterat med sort- och marknads-
information.

•	  De baltiska staterna bör beredas möjlighet 
att delta.

•	  Databasen kan utökas med utsädesinfor-
mation för ekologisk lantbruksproduktion.

Kontaktpersoner för MJS, den 11 oktober 2005
Kristin Orlund och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:carina.larsson@edafos.se
http://www.orgseed.com
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Klosettvattensystem 
- Nordisk inventering och förslag till forskning och utveckling

Ola Palm och Karin Book-Emilsson. 

+46 18 30 33 00. ola.palm@jti.slu.se

300 000 DKK från MJS.  

Publicerad i TemaNord 2006:503

Genom skilja klosettvatten från BDT-vatten 
(bad/disk/tvätt) kan huvuddelen av hushållsav-
loppsvattnets näringsämnen samlas upp, med 
minimum av föroreningar. Detta skapa förutsät-
tning för en återföring av växtnäring från sam-
hället till jordbruket samtidigt som avloppsut-
släppen blir mindre. 
 Projektet har genomfört en inventering av 
mindre anläggningar för att utröna bästa teknik. 
Utvecklingsbehov finns fortfarande då i stort 
sett alla anläggningar visar på brister som både 
gäller funktion och arbetsmiljö. Genom åter-
föring av erfarenheter mellan anläggningar och 
utvecklingsarbete kan problemen troligen lösas. 

Politiskt relevanta resultat och 
möjligheter

•	  Huvudmännen för vatten och avlopp bör 
stimuleras att mer aktivt ta del i utveckling 
och drift av anläggningarna eftersom stor 
kompetens finns där.

•	  Styr- och stimulansåtgärder behövs för 
att uppmuntrar byggande av vatten- och 
avloppssystem som återför växtnäring från 
avloppsvatten till jordbruk.

•	  Forskning, utveckling och utbildning 
behövs för utveckling av småskaliga vat-
ten- och avloppssystem. Idag är detta ett 
område med små och splittrade resurser 
som behöver förstärkas och samordnas på 
nordisk bas för att ge bättre resultat.

Kontaktpersoner för MJS, aug 2005
Anna Lind och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:ola.palm@jti.slu.se
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Protected areas and sustainable rural 
development

Bo Storrank. 

bo.storrank@bsrinterreg.net

80 000 DKK from MJS.  

Published in TemaNord 2006:711

Protected areas and sustainable rural develop-
ment was the focus for a European workshop 
in Estonia in September 2005, which brought 
together representatives from the Nordic and 
Baltic countries and from Belgium and Germany. 
During the workshop the participants discussed 
how to promote the social welfare of rural com-
munities and how protected areas can contrib-
ute to the economic and social development of 
the communities concerned.

Policy related results and possibilities
In the report the participants stress the follow-
ing recommendations:

•	  An enhanced cooperation between authori-
ties and various stakeholders working for 
rural development would bring mutual ben-
efits to all partners.

•	  Partnerships, involving a broad range of 
stakeholders in the conservation and man-
agement of Natura 2000 sites, are needed. 

•	  Support for exchange of experience and 
good practices in managing the network is 
considered as an essential effort to be un-
dertaken.

•	  Tourism activities have to be managed in a 
sustainable way in order to provide for long 
term benefits for the local communities. 
One key challenge of protected areas is to 
improve the management of visitors’ activi-
ties and to reduce unfavourable impacts 
on the environment. For this The European 
Charter for Sustainable Tourism in Protect-
ed Areas is developed. The Charter is pro-
moted and administrated by the EUROPARC 
Federation.

•	  The seminar finally recommended the 
stakeholders in the protected areas to take 
an active approach and get involved in the 
national programming processes of the fu-
ture use of EU Rural Development Funds.

16:th of April 2006

Contact person for MJS: Magnus Gröntoft

mailto:bo.storrank@bsrinterreg.net
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Redusert bruk av plantevernmidler ved 
forbedring av varslingstjenester

Christian Brevig, +47 64 97 21 08. 

Christian.Brevig@lfr.no

100 000 DKK från MJS. 

Publicerad i 2006:591

Det er et felles nordisk mål å  redusere bruken 
av plantevernmidler, til beste for miljø, dyrker 
og konsument. For at en på nordisk nivå skal 
kunne samarbeide og samhandle effektivt om 
dette, er det en avgjørende forutsetning at det 
enkelte lands data-system kan kommunisere 
med de andre landenes datasystemer, f.eks. 
ved utveksling av biologiske data og klimadata 
for varsling av skadegjørere. Prosjektet har ikke 
hatt som mål å bygge opp nye datatekniske løs-
ninger, men å utvikle verktøy som legger til rette 
for kommunikasjon mellom landenes eksister-
ende datasystemer. 

•	  I prosjektperioden er det etablert en nord-
isk plattform for forskere og rådgivere fra     
Danmark, Sverige og Norge. På et nordisk 
seminar våren 2006 deltok det også repre-
sentanter fra Finland. Rapporten omtaler hva 
som er blitt gjort i prosjektperioden, igang-
satte samarbeidsområder, og den peker 
også på hva som bør gjøres for en videre 
samordning av varslingstjenesten i Norden.

•	  Felles nordisk verktøy og rutiner vil øke 
kvaliteten på varsling om skadegjørere in-
nen planteproduksjon ved at en anvender 
det beste ved det enkelte lands systemer 
og kunnskaper. F. eks. har Danmark gode 
løsninger for vanningsbehov/fordampning, 

Sverige et godt og stort bildearkiv og Norge 
gode datatekniske løsninger. For alle disse 
områdene er en i ferd med å etablere nord-
iske løsninger. 

•	  Dansk applikasjon for doser og blandinger 
mot ugras i korn er implementert i den 
norske varslingstjenesten (VIPS), og det er 
påbegynt implementering av dansk modell 
for sjukdommer i korn. Tilsvarende arbeid 
skjer også i Sverige.

•	  Ved å utnytte synergiene, vil en kunne 
redusere drift- og utviklingskostnadene for 
denne type systemer.

•	  En videreutvikling av nordisk samarbeid 
innen varsling av planteskadegjørere, vil 
kreve politisk vilje om dette i de nordiske 
landene.

•	  En felles nordisk løsning vil være et godt 
utgangspunkt for å påvirke internasjonale 
standarder innen varsling av skadegjørere 
og redusert bruk av plantevernmidler.

Kontaktpersoner för MJS, augusti 2006
Anders Emmerman och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:Christian.Brevig@lfr.no
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Agriculture’s role as an upholder of 
cultural heritage

Karoline Daugstad. +47 73591735. 

Karoline.daugstad@bygdeforskning.no

180 000 DKK från MJS.  

Published in TemaNord 2005:576

The role of agriculture as an upholder of cultural 
heritage was the focus for a European workshop 
in Norway in February 2005 which brought to-
gether representatives from the Netherlands, 
Austria, Estonia, Britain, Sweden, Finland,
Denmark, Iceland and Norway. The project report 
presents the status for the link agriculture – 
cultural heritage in these nine countries and 
points out some differences as well as mutual 
characteristics between the national contexts.

Policy related results and possibilities
In the report the participants stress the follow-
ing recommendations:

•	  The cultural heritage interests need to de-
velop an effective lobby directed to-wards 
European and national rural development 
policy-making bodies and agrienvironmental 
policy.

•	  Experience shows that farmers and land-
owners take cultural heritage into considera-
tion if they are made aware of the cultural 
heritage qualities on their land. Good infor-
mation based on inventories of the heritage 
in the regions is an important input both in 
this process and in the process of develop-

ing environmental plans based on local 
qualities.

•	  Awareness of local and regional heritage 
qualities is an important factor for a growing 
tourism industry. It is the wide range of local 
modes of production, heritage, traditions 
and landscape qualities linked to agricultur-
al activity that represents the attraction and 
the incentive to visit Europes geographically 
varied landscapes, not the stereotypes.

•	  Public opinion is becoming more and more 
powerful in decisions and legitimation, 
regarding agricultural policies and possibili-
ties for taking cultural heritage concerns into 
account. Hence, give priority to spread infor-
mation on the linkage between agriculture 
and cultural heritage.

•	  Ideas about active landscape design or man-
agement may seem strange or contradic-
tory to the need for conservation of cultural 
heritage. Carefully planning and design of 
the rural landscape may though increase at-
tractiveness both for dwellers, new incomers 
and visitors.

Contact persons from MJS, 15:th of December 2005
Kjersti Gram Andersen and Magnus Gröntoft (secr)

mailto:Karoline.daugstad@bygdeforskning.no
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Nordisk markforsøgssamarbejde inom 
jordbrug 
- analyse og institutionel forankring

Lars B. Kjær. +4587405404. 

bk@landscentret.dk

85 000 DKK från MJS. 

Publicerad i TemaNord 2005:592

I Norden gennemføres der mere end 5000 mark
forsøg om året med det formål at udvikle dyrk-
ningsmetoder bl.a. af hensyn til miljøet. I projekt-
et er der gennemført en analyse af mulighederne 
for i de nordiske lande at udvikle samarbejdet på 
forsøgsområdet, især udviklingen af en fælles  
database. (Markforsøg gennemføres af land-
brugsorganisationer med en vis offentlig ind-
blanding).
 Analysen viser, at det er teknisk muligt at 
etablere et fælles nordisk forsøgsdatasystem, 
samt sikre tilslutning til og forankring af projek-
tet i de involverede institutioner. Et stærkt og 
samordnet forsøgsarbejde i Norden vil virke at-
traktivt på de internationale forsøgsmarked som 
domineres af globale aktører på t.ex. pesticid- 
og sortsområdet. Dette vil kunne sikre en bedre 
finansiering af det “officielle” forsøgssystem.

Framtida utvecklingsmöjligheter
Danmark og Norge har i 2005 etableret et samar-
bejde på området, og samtidig er systemet - efter 
tilsagn fra Sverige - forberedt til at de kan indgå i 
samarbejdet. Systemet vil blive sat i drift i 2006, 
hvor det forventes at Sverige vil teste systemet 
på enkelte forsøg. Projektet anbefaler derfor:

•	    At udviklingen af den nordiske forsøgs-
database fortsætter efter den nuværende 
udviklingsplan, men med en åben mulighed 
for fuld deltagelse fra de øvrige nordiske 
lande. 

•	  At det skal undersøges om der kan findes 
modeller som kan gøre det interessant for 
Island og Finland at benytte systemet. Sam-
tidig overvejes det om andre europæiske 
lande, heriblandt Baltikum, kan være inter-
esseret i at indgå i samarbejdet.

•	  At der etableres et forum til drøftelse af 
en bedre koordinering af forsøgsarbejdet. 
Dette forum drøfter standarder, metoder, 
samarbejdsmuligheder, organisering og ud-
veksler erfaringer i Norden. I første omgang 
etableres dette i regi af et projekt, evt. med 
støtte fra Nordisk Ministerråd, men efterføl-
gende i et driftsforum.

Kontaktpersoner för MJS, den 16 december 2005
Anders Emmerman och Magnus Gröntoft (sekr.)

mailto:bk@landscentret.dk


47  Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS) 

MJS publish results from projects 

financed by MJS. This does not 

means that the opinions always 

reflects MJS views, but it is a contri-

bution to the Nordic debate about 

environment and/or agricultural 

and forestry.

Risk assessment of diffuse phosphorus loss 
from land to water in the Nordic countries

Goswin Heckrath. +45 8999 1715. 

goswin.heckrath@agrsci.dk

400 000 DKK from MJS. 

 Published in TemaNord 2005:583

The Nordic workshop on “Tools for Assessing 
Phosphorus Loss from Nordic Agriculture” ad-
dressed the pressing question of how to abate 
phosphorus (P) losses from agricultural land in 
the Nordic and Baltic countries. Compliance with 
the Water Framework Directive (WFD), the Nordic 
countries requires substantial reductions of dif-
fuse P losses from agricultural land.

•	  At the catchments scale in the Nordic coun-
tries, P losses are not related to annual P 
surplus additions but instead to runoff from 
agricultural land.

•	  There exist high-risk areas for P losses in 
agricultural landscapes that contribute 
substantially more than others. Such high-
risk areas have to be targeted for effective 
P loss reductions.

Policy related results and possibilities
Due to the size of the task, the development and 
implementation of P decision tools will greatly 
benefit from close Nordic collaboration utilizing 
different countries experiences and synergies 
between relevant research groups. Baltic coun-
tries could easily be integrated in the process. 
The process will build on existing Nordic net-
works and take Nordic countries to the forefront 
of managing agricultural P losses within the EU. 
The project therefore suggests it to be recog-
nized that:

•	  Uniform national reduction policies alone 
aimed at lowering P inputs to agricultural 
land are at best inefficient and at worst 
unsuitable for sufficiently reducing P losses 
over the next two decades.

•	  The identification of the high-risk areas and 
the administrative handling of mitigation 
strategies call for an objective risk assess-
ment framework in the form of a decision 
tool and mitigationplanning tool.

•	  It is strongly recommended to prioritise the 
development of P risk assessment tools for 
the Nordic countries with focus on end user 
needs. Such tools are viewed as an impor-
tant step in the WFD process.

•	  A single conceptual framework for a P deci-
sion tool is applicable in the Nordic and Bal-
tic countries, even if it requires adaptations 
of its design.

Contact persons for MJS, 11:th October 2005
Poul Arne Iversen and Magnus Gröntoft (secr)

mailto:goswin.heckrath@agrsci.dk
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Kultur- og oplevelsesøkonomi i Nordiske 
landdistrikter 
– Indhold og perspektiver

NordFram tog initiativ til rapporten med oven-
stående titel (TN 2006:532). Den er udarbejdet 
af J. Manniche og A. Bach Jensen, Center for 
Regional- og Turismeforskning på Bornholm. Pro-
jektet ger rekommendationerna nedan for vidare 
diskussion. Herefter følger eksempler på nordisk 
landdistriktsudvikling.

Politisk interessante resultater og 
muligheder
Kultur- og oplevelsesøkonomien repræsen-
terer nye dynamiske udviklingsmuligheder for 
landdistrikterne i de nordiske lande – både 
økonomisk, socialt og kulturelt. Den stigende 
efterspørgsel efter oplevelser, kultur- og ferie-
tilbud, lokale kvalitetsprodukter mv. giver 
landdistrikterne muligheder inden for turisme, 
kulturliv, kunst-håndværk, multifunktionelt 
landbrug mv. Mange spændende udviklings-
projekter og forretnings-aktiviteter vokser i 
disse år frem lokalt, men de nordiske lande 
kunne drage stor nytte af en koordineret ud-
viklingsindsats. I projeket foreslås det, at følg-
ende initiativer iværksættes gennem Nordisk 
Ministerråd:

NordFram består av medlemmar 

från Nordens olika jordbruksdep., 

med uppdrag att ta fram förslag 

och nätverk kring framtidens jord-

bruk och kulturlandskap. 

Se www.norden.org/nordfram

•	 Koordination af nationale og EU-relaterede 
programmer og støtteordninger for ud-
vikling i landdistrikter. Kultur- og oplev-
elsesøkonomi udpeges som et indsatsom-
råde, der kan medvirke til diversificering 
af landdistrikternes økonomi, bevaring af 
landskaber og nordisk kulturarv, bæredy-
gtig naturudnyttelse samt øget livskvalitet. 
Nordiske netværksprojekter kan gives sær-
lig prioritet.

•	 Etablering af et nordisk rådgivnings-, videns- 
og formidlingscenter for kultur- og oplev-
elsesøkonomi i landdistrikter. Centret skal 
bistå og rådgive lokale aktører i forbindelse 
med forberedelse og gennemførelse af pro-
jekter inden for denne kompetencemæssigt 
utraditionelle sektor, sikre indsamling og 
spredning af viden og erfaringer på nordisk 
niveau samt lette tværnationalt samarbejde 
og netværksdannelse. 

•	 Igangsættelse af et nordisk tværdisciplinært 
forskningsprogram for kultur- og oplev-
elsesøkonomi i landdistrikter. 

For NordFram, juni 2006
A. M. Glosli, P. Feenstra og M. Gröntoft (sekr.)

http://www.norden.org/nordfram


49  Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS) 

MJS publish results from projects 

financed by MJS. This does not 

means that the opinions always 

reflects MJS views, but it is a contri-

bution to the Nordic debate about 

environment and/or agricultural 

and forestry.

11 gode exempler fra Nordiske landdistrikter

Wij Trädgård. Et centrum for nordisk 
havekultur
www.wij.se

Wij Trädgård i Ockelbo i Sverige er et centrum 
for nordisk havekultur og består af mange for-
skellige haver, parker og anlæg, bl.a. rosenhave, 
skovhave, legeplads og orangeri. Løbende ar-
rangeres kunstudstillinger, musikarrangementer 
og kurser, og der er planteskole, gaveshop og 
restaurant. Fra efteråret 2006 vil stedet også 
rumme en højskoleuddannelse for gartnere. 
Wij Trädgård skulle sætte Ockelbo på landkort-
et – tiltrække mange besøgende og bidrage 
positivt til områdets udvikling. Dette er i stor 
udstrækning lykkedes trods visse økonomiske 
og organisatoriske vanskeligheder. Wij Trädgård 
har ramt en tendens i tiden, har en væsentlig at-
traktionsværdi og har haft en gunstig effekt på 
områdets turisme.

Skolan på Skutan. Skærgårdskultur till 
skoleelever
www.kustkultur.fi/skutan

Skolan på skutan er et projekt af Sydkustens 
Landskapsförbund. Projektet sigter mod at 
formidle den kulturarv, som de finlandssvenske 
træskuder repræsenterer, til børn og unge i de 
finlandssvenske kommuner. Projektet giver 
skoleklasser mulighed for at arbejde med skibs-
fart som tema i længere tid. I løbet af skoleåret 
lærer eleverne om håndværket, maden, tradi-
tionerne og historierne om skærgårdens almue-
kultur og kobler denne viden til det moderne 
samfund. Projektforløbets højdepunkt er en 
firedages sejlads i Skærgården.
  Udover at projektet kan inspirere til ud-
vikling af nye undervisnings- og lejrskoletilbud, 
kan det medvirke til at øge børnenes kendskab 
til den lokale skærgårdskultur, og måske give 
dem redskaber til senere at udvikle kulturturis-
metilbud og tværnationale netværk.
 

Rudi Gard. En kulturgård med koncerter, 
teater etc.
www.rudigard.no

Rudi Gård ligger i Gudbrandsdalen 70 kilometer 
nord for Lillehammer, Norge. På gården bor Nina 
og Øystein, med børn og forældrer. Familien driver 
i fællesskab kulturgården Rudi Gård, hvor der som-
meren igennem præsenteres en lang række under-
holdningsarrangementer - fra koncerter over kun-
studstilling til revy og teater. På Rudi Gård mødes 
professionelle og amatører inden for norsk kulturliv, 
og stedet er blevet et vigtigt mødested for såvel 
bygdens lokale, turisterne og kulturinteresserede 
fra hele fylket. Rudi Gårds aktiviteter er vokset med 
stor hast. Den første sæson, sommeren 2000, kom 
der 100 besøgende, og siden er virksomheden vok-
set og besøgstallet steget markant. I sæsonen 2005 
havde Rudi Gård over 8500 besøgende. 
 De fysiske rammer kan rumme flere besøgende, 
men tiden vil vise, om større succes kan gå hen og 
bliver en hæmsko. Ligesom for mange andre oplev-
elsesbaserede virksomheder er der nemlig en risiko 
for, at yderligere vækst på Rudi Gård kan medvirke 
til, at stedet mister sin charme og sit særpræg.

Gisles Saga. Turism kring en islandsk saga
www.sagalands.org

Området omkring Tingeyri i en af Islands tyndest 
befolkede regioner, Vestfjordene, skal udvikles 
til en turistdestination. En oplevelsesdestination 
opbygget omkring vikinger og sagaer. Central er 
Gisles Saga, der udspiller sig netop her, og er én 
af de bedst kendte islandske sagaer. Informa-
tion langs hovedvejene, afmærkede vandrestier 
i Gisles fodspor og en Vikingefestival i Tingeyri 
er nogle af de turismeprodukter, indbyggerne i 
samarbejde med det regionale udviklingskontor 
har arbejdet på at udvikle siden 2003.
 Blandt de vigtigste faktorer for projektets resul-
tater er et godt idégrundlag, en lokalbefolkning, der 
tog ejerskab for projektet allerede i den spæde be-
gyndelse samt en ihærdig indsats fra Westvikings 
(en non-profit organisation, der har til formål at ud-
vikle sagabaseret turisme i området). 

Jesper Manniche. +45 56440023

Jesper@CRT.dk

150 000 DKK fra NordFram

Publicerad i TemaNord 2006:532

http://www.wij.se
http://www.kustkultur.fi/skutan
http://www.rudigard.no
http://www.sagalands.org
mailto:Jesper@CRT.dk
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LandArt. Kunst i landskabet
www.land-art.dk

Projekt LandArt består af 11 kunstværkere på 
11 forskellige lokaliteter på Lolland og Falster i 
Danmark. Kunstværkerne er en rejse i samspillet 
mellem kunst og landbrug - kunst møder land, 
og land møder kunst – til glæde for turister, 
lokale, landmænd og kunstnere. LandArt består 
blandt andet af billeder og skulpturer, som er 
malet, sprøjtet eller formet i landskabet med af-
grøder i forskellige typer og farver. Det kan også 
være kunst med udgangspunkt i dyr, maskiner 
eller andet fra landsbrugets verden.
 Forventningen er, at LandArt kan inspirere 
til nye måder at forvalte landbrugsressourcer 
på. Her tænkes specielt på det multifunktionelle 
jordbrugs muligheder, hvor landbruget indgår 
i nye sammenhænge, der også åbner for nye 
indtjeningsmuligheder indenfor f.eks. turisme 
og nye måder at bruge landskabet på. Et skarpt 
fokus på nytænkning og fortsat konceptudvikling 
er dog tvingende nødvendigt, hvis projektet skal 
gentages eller overføres til andre steder, og hvis 
publikums og pressens opmærksomhed skal 
bevares år efter år på et marked hvor kulturar-
rangementer byder sig til fra alle vinkler.
 
Ishestar. Islands kultur og natur fra 
hesteryg
www.ishestar.is

Ishestar er en privat virksomhed, som arrangerer 
ture på islandske heste rundt i hele Island. De 
islandske heste udgør en særdeles levende del af 
den islandske kulturarv og at ride på islandsk hest 
udgør en essentiel og meget autentisk del af det  
islandske turistprodukt. Turene introducerer 
gæsten til den traditionelle islandske måde at rejse 
på og essensen af virksomhedens filosofi er, at om-
gås den islandske natur og kulturarv med respekt. 
 Ishestar er i dag en af Islands førende virk-
somheder inden for sit område med omkring 20 
ansatte. Der er dog mange konkurrenter og for 
at bevare placeringen som nummer et, er fortsat 
produktudvikling og kvalitetssikring af stor be-
tydning. Ishestar har i takt med øget omsætning 
og finansieringsgrundlag løbende udvidet sine 
aktiviteter, og har idag et moderne, veludstyret 
ridecenter med butik og restaurant. Virksomhed-
ens turprogram er endvidere vokset fra små, kort-
varrige dagture til et bredt sammensat program.
 

Sjuhäradsmat. Fokus på regionale føde-
varer
Projektet Sjuhäradsmat er et miljø- og handel-
sprojekt, der arbejder for at udvikle og støtte små 
virksomheder inden for produktion og forædling 
af fødevarer produceret i Sjuhäradsområdet i 
Västergötland, Sverige. Ydermere fokuseres 
der på at skabe forudsætninger for, at de lokale 
fødevarer også bliver afsat i de lokale dagligvare-
forretninger og dermed kommer områdets for-
brugere, handelsliv og miljø til gode. 
 Sjuhäradsmat skiller sig ud fra andre 
lignende lokale udviklingsprojekter ved at være 
meget koncentreret og ambitiøst. Projektet har 
opnået store resultater blandt andet gennem 
en omfattende kommunikations- og markeds-
føringsindsats. Sjuhäradsmat er i dag en del af 
et stort netværk af regionale fødevareorganisa-
tioner, der vil sikre muligheden for at afsætte og 
dermed producere endnu større mængder i de 
kommende år. Tilsammen er 200 fødevarepro-
ducenter tilknyttet netværket, med egne forret-
ninger i et antal større byer.
 www.sjuharadsmat.com
 
Formidling af bornholmsk kunsthånd-
værk
www.craftsbornholm.dk

Bornholm er internationalt kendt for sit udbud af 
kunst og kunsthåndværk - et særkende, der også 
er vigtigt for øens turismeindustri. Turister stiller 
stadigt højere krav om autentiske, særegne 
oplevelser. Formålet med Projekt Kunsthåndværk 
er at sikre en fortsat udvikling og forbedring af 
”oplevelsesproduktet bornholmsk kunsthånd-
værk” ved at øge synligheden af kunsthåndværk-
erne, opbygge netværker mellem disse, etc. En 
fælles elektronisk portal til præsentation og salg 
af kunsthåndværk, og et extranet til kommunika-
tion og netværksamarbejde mellem kunsthånd-
værkerne er blandt resultaterne af projektet. 
 Udover projektets håndfaste resultater har 
det medvirket til at skabe vigtige organisa-
toriske rammer om det lokale kunsthåndværks 
udvikling og til at placere det mere centralt i 
øens turismemarkedsføring.
 

http://www.land-art.dk
http://www.ishestar.is
http://www.sjuharadsmat.com
http://www.craftsbornholm.dk
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Den Gyldne Omvei. Mad og kultur i et 
smukt landskab
www.dengyldneomvei.no

Den Gyldne Omvei (DGO) er en sammenslutning 
af turismebaserede virksomheder langs rigsvej 
761, på halvøen Inderøy i Trondheimsfjorden, 
Norge. DGO tæller 19 små fødevareproducenter, 
kunstnere, spisesteder, overnatningssteder 
og mindre kulturattraktioner såsom kirker og 
parker. DGOs primære indsatsområde er fælles 
markedsføring og de oplevelser virksomhederne 
langs rigsvejen kan tilbyde. Fællesskabet går 
forud for individuelle krav og ønsker, og aktør-
erne ser ikke hinanden som konkurrenter, men 
som samarbejdspartnere. 
 Siden starten i 1998 har såvel besøgstal 
som omsætning blandt DGO’s aktører været støt 
stigende. Fremover ligger udfordringen i fortsat 
at kunne tilfredsstille de stadigt mere kræsne 
turister og at stå distancen over for andre og 
i mange henseender sammenlignelige oplev-
elsestilbud og turismedestinationer, der vokser 
frem i stort antal i disse år. 

 
Hållbart Rally. Oplevelsesindustri om-
kring motorsport
www.rallyhagfors.com

Hållbart Rally er et projekt, igangsat af Hagfors 
Kommune i Sverige, som skal opbygge en lokal 
oplevelsesindustri omkring motorsport. Hoved-
formålet er at styrke økonomien og kvaliteten af 
megaeventen Uddeholm Swedish Rally - Sver-
iges største årligt tilbagevendende idrætsbe-
givenhed og en del af World Rally Championship 
(det eneste der køres i sne). Med afsæt i denne 
event er det andet projektmål at skabe en ral-
lydestination med aktiviteter året rundt (rally, 
gocart, speedway, minicross, snescooter, israce, 
kursus og konference mv.) 
 På begge aktivitetsområder er der skabt 
store resultater og fremtidsudsigterne tegner 
lyse for Hållbart Rally, vurderet på baggrund af 
idégrundlagets kvalitet, efterspørgslens stør-
relse og det faktum, at aktiviteterne er blevet 
forankret i et privat-offentligt selskab. 
 

12 Forneldarnas Natt. Kultur langs 
Østersøens kyst
www.sydklf.fi/aktuellt18.htm

Den sidste lørdag i august tændes der ved 
solnedgang bål langs med kysten for at markere 
afslutningen på sommersæsonen. Lokale, som-
mergæster og turister samles om en aften med 
god mad, musik, dans og underholdning for at 
markere, at den hektiske sommersæson er ved 
at være forbi. Traditionen startede i den sydfin-
ske skærgård, men målet er, at Forneldarnas 
Natt på sigt bliver en fælles kulturbegivenhed 
for befolkningen langs hele Østersøkysten. 
Siden den første gang i 1992 er antallet af bål 
vokset år for år. I sommeren 1999 steg antallet 
af bavne i Baltikum og Rusland til ca. 2000, og 
også i Polen, Sverige og på Bornholm tændes 
der bål flere steder. Succesen kan bruges som 
indikator for, at der er grundlag for at udvikle 
flere fælles kulturbegivenheder med afsæt i de 
betingelser og udfordringer, som er fælles for 
Østersølanden.

http://www.dengyldneomvei.no
http://www.rallyhagfors.com
http://www.sydklf.fi/aktuellt18.htm
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Fõgur er hlíðin
Fair is the blooming meadow

A summary and recommendations of the study 
of traditional Scandinavian and Baltic rural 
landscapes and biotopes and their survival in 
modern times.

Summary of the project
As a result of the international seminar held in 
Turku, Finland, 2–4.5.2000 a network of Nordic 
and Baltic experts was created and a new project 
‘Traditional rural landscapes and biotopes Man-
agement in the Nordic and Baltic countries’ was 
launched in cross-sector cooperation of two 
groups of the Nordic council of Ministers: Nature, 
Open Air and Cultural environments and Environ-
ment Strategy of Agriculture and Forestry. The 
project applicant was the Southwest Finland Re-
gional Environment Centre.
 The aim of the project was to test a method 
which could combine farm questionings and field 
inventories in established pilot areas of each 
participating country. Gained information is use-
ful in advising and planning suitable incentives 
such as Environment programmes. Also some 
already realized sound Nordic management 
projects were presented. The results of case-
studies of countries concerned and recommen-
dations for the future are presented in the Nord 
publication ‘Fair is the blooming meadow A study 
of traditional rural landscapes and biotopes and 
their survival in modern times’.

 The pilot areas were: Åmose-Halleby in 
Denmark, Mustjõgi (Taheva) and Kihnu Island 
in Estonia, Hálsasveit-Hvítársíða in Iceland, 
Untamala-Kodjala in Finland, Kretuonas and 
Svy a-Birvëta in Lithuania, Hjartdal-Svartdal in 
Norway and Öland in Sweden. The project in-
creased exchange of experiences and knowledge 
especially on issues related to inventories, plan-
ning, management and research of traditional 
rural landscapes and biotopes.
 The project group recommends preparing 
a common Nordic-Baltic strategy and an Action 
plan concerning management of traditional rural 
landscapes and biotopes. Adequate incentives 
concentrated on the increase of biodiversity 
and landscape values of the countryside should 
be established. In general there should be in-
creased financing widely for the whole sector: 
management, research, planning, advising and 
monitoring. It is crucial for the Baltic Countries 
that the European Common Agriculture Policy 
(CAP) will be able to maintain and promote small-
scale agricultural production and biodiversity 
values and will not jeopardise these important 
regional strengths

Iiro Ikonen. +358 2 525 3552

Iiro.Ikonen@ymparisto.fi

1 450 000 DKK from MJS and NFK

Published in TemaNord 2004:564

mailto:Iiro.Ikonen@ymparisto.fi
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Andra projekt

Projekten nedan finns bara publicerade som 
rapporter men inte med sammanfattning, enligt 
ovan. 

•	  Drivhusgas-emissioner fra landbruget i de 
nordiska land (2002)

•	  EU's Vattendirektiv (2004)
•	  Evaluering av MJS 2001-2004 (2005)
•	  Forekomst og reduktion af Enterococcus 

og E. coli på nordiske komposteringsanleg 
(2002)

•	  Framtiden om 50 år - Global utveckling och 
Nordens landsbygd (TemaNord 2007:548)

•	  Hotade arter i skogs- och jordbrukslandskapet 
(2003)

•	  Innovativa metoder för bevarande av skog i 
Norden (2003)

•	  Jordbrukslandskapet som ressurs i Norden 
(TemaNord 2004:537)

•	  Kultur- og uplevelseökonomi i nordiske 
landdistrikter (TemaNord 2006:532)

•	  Metanoxidation som integrerad miljöindika-
tor (TemaNord 2005:522)

•	  Naturvård i skogen - en analys av sektors- 
samarbetet skog-miljö i Norden  
(TemaNord 2002:531)

•	  Nordisk idéportal (TemaNord 2007:504)
•	  Nordisk skogskonferens i Danmark, 2005 

(2005)
•	  Nordiskt samarbeid for redusert bruk av 

pesticider (TemaNord 2004:542)
•	  Nordiskt seminarium kring gårdsnära slakt 

inom småskalig livsmedelsförädling  
(ANP 2006:776)

•	  Nätverk för ekologisk odling (2003)

•	  Organic Seed in the Nordic Countries  
(TemaNord 2002:588)

•	  Pilot study on indicators for genetic diver-
sity - overview of status and trends (2004)

•	  Status for miljöreguleringer af landbruget 
omkring Østersøen (2003)

•	  Store nye landbruksbygg i landskapet  
(TemaNord 2007:522)

Projekt under MJS första period 1996–2000

•	  Biologisk mångfald och skogsbruk i de  
nordiska länderna

•	  Forvaltning av reinbeiter under usikkerhet 
(2000)

•	  Functional Biodiversity of Agriculture Field 
Margins

•	  Harmonizing and upgrading pesticide ef-
ficacy testing in the Nordic/Baltic region 
(TemaNord 2002:749)

•	  Nordisk strategigrupp för genetiska resurser
•	  Nordisk/Baltisk samarbete omkring 

miljöövervakning i lantbruket
•	  Regional Development in Agriculture:  

Environmental consequences
•	  Tests for compost maturity and ecotoxicity
•	  Uppföljningsmetoder för ekologiskt 

bärkraftig skogsvård i praktisk skogsbruk 
(TemaNord 2001:562)

•	  Utredning av ville planter i relasjon til  
bevaring av plantegenetiske ressurser i 
Norden (TemaNord 1999:540)

•	  Virkemedler for reduserte konflikter i 
miljövernsaker (2002)



 



Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)
Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Store Strandstræde 18
DK-1255 Köpenhamn K
www.norden.org

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sek-
torerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektori-
ella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till 
helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nord-
iska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen 
inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även 
finansierat en halvtids sekreterartjänst. 
MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de 
arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-
tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående 
nordiska nätverk, några minister-
deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga 
nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta.
MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, uti-
från sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nor-
dens framgångsrika utveckling.

TemaNord 2009:517
ISBN 978-92-893-1841-9

Ærøskøbing  Danmark 2005

Reykholt Íslandi 2004

Lygra N
orge 2006

Tam
m

ela Suom
i 2007

G
ysinge Sverige 2003

Tem
aN

ord 2009:517

2009-517mslag.indd   1 23-04-2009   15:33:56

http://www.norden.org

