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Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í  Íslandi 31. august  – 1. september 2017 

 

  



  

 

 
 

Forslag til Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2017  

 

Vestnordisk råds Præsidium foreslår på Rådets årsmøde 2017, at vedtage følgende rekommandation 

under Rådets årsmøde 2017, som afholdes i Alþingi, Reykjavík, Island. 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands 

Regering til at undersøge mulighederne for samarbejde mellem landene vedrørende en 

fiskeriuddannelse.  

 

Beggrundelse: 

Fiskeriet er et yderst vigtigt erhverv i de vestnordiske lande. Havets levende ressourcer er et af de 

vigtigste eksportprodukter i landene. De vestnordiske erhvervs- og fiskeriministre mødes regelmæssigt 

og styrker samarbejdet og drøfter fælles interesser inden for fiskeri. Landenes 

havforskningsinstitutioner har også et tæt samarbejde. Med et godt samarbejde om en 

fiskeriuddannelse kan landene dele erfaring og viden og opbygge hinandens kompetencer indenfor 

fiskeriet. Uddannelse i fiskeriteknologi kan for eksempel forbedre udnyttelsen af fiskeriressourcer og 

føre til innovation i erhvervet. 

 

Som det første tiltag på øget samarbejde på området bør der etableres et samarbejde omkring en 

erhvervsuddannelse i fiskeriteknologi og kvalitet. Island har f.eks. Fisktækniskóla Íslands i Grindavik, 

Grønland har INUILI i Narsaq, der også kan målrettes fiskeriet og Færøerne har en gymnasiel 

uddannelse med vægt på fiskeri. I betragtning af disse bør der via udvekslingsordninger tilbydes en 

række studier i fiskeri og kvalitet på det grundlæggende og praktiske niveau, således landene udveksler 

viden og samarbejde på området. En sådan grundlæggende uddannelse bør kunne give landene et 

samlet videns- og kvalitetsmæssigt løft, og give gode jobmuligheder og muligheder for videregående 

uddannelse for de unge i Vestnorden. De unge vil have mulighed for at tage 3-årig bacheloruddannelse 

indenfor fiskeri på Universitetet i Akureyri, diplomingeniøruddannelse som fiskeriteknolog ved Artek, 

Center for Artisk Teknologi i Sisimiut samt til at komme ind på De Forenede Nationers fiskeriskole i 

Island så noget er nævnt.  

 

Det er Vestnordisk Råds synspunkt, at et styrket vestnordisk samarbejde i fiskeriuddannelse vil gavne 

alle 3 lande. Fælles for landene gælder, at man hver især har en del ekspertise på forskellige områder 

og landene beskæftiger sig ligeledes med mange af de samme udfordringer.  

 

Vestnordisk Råd opfordrer derfor Islands, Færøernes og Grønlands uddannelsesministre til at 

undersøge om der kan etableres et samarbejde mellem landene om en fiskeriuddannelse.  

 
 

 

 

  



  

 
 

 

Forslag til Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2017  

 

Vestnordisk råds Præsidium foreslår på Rådets årsmøde 2017, at vedtage følgende rekommandation 

under Rådets årsmøde 2017, som afholdes i Alþingi, Reykjavík, Island. 

 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Islands Regering og Naalakkersuisut i 

Grønland til at iværksætte undersøgelser af mikroplastindholdet i havets levende ressourcer 

samt udbredelsen af plastikforurening i det nordatlantiske havområde. Undersøgelsens 

resultater ønskes fremlagt for Vestnordisk Råd i 2018.  

Begrundelse:  

Fiskeriet er en af Vestnordens livsgrundlag. Derfor må der værnes om de levende ressourcer på en 

bæredygtig måde. Plastikforureningen er en stor trussel mod havmiljøet og kan på lang sigt skade 

Vestnordens vigtige naturressource.  

Det skønnes at omkring 8 millioner tons plastikaffald dumpes i verdenshavene om året, og at tallet vil 

nå op på 17 millioner tons årligt i 2025. Verdenshavene er tæt forbundet gennem havstrømme, således 

at plastikaffald der smides i havet ender et helt andet sted. Nogle steder samles det i såkaldte plastikøer 

som er synlige for enhver, andre steder er plastikken til gene for havpattedyr og søfugle. Plastikken 

nedbrydes til mikroplast, og derudover skylles der mikroplast fra land som kommer fra blandt andet fra 

bildæk, plejeprodukter, tandpasta og andre kilder. Man kan frygte at plastikforureningen især fra 

mikroplast kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis det kommer ind i fødekæden for alvor. 

Plastikforureningen vækker bekymring. 

Vestnordisk Råd fik italesat denne bekymring på Rådets årsmøde gennem en udtalelse om emnet. 

Nu opfordrer Rådet de tre landes regeringer til at iværksætte undersøgelser af mikroplast-indholdet i 

havets levende ressourcer, samt undersøge udbredelsen af plastikforurening i det nordatlantiske 

havområde.  

Derudover opfordrer Rådet de tre landes regeringer til at igangsætte samarbejde om at reducere brugen 

af plastik og mikroplastik i Vestnorden, og indføre en strategi der over tid fører til totalforbud af 

mikroplast i produkter, såfremt undersøgelser påviser plastikforurening. Dette kan ske ved at tage 

fælles initiativer til at informere, og påvirke omverdenen om skaderne af mikroplastik.  

En mulighed for at virkeliggøre denne rekommandation kunne være at få Islands 

havforskningsinstitution Hafrannsóknarstofnun, Grønlands Naturinstitut, Pinngortitaleriffik, samt 

Færøernes havforskningsinstitut Havstovan i fællesskab til at indsamle data og analysere disse, som en 

del af det fremtidige havforskningsarbejde.  

Ved at kende det skønnede omfang af plastikforureningen i Nordatlanten og dets mulige konsekvenser, 

kan regeringerne vise rettidig omhu, og få igangsat de nødvendige tiltag, som skal mindske 

forureningen og dets indvirkning på miljøet.    

I FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling handler mål nr. 14 om livet i havet. I den listes der 14 

delmål og handlinger som skal være med til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og 

deres ressourcer. I delmål 1 siges der at; ”Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og 

væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og 

forurening med næringsstoffer”. 

FNs verdensmål om livet i havet, står i overensstemmelse med Vestnordisk Råds ånd og opgaver, som 

det fremhæves i præamblen til Rådets charter.  



  

at Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en 

kontrolleret udnyttelse af landenes levende og ikke-levende ressourcer, at disse ressourcer er af 

afgørende betydning for landenes økonomi,  kultur og fremtidige udvikling, og  at bevarelsen og en 

kontrolleret udnyttelse af landenes levende ressourcer er af betydning også for den øvrige verdens 

forsyning med levnedsmidler.   

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2017 

 

Vestnordisk råds Præsidium foreslår på Rådets årsmøde 2017, at vedtage, følgende rekommandation, 

under Rådets årsmøde 2017, som afholdes i Alþingi, Reykjavík, Island. 

 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands 

Regering til i samarbejde, at tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 

relevante fagpersoner, der skal sammensætte en fælles vestnordisk nodesæt vise- og sangbog. 

Arbejdsgruppen skal ligeledes afdække de økonomiske udgifter ved en udgivelse i de tre lande.   

 

Begrundelse 

Det fremgår af Vestnordisk Råds Charter af den 24. September 1985, at landene indser 

nødvendigheden af at styrke, fremme og udvikle det kulturelle, handelsmæssige og trafikale 

samarbejde, samt at landene ved at styrke og udvikle samarbejdet giver sit bidrag til fremme af 

forståelse i mellem folkene og fredelig sameksistens i verden. 

 

Vestnordisk Råd har i løbet af de 32 år samarbejdet har eksisteret udviklet et tæt og nært 

parlamentarisk samarbejde. Dette samarbejde har også medvirket til at styrke de interkulturelle bånd i 

mellem vore nationer.  

 

Vi ser blandt andet disse kulturelle bånd udtrykt i de mangfoldige begivenheder i Vestnorden, hvor 

vores kunstnere og borgere deltager og udveksler inspiration, mangfoldighed og viden.     

 

Vestnordisk Råd ønsker med denne rekommandation at sikre, at der udarbejdes en vestnordisk 

sangbog med sange på landenes egne sprog. En sangbog hvor sangene skal kunne synges og spilles på 

enten grønlandsk, islandsk eller færøsk uden at disse nødvendigvis foreligger i en oversat version. 

Netop på denne måde, har Vestnordisk Råd sunget hinandens sange på de modersmål disse sange nu 

engang var fra. 

 

Landenes kultur og unikke historiske udvikling har altid været et af de bærende elementer for 

fremdriften og udviklingen af det vestnordiske samarbejde. Vestnordisk Råd opfordrer nu landenes 

regeringer til, at iværksætte og støtte arbejdet med at udgive en vestnordisk sangbog, til glæde og gavn 

for de 3 landes befolkninger, der ofte mødes i kulturelle sammenhænge, hvor fællessange styrker 

sammenhørighed og kulturel identifikation.  Sangbogen vil desuden sikre en bredere vestnordisk 

bevidsthed i de tre lande i almindelighed og hos ungdommen i særdeleshed, ligesom den vil være i tråd 

med oprettelsen af de vestnordiske efterskoler, som Vestnordisk Råd tidligere har anbefalet. 

 

Sangbogen ønskes i særdeleshed ledsaget med noder og ønskes udgivet i alle 3 lande, helt i tråd med 

charterets formål om det kulturelle samarbejde de 3 lande imellem.  

   

Vestnordisk Råd har således gennem de sidste 32 år indsamlet 90 vestnordiske sange, som i 

udgangspunktet kunne danne et grundlag for de sange, der kunne indgå i en sådan sangbog og som 

Vestnordisk Råds sekretariat kan være behjælpelig med at oplyse nærmere om. 

 

 



  

Forslaget har økonomiske konsekvenser. Der skal ske en koordinering i mellem landene i forbindelse 

med sammensætningen af indholdet i den fælles sangbog. Det vil koste administrative ressourcer hos 

de respektive landes administrationer. Derudover må rekommandationen også forventes at ligge beslag 

på ressourcer i Vestnordisk Råds sekretariat.   

 

Det vurderes at udmøntningen af rekommandationen vil beløbe sig til omkring 300.000 DKR. i 

administrative udgifter.    

 

Arbejdsgruppen skal afdække udgifter til redigering, layout og trykning af sangbogen herunder 

omkostninger til kunstnernes rettigheder i forhold til anvendelsen af kompositionerne samt noderne.  

    

 


