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Landene i Østersøregionen var de første til at udvikle en regional handlingsplan for bære-
dygtig udvikling og regionen kan måske også blive den første til at vise vejen mod en fælles
regional bæredygtig udvikling inden for EU. En række af landene har søgt om optagelse i
EU og gennem et medlemskab og dermed et tættere samarbejde med det øvrige Europa, kan
landene være med til at sætte dagsordenen i EU-samarbejdet og vise vejen frem.

Miljø- og energisamarbejdet  i Østersøregionen startede i HELCOM samarbejdet længe før
murens fald . Landene har længe arbejdet på at forbedre miljøet i Østersøen gennem Hel-
singforskonventionen og dens anbefalinger. Hele miljøsamarbejdet  har siden været inde i en
kraftig fornyelsesfase og mange nye samarbejdsfora har set dagens lys. Ikke mindst som en
følge af Baltisk Agenda 21 projektet, hvor der blandt andet er taget et vigtigt skridt mod in-
tegration af miljøhensyn i en række vækstsektorer. Integrationen af miljøhensyn i andre sek-
torer som et middel til at nå en bæredygtig udvikling er dermed sat på miljødagsordenen i
Østersøregionen.

Miljøstyrelsen bistået af Energistyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen har med  følgende pub-
likation om den grænseoverskridende forurening i Østersøregionen, de gældende konventio-
ner og miljøsamarbejdet i øvrigt, ønsket at  fremstille en oversigt over de vigtigste aktører og
aktiviteter på området. Det er mit håb, at publikationen vil virke som inspiration til et mere
målrettet samarbejde i regionen frem mod bæredygtig udvikling.

.

Steen Gade

Forord
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Udviklingen i de nye østeuropæiske lande
er gået stærkt de senere år. Det har med-
ført en lang række nye og udvidede samar-
bejder både nationalt, regionalt og interna-
tionalt. For Danmark er det især samarbej-
det om Østersøen og landene omkring
Østersøen der har størst interesse. En ræk-
ke af disse lande har søgt medlemskab af
EU. Det sætter fokus på de forskellige eu-
ropæiske samarbejder og internationale
processer i dette område. Der er derfor et
stort behov for at få et større overblik over
disse samarbejder og internationale pro-
cesser.

I 1988 blev der lavet en redegørelse over
det europæiske miljøsamarbejde. Denne re-
degørelse blev populær og flittigt brugt i
årene derefter.

Denne publikation er derfor skrevet for at
skabe overblik over det regionale miljøsam-
arbejde mellem landene i  Østersøområdet
og deres deltagelse i det europæiske og in-
ternationale miljøsamarbejde, men også for
at vurdere om samarbejdet dækker de eksi-
sterende miljøproblemer og involverer de
parter, der er relevante for en løsning.

For at vurdere om samarbejdet er dækken-
de indeholder publikationen en overordnet
beskrivelse af regionens miljøproblemer
samt en beskrivelse af det miljøretsskaben-
de samarbejde (konventioner mv.) og de
vigtigste fora for regionen, det europæiske
og internationale miljøpolitiske samarbejde.
Publikationen fokuserer på de miljø-
politiske rammer, forudsætninger og aktø-

rer og leder forhåbentlig til en større for-
ståelse af, hvordan miljøindsatsen har ud-
viklet sig, og hvordan de forskellige miljø-
initiativer kan spille sammen i fremtiden.

Publikationen er udarbejdet ud fra et
dansk perspektiv til brug for den danske
indsats i Østersøregionen og herunder den
danske miljøbistand til regionens nye
lande. Denne bistand skal blandt andet
støtte gennemførelsen af international
miljøret i modtagerlandene. Publikationen
vil formentlig også kunne være nyttig i an-
dre Østersølande og den vil derfor også
komme i en engelsk version.

Publikationens definition af miljø er bre-
dere end Miljø- og Energiministeriets re-
sort, idet den også inddrager spørgsmålet
om fiskeri i Østersøen og atomsikkerhed.

Derfor har ikke kun Miljø- og Energimini-
steriets styrelser og Landsplanafdeling bi-
draget til publikationen, men også Ministe-
riet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri
samt Beredskabsstyrelsen. I beskrivelsen af
konventionerne er det angivet, hvilket mini-
sterium/styrelse der er ansvarlig for kon-
ventionen.

Carl Bro as har bistået ved udarbejdelsen
af publikationen og stået for dele af afsnit-
tet om Østersøen og dens forurening, dele
af afsnittet om det politiske samarbejde
samt afsnittet om interesseorganisationer i
Østersøregionen. Det skal derfor under-
streges, at oplysninger og konklusioner på
disse områder ikke nødvendigvis udtrykker

Kapitel 1.
Indledning
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opfattelsen i Miljøstyrelsen eller i de oven-
nævnte institutioner.

Naturen som grundlagNaturen som grundlagNaturen som grundlagNaturen som grundlagNaturen som grundlag

Naturen er grundlaget for al menneskelig
aktivitet. Vi henter vores ressourcer fra na-
turen, vi bruger naturen til at blive af med
vores affald og samtidig vil vi gerne have en
ren og spændende natur med et varieret
plante- og dyreliv, så der er noget at kigge
på, når vi færdes i den.

De ressourcer vi henter i naturen kan deles
op i de udtømmelige ressourcer dvs. res-
sourcer som vi kan opbruge f.eks. olie og
metaller, de gendannelige ressourcer f.eks.
fiskebestande, skove mv. og endelig de uud-
tømmelige ressourcer f.eks. vind-, sol- og
bølgeenergi, biogas mv.

Vores aktiviteter giver en mængde affald
som vi gerne vil af med igen. Affaldet depo-
nerer vi i naturen igen, hvor det forurener.
Vores affald giver forskellige typer af for-
urening. Der er den lokale forurening f.eks.
afsætning af dioxiner fra affaldsforbræn-
ding, grundvandsforurening med sprøjte-
gifte, plantegiftstoffer, der kan påvirke
fødevaresikkerheden. Så er der den regio-
nale forurening f.eks. som den i Østersøen
og endelig den globale forurening med
ozonlagsnedbrydende stoffer og  �drivhus-
gasser� som kuldioxid mv.

Samtidig  forventer vi rent drikkevand og
en ren natur som grundlag for fødevare-
produktion og som et kollektivt gode vi kan
bruge til rekreative formål. Hvor vi kan gå
ture, studere planter og dyr mv. i vores fri-
tid. Den rene natur har således også en
herlighedsværdi for os.

Naturen bruges altså til mange forskellige
formål som ikke altid er forenelige. Derfor
er det nødvendigt at regulere den menne-
skelige aktivitet, så den ikke ødelægger na-
turgrundlaget og dermed forudsætningerne
for andre aktiviteter.

Østersøen er en godt eksempel på dette.
Forurening af Østersøen truer  dyrelivet og
dermed grundlaget for kommerciel udnyt-
telse af Østersøen. I 1970�erne stod det

klart for landene omkring Østersøen, at
hvis det kommercielle grundlag for at ud-
nytte natureressourcerne i Østersøen ikke
skulle ødelægges permanent var det nød-
vendigt at samarbejde for at få bragt for-
ureningen ned. Østersølandene etablerede
derfor samarbejde på tværs af de politiske
skel  med den fælles opgave at nedbringe
forureningen i Østersøen. Samarbejdet i
HELCOM og Gdansk-kommissionen
skulle sikre en bæredygtig udnyttelse af de
levende ressourcer i Østersøen.

Men Østersøen er ikke et lukket indhav og
miljøets tilstand er derfor også afhængig af,
hvad der sker rent fysisk og miljøpolitisk
udenfor Østersøregionen. På den miljøpo-
litiske front er bl.a. Nordsøkonferencen en
vigtig institution for den videre formulering
af havmiljøpolitik af betydning også for
Østersøen.

Ny samarbejdsscene i ØstersøenNy samarbejdsscene i ØstersøenNy samarbejdsscene i ØstersøenNy samarbejdsscene i ØstersøenNy samarbejdsscene i Østersøen

Efter Tjernobylulykken og murens fald åb-
nede der sig nye muligheder for at udvide
samarbejdet også indenfor miljøområdet og
for at skabe en større følelse af en fælles
identitet i Østersøregionen. Der blev skabt
en helt ny scene for samarbejde om  Øster-
søregionens udvikling.

Samarbejdet er i dag langt mere omfatten-
de end tidligere og inde i en hurtig politisk
udvikling. Det kan være svært at få og be-
vare et overblik over aktører og aktiviteter,
hvilket er en forudsætning for at kunne
prioritere og tilrettelægge samarbejdet hen-
sigtsmæssigt.

Nye samarbejder med mange nye aktører
(statslige, kommunale og NGOer) er op-
stået i kølvandet på den markedsøkonomi-
ske udvikling i Østeuropa. Langt de fleste
samarbejdsfora har indarbejdet tankerne
bag bæredygtig udvikling og en del har ta-
get udgangspunkt i netop den grænseover-
skridende miljøfor-urening.

Den hurtige udvikling i landene på ud-
valgte miljøområder og den fortsatte man-
gelfulde indsats på andre områder, eksem-
pelvis trafik og bymiljø, samt de tidligere
Østlandes begrænsede kapacitet til selv at



9

gennemføre den nødvendige indsats, nød-
vendiggør en stadig justering af indsatsen,
herunder miljøbistanden til de tidligere
Østlande. Den danske miljøbistand sigter
på miljøbeskyttelse baseret på økonomisk
vækst uden de forureningsmæssige konse-
kvenser, som vi selv har oplevet. Herudover
skal den danske bistand hjælpe de nye
lande til at overholde internationale kon-
ventioner og EU-krav med henblik på
medlemskab af EU. EU har oprettet store
fonde til at finansiere den fortsatte udvik-
ling af landene mod øst. Miljøbistanden til
de nye lande i den østlige del af regionen le-
veres af mange donorer, men vil ikke blive
beskrevet nærmere i denne publikation.
Derimod vil publikationen indeholde oplys-
ninger om bistandsprogrammer i forbin-
delse med samarbejdsfora og for koordine-
rende samarbejde omkring bistanden.

1 .11 .11 .11 .11 .1 LæsevejledningLæsevejledningLæsevejledningLæsevejledningLæsevejledning

Beskrivelsen af de grænseoverskridende
miljøproblemer i Østersøregionen finder
man i kapitel 2.

Kapitlet indledes med korte redegørelser
for det brede perspektiv i internationalt
miljøsamarbejde, 2.1 og for vejen til bære-
dygtig udvikling med udgangspunkt i
forureningsfænomenerne, 2.2.

Afsnit 2.3 indeholder oplysninger om
Østersøen med hensyn til størrelse, dybder,
ilt og saltindhold, vandskifte og afstrøm-
ningsområde.

Afsnit 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 indeholder be-
skrivelser af  vandforurening, luftforure-
ning, atomsikkerhed og  biodiversitet i
Østersøregionen.

Beskrivelsen af konventioner og dermed det
retsskabende miljøsamarbejde i regionen
findes i kap. 3. Kapitlet indledes med en
indføring i generelle folkeretlige spørgsmål i
forbindelse med konventioner. De regionale
konventioner er behandlet i afsnittene
3.1.1 - 3.1.5 og de øvrige internationale
konventioner i afsnittene 3.2.1 - 3.2.27.

Beskrivelsen af konventioner er organiseret
med henblik på, at publikationen skal
kunne fungere som en håndbog for sagsbe-
handlere og andre, der er involveret i arbej-
det for et bedre miljø i Østersøregionen.
Under hver konvention er der oplysninger
om formål og tilblivelse, geografisk af-
grænsning, kontraherende parter ved ud-
gangen af det 20. århundrede, organisa-
tion og beslutningsproces, indsatsområde,
dansk politik og relationer til EU. Dertil
kommer oplysninger om eventuelle tekniske
og økonomiske bistandsprogrammer i til-
knytning til konventionen.

Det miljøpolitiske samarbejde om Østersø-
regionen foregår i mange fora og på flere
niveauer, som beskrives i kapitel 4. Miljø-
samarbejdet i EU er beskrevet i  4.1og det
nordiske miljøsamarbejde i 4.2.Det regio-
nale og det øvrige internationale miljø-
samarbejde er beskrevet i afsnittene 4.3.1 -
4.3.11 og afsnittene 4.4.1 � 4.4.8.

Oplysningerne i kapitel 4 er organiseret
under de samme overskrifter som i kapitel
3 om konventioner.

Også interesseorganisationer samarbejder
om miljøbeskyttelse i Østersøregionen. Til-
gængelige oplysninger om de mest betyd-
ningsfulde findes i kapitel 5.

Kapitel 6 indeholder en opsamling og en
konklusion på spørgsmålet om det rets-
skabende samarbejde i konventionsregi er
dækkende for miljøproblemerne i Østersø-
regionen på et overordnet niveau.

Bagest i publikationen findes kilder og refe-
rencer til kort, tabeller og grafer, som er
anvendt i publikationen. Envidere er deraf-
snitshenvisninger til de konventioner og
samarbejdsorganisationer, der er bed-
skrevet i kapitel 3, 4 og 5. Endelig er der en
liste over forkortelser.
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2.1. Det brede perspektiv2.1. Det brede perspektiv2.1. Det brede perspektiv2.1. Det brede perspektiv2.1. Det brede perspektiv

Det europæiske miljøsamarbejde er hidtil
indgået i de forskellige organer (EU,
OECD, ECE, Nordisk Ministerråd) som
en del af organernes generelle politisk-øko-
nomiske samarbejde. Miljøsamarbejdet har
ud fra disse rammer udviklet sig til at være
mere specifikt og målrettet mod at løse pro-
blemer i miljøet, hvor især de grænseover-
skridende foru-reningsmedier - luft og
vand - har påkaldt sig den internationale
opmærksomhed. Fordi den grænseover-
skridende forurening og effekterne af for-
ureningen spreder sig til mange lande er
der opstået en international fællesinteresse
for at løse disse problemer på trods af de
modsætninger, som ellers skiller landene.

I april 1987 offentliggjorde Verdenskom-
missionen for miljø og udvikling (Brundt-
landskommissionen) sin rapport. Den in-
deholder en lang række anbefalinger og
principper for, hvilke ændringer, som er
nødvendige, for at udviklingen i alle ver-
dens dele kan gøres mere bæredygtig. Bæ-
redygtig udvikling betyder en udvikling,
som tilfredsstiller nuværende generationers
behov uden at ødelægge mulighederne for
at tilfredsstille fremtidige generationers be-
hov. Økonomien, erhvervslivet o.s.v. skal
altså udvikle sig i overensstemmelse med
det naturgrundlag, som de enkelte ver-
densdele, lande eller regioner bygger på.

Rapporten satte fokus på, at miljøproble-
merne i stigende grad har grænseoverskri-
dende og global karakter og at bæredygtig
udvikling kræver et bredt internationalt
samarbejde. Behovet for økonomisk og so-
cial udvikling for de nuværende og fremti-
dige generationer i Nord og Syd bør ses i
tæt sammenhæng med behovet for at be-
skytte miljø- og naturressourcer.

I forlængelse af Brundtlandrapporten
holdt FN en global konference om Miljø
og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992. På
konferencen blev der skabt bred tilslutning
til følgende idéer:

� Bæredygtig udvikling er et overordnet
mål for samfundsmæssig udvikling

� Bæredygtig udvikling indeholder en
miljømæssig, økonomisk og social di-
mension

� Bæredygtig udvikling kræver ikke alene
en statslig indsats, men en indsats på
alle niveauer � fra det globale niveau til
det lokale niveau, græsrodsniveau samt
på forbruger- og virksomhedsniveau.

� Bæredygtig udvikling kræver interna-
tionalt samarbejde.

Resultatet af konferencen var en deklara-
tion, der indeholder en række principper
for bæredygtig udvikling og en Agenda 21,
som er en global dagsorden for bæredygtig
udvikling i det 21. århundrede. Der blev li-
geledes etableret en FN-kommission for
bæredygtig udvikling, som skal koordinere
og overvåge implementeringen af Agenda
21.

Kapitel 2.
Grænseoverskridende

miljøproblemer i Østersø-regionen
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Fem år efter Rio-konferencen i 1997 af-
holdt FN en særlig generalforsamling om
miljø og udvikling (UNGASS). Her blev
statslederne enige om rammerne for den
fortsatte gennemførelse af Agenda 21.

Konklusionen var, at selv om der er sket
fremskridt på en række områder er klodens
tilstand forværret siden 1992. Nødvendig-
heden af at integrere miljømæssige, sociale
og økonomiske målsætninger og udvikle in-
tegrerede politikker inden for de enkelte
sektorer blev fremhævet. Medlemslandene
blev opfordret til at have udarbejdet natio-
nale strategier for bæredygtig udvikling se-
nest i år 2002. Den generelle konklusion
var, at bæredygtig udvikling kan kun reali-
seres gennem en videreførelse og styrkelse
af indsatsen i alle lande, og Agenda 21 skal
fortsat være udgangspunktet for den natio-
nale og internationale indsats.

I landene omkring Østersøen foregår et
omfattende samarbejde for at fremme bæ-
redygtig udvikling. En række af østersølan-
dene er i færd med at udarbejde nationale
og lokale strategier for bæredygtig udvik-
ling og med at nedsætte kommissioner for
bæredygtig udvikling. Hertil kommer, at en
række byer har erklærede mål om bæredyg-
tighed.

Udenrigsministrene i Østersøregionen god-
kendte i 1998 en regional handlingsplan
for udviklingen i syv økonomisk og miljø-
mæssig betydende sektorer kaldet Baltisk
Agenda 21. Formålet er at fremme et regio-
nalt samarbejde for at forbedre befolknin-
gens leve- og arbejdsvilkår på et bæredyg-
tigt grundlag. Et vigtigt element i agendaen
er at fremme sektorintegration, det vil sige
at indarbejde miljøhensynet i de forskellige
sektorers arbejde. Miljøhensynet skal indgå
i beslutningerne på lige fod med økonomi-
ske og sociale hensyn, hvis målet om en
bæredygtig udvikling skal nås. Sektorerne
har selv det politiske ansvar for at imple-
mentere agendaen inden for deres sektor.

I 1992 blev Østersørådet oprettet. Alle lan-
dene omkring Østersøen samt EU-kom-
missionen er medlemmer. Formålet er at
fremme den demokratiske og økonomiske

udvikling i regionen. Rådet fungerer som
en paraplyorganisation for en række sub-
regionale aktører som f.eks. Baltic Sea
States Sub-regional Cooperation, Union of
Baltic Cities, osv. I 1996 vedtog Rådet en
række aktionsprogrammer, herunder et
program for miljøet i Østersøen. Opfølg-
ningen af miljøprogrammet er placeret i
HELCOM.

Med undtagelse af Rusland har alle de øst-
europæiske lande omkring Østersøen søgt
om medlemskab af EU. Gennem med-
lemsskabet vil landene kunne bidrage til
processen om integration af miljø i fælles-
skabets sektorpolitikker (jvnf. den nye Am-
sterdamtraktat og Cardiff-processen). I
EU er sektorerne landbrug, energi og
transport foreløbig udvalgt til at skulle ud-
arbejde en strategi for, hvordan sektoren
vil integrere miljø og bæredygtig udvikling.

For at styrke den fælles identitet og samar-
bejdet med bl.a. resten af Europa har Fin-
land taget initiativ til, at Østersølandene
sammen skal formulere en nordlig dimen-
sion, som kan være udgangspunktet for
særlige fælles krav i forbindelse med inter-
nationalt samarbejde og for koordinering
af bistanden til regionens nye lande.

2.22.22.22.22.2 Vejen til en bæredygtigVejen til en bæredygtigVejen til en bæredygtigVejen til en bæredygtigVejen til en bæredygtig
udvikling med udgangs-udvikling med udgangs-udvikling med udgangs-udvikling med udgangs-udvikling med udgangs-
punkt i forurenings-punkt i forurenings-punkt i forurenings-punkt i forurenings-punkt i forurenings-
kontrolkontrolkontrolkontrolkontrol

Forureningen af luft og vand vil fortsat
være den måde, vi bliver præsenteret for de
grænseoverskridende forureningsproble-
mer på. Der er derfor god grund til at tage
udgangspunkt i de forskellige forurenings-
kontrol, som de fremtræder i dag.

Med �forurening� mener vi normalt men-
neskeskabt forurening. Naturen er imidler-
tid ikke �ren� i sig selv. Vulkanudbrud,
skovbrande og sandstorme bidrager også
til forureningen med en række kendte stof-
fer. Forekomsten af et givet stof er derfor
først forurening, når det optræder på util-
sigtede steder og i ubekvemme mængder og
derved får uønskede virkninger, f.eks. be-
lastning af menneskers helbred eller velbe-
findende, nedbrydning af materialer, ska-
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der på dyr og vegetation, eller forringelse af
mulighederne for at mennesker kan ud-
nytte naturens ressourcer.

De stoffer, der slippes ud fra en forure-
ningskilde, spredes i omgivelserne. Et givet
udslip kan give forurening mange forskel-
lige steder afhængig af spredningen, der
igen afhænger af vind eller vandstrømme
og af geografiske forhold. Omvendt vil for-
ureningen et givet sted kunne stamme fra
mange forskellige kilder. Det er af stor be-
tydning for at kunne bedømme både effek-
ter af og indgreb mod forureningen, at for-
ureningen ofte spreder sig gennem de for-
skellige forureningsmedier. F.eks. giver luft-
forurening direkte skader på mennesker,
dyr, planter og materialer, men sætter sig
også på jord og i vand og giver skader der.

En øget forståelse for forureningsmedierne
og spredningen af forureningen er et vigtigt
første skridt i retning af at kunne forebygge
og minimere forureningen, samt for at
kunne implementere principperne for en
bæredygtig udvikling. I dag er kendskabet
til �enkeltudslip� fra især industrielle kil-
der, landbrug, transport mv. rimeligt stort
og der er allerede taget en lang række initia-
tiver for at begrænse denne forurening.

Kendskabet til sammenhængen i forure-
ningen og menneskets aktiviteter/adfærd i
et livsforløb er dog stadig begrænsede.
Agenda 21 peger da også på produktions-
og forbrugsmønstret, som den vigtigste år-
sag til den fortsatte forringelse af det glo-
bale miljø � især i de industrialiserede
lande. En vigtig forudsætning for bæredyg-
tig udvikling er derfor væsentlige ændrin-
ger i de nuværende produktions- og
forbrugsmønstre. For at kunne foretage de
nødvendige ændringer kræver det en detal-
jeret viden om sammenhængen mellem ad-
færd, produktion og forurening.

Eftersom en væsentlig del af miljøproble-
merne er knyttet til det stigende forbrug af
produkter er der et stigende behov for at
reducere miljøbelastningen fra den mang-
foldighed af produkter som vi producerer,
eksporterer, importerer, forbruger og bort-
skaffer. Det er med andre ord vigtigt at se
på sammenhængen af produkternes miljø-

belastning i hele deres livscyklus for på den
måde at kunne prioritere indsatsen og give
forbrugeren en mulighed for dels at vælge
de produkter, der belaster miljøet mindst
og dels at ændre deres forbrugsmønster. I
hvert enkelt led i produktets livscyklus er
det nødvendigt at have let adgang til tro-
værdig information om produkternes og
stoffernes miljøegenskaber. For industrien
er det også vigtigt at have information om
renere teknologier. I denne forbindelse er
integration af miljøhensynet i sektorerne et
centralt redskab, da det er vigtigt, at de
forskellige sektorer integrerer miljøhensynet
f.eks.  i sektorernes produktrettede til-
skudsordninger.

En stor del af produkterne enten importe-
res eller eksporteres. Det betyder, at pro-
dukter i dag ofte produceres et andet sted
end der, hvor de anvendes og bortskaffes.
For at bringe produkterne til forbrugs-
stedet transporteres de over store stræk-
ninger. Transporten sker enten med lastbil,
tog, skib eller fly. Af hensyn til fleksibilitet
og hurtig levering ved døren transporteres
en stigende mængde produkter på lastbiler
og over meget lange strækninger med fly.
Disse transportformer er i dag de mest
miljøbelastende transportformer.

Produktion, forbrug, bortskaffelse og
transport af produkter giver mange for-
skellige typer forurening � både  i produk-
tionslandet og i de lande som forbruger og
bortskaffer produkterne. Transporten af
produkterne bidrager til støj- og luftfor-
ureningen i tran-sitlandene og til drivhus-
effekten. International handel med produk-
ter bidrager derfor til den grænseoverskri-
dende forurening. En stigende verdens-
handel er på den politiske dagsorden som
et middel til vækst og udvikling. Men det vil
være nødvendigt at gøre noget ved den ne-
gative miljøpåvirkning, der følger med, og
her står udvikling og afsætning af renere
produkter centralt. I den forbindelse er
EU�s indre marked og WTO i fokus.

Også i Østersøregionen er der en udvikling
i retning af større samhandel. Erfarings-
mæssigt handler geografisk nærtliggende
lande meget med hinanden. De tre baltiske
lande har da også dannet et frihandelsom-
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råde, som har ført til en relativ høj sam-
handel. I det hele taget er de østeuropæiske
lande er i gang med at reorientere deres
handel mod vesten bl.a. gennem de kom-
mende medlemsskaber af EU. Øget sam-
handel giver et øget pres på transportveje
mv og landene omkring Østersøen har en
fælles interesse i at udvikle infrastrukturen.
Østersøen er en vigtig fælles transportvej i
regionen og udviklingen af havnefaciliteter,
lufthavne, jernbaner mv. bør koordineres
med henblik på at udnytte ressourcerne
bedst muligt og med mindst mulig miljø-
belastning. Det kræver et øget transport-
samarbejde baseret på principperne om
bæredygtig udvikling.

2.32.32.32.32.3 ØstersøenØstersøenØstersøenØstersøenØstersøen

Østersøen er et af de største brakvandsom-
råder i verden. Inderst inde har Østersøen
et lavt saltindhold (næsten fersk), hvorefter
saltindholdet gradvis øges ud mod Øster-
søens grænse til Skagerrak. Med års mel-
lemrum bevirker vejrliget, at der sker en
indstrømning af salt bundvand ind over
tærsklerne i de danske farvande. I den for-
bindelse tilføres der iltholdigt vand, som gi-
ver mulighed for at dyre- og planteliv kan
kolonisere havbunden. De seneste større
fornyelser af bundvandet fandt sted i 1993
og i mindre omfang i 1994. Forholdene i

Kort 2.3.1Kort 2.3.1Kort 2.3.1Kort 2.3.1Kort 2.3.1 Dybdeforhold  i Østersøen
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1995 og 1996 var generelt præget af ringe
iltindhold i de dybere dele af Østersøen,
mens saltvandsindstrømningen i efteråret
1997 medførte kun en kortvarig stigning i
iltkoncentrationerne, da vandet på grund
af den varme sommer var meget varmt og
iltforbruget derfor tilsvarende stort .

Den gennemsnitlige opholdstid for vandet i
Østersøen er ca. 35 år. Den lange opholds-
tid gør, at navnlig svært nedbrydelige stof-
fer, der samtidig er skadelige for miljøet
kan ophobes i Østersøen. I Østersøen er
vanddybden gennemsnitslig 52 m med
dybder helt ned til 459 m. Østersøen har
form som et langt fladt bassin med enkelte
dybe områder (se Kort 2.3.1). De dybe
dele af Østersøen er som regel af naturlige
årsager uden ilt og dermed næsten uden liv,
idet kun visse bakterier kan trives i iltfrie
forhold.

Det samlede afstrømningsopland  til Øster-
søen udgør ca. 1.745.000 km2 med ca.
380 millioner mennesker. Basistal for lan-
dene omkring Østersøen er præsenteret i
Tabel 2.3.1.

Kort 2.3.2 på næste side viser, hvordan
vandafstrømningsoplandet fordeler sig på
de enkelte lande. Hele afstrømningen fra
Polen ender i Østersøen, mens kun en me-
get begrænset del af Norges afstrømning
ender i Østersøen.

2.42.42.42.42.4 Forurening af hav- ogForurening af hav- ogForurening af hav- ogForurening af hav- ogForurening af hav- og
vandmiljøvandmiljøvandmiljøvandmiljøvandmiljø

2.4.12.4.12.4.12.4.12.4.1 Påvirkninger af vandmil-Påvirkninger af vandmil-Påvirkninger af vandmil-Påvirkninger af vandmil-Påvirkninger af vandmil-
jøet genereltjøet genereltjøet genereltjøet genereltjøet generelt

De stoffer, der forurener vandmiljøet, kan
overordnet inddeles i 2 grupper: hhv.
eutrofierende og såkaldte farlige stoffer.
Organisk stof og næringssalte (fosfor og
kvælstof) tilhører gruppen de eutrofierende
stoffer, mens tungmetaller, pesticider, an-
dre chlorerede kulbrinter (f. eks. PCB),
samt andre giftige, tungtnedbrydelige og/
eller bioakkumulerbare stoffer tilhører
gruppen farlige stoffer, der kan have akutte
eller kroniske giftvirkninger på planter, dyr
og mennesker.

De stoffer, der forurener hav- og vandmil-
jøet kommer fra mange forskellige kilder.
Kilderne kan groft inddeles i:

Punktkilder:Punktkilder:Punktkilder:Punktkilder:Punktkilder:

� Spildevandsudledninger
� Industri (spildevand og luftforurening)
� Dambrug
� Affaldsdepoter og lossepladser

TTTTTabel 2.3.1abel 2.3.1abel 2.3.1abel 2.3.1abel 2.3.1 Basistal for lande i Østersøregionen. *) World Development Report,
1996. **) HELCOM, 1998
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Kort 2.3.2Kort 2.3.2Kort 2.3.2Kort 2.3.2Kort 2.3.2 Afstrømningsoplandet til Østersøen
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2.4.22.4.22.4.22.4.22.4.2 Forurening af hav-Forurening af hav-Forurening af hav-Forurening af hav-Forurening af hav-
og vandmiljø i Østersøenog vandmiljø i Østersøenog vandmiljø i Østersøenog vandmiljø i Østersøenog vandmiljø i Østersøen

Vandforureningen i Østersøen stammer fra
forskellige kilder fra land og fra vand-
afstrømning fra floder, søer mv. De vigtig-
ste forureningskilder adskiller sig ikke fra
de førnævnte forureningskilder.

Iltforbrugende stofferIltforbrugende stofferIltforbrugende stofferIltforbrugende stofferIltforbrugende stoffer

Den samlede udledning af iltforbrugende
organisk stof til Østersøen er 1,14 mio.
tons. Fordelingen på de enkelt lande er vist
i graf 2.4.1 på næste side. Af den samlede
belastning kommer 0,11 mio. tons fra by-
spildevand, der ledes direkte ud i Øster-
søen og 0,10 mio. kommer fra direkte ud-
ledninger af industrispildevand. Resten,
det vil sige langt den største del, tilføres
Østersøen via udløb af floder og vandløb.
HELCOM har vurderet, at udledningen af
iltforbrugende stoffer er reduceret med
80% i perioden fra 1991-1992 til 1995.
De iltforbrugende stoffer påvirker kun
dyre- og planteliv i Østersøen i områder,
hvor meget store mængder udledes i føl-
somme kystvande.

Kvælstof og FosforKvælstof og FosforKvælstof og FosforKvælstof og FosforKvælstof og Fosfor

Østersøen har i en årrække fået tilført store
mængder næringssalte (kvælstof og fosfor)
fra oplandet og atmosfæren. Koncentratio-
nen af kvælstof og fosfor er vist i kort 2.4.1
på næste side. Dette har bl.a. forårsaget en
øget produktion af planteplankton. I stør-
stedelen af Østersøen er algernes vækst be-
grænset af mangel på kvælstof og en kvæl-
stoftilførsel resulterer derfor ofte hurtigt i
en øget algevækst. Fosfor begrænser dog
algernes vækst i bl.a. de ferskere dele af
Østersøen, i den Botniske bugt,  og i Riga-
bugten samt i nogle lokale områder.

Kvælstofforurening af Østersøen kan pri-
mært tilskrives kilderne spildevandsudled-
ning, atmosfærisk deposition og ikke
mindst udvaskning fra dyrkede områder .

Den landbaserede belastning påvirkes i høj
grad af nedbørsmønsteret det pågældende
år, fordi den nedbørsstyrede udvaskning af
kvælstof fra dyrkede og udyrkede arealer
udgør størstedelen af kvælstoftilførslen.

Diffuse kilder:Diffuse kilder:Diffuse kilder:Diffuse kilder:Diffuse kilder:

� Afstrømning fra landbrugsjord
� Atmosfærisk deposition
� Spredte bebyggelser (enkeltejendomme)
� Naturlig baggrundsbelastning

Forureningen af havområder, de kystnære
områder, vandløb og søer sker bl.a. ved, at
forurenende stoffer udvaskes fra markerne
eller ledes ud til ferske og marine områder,
f.eks. med spildevandet. En del af forure-
ningen, primært kvælstof, tilføres via luften
i form af regn eller partikler (atmosfærisk
deposition).

Når der tilføres store mængder af nærings-
stoffer f.eks. kvælstof, kan det give anled-
ning til en kraftig algeopblomstring. Når
algerne dør, synker de ned på bunden,
hvor de nedbrydes under et stort iltfor-
brug, hvorved dyre- og plantelivet i større
havområder ødelægges. Væksten af plank-
tonalger og andre planter i Østersøen er en
stor del af året styret af kvælstofmængden
og temperaturen i havet.

Koncentrationen af ilt i vandet er afgøren-
de for et varieret dyreliv. Falder ilten til un-
der 4 mg pr. liter vil der være iltmangel.
Mobile bundlevende dyr som fisk søger
væk, mens det øvrige dyreliv på havbunden
vantrives. Falder iltindholdet yderligere til
under 2 mg pr. liter er der risiko for, at der
udvikles områder ved bunden, som er uden
ilt. Der vil så bliver frigivet svovlbrinte,
som er dødbringende for dyre- og plante-
livet. Der har eksempelvis været mange til-
fælde af iltsvind i de indre danske far-
vande.

Udover iltsvind kan vandløb og vådområ-
der generelt desuden blive udsat for vold-
somme fysiske påvirkninger fra bl.a. op-
stemninger med henblik på vandindvin-
ding og hydroelektricitet, uddybninger,
udretninger og dræninger samt reduktion
af skov- og vådområder, der påvirker dyre-
og plantelivet.
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Graf 2.4.1Graf 2.4.1Graf 2.4.1Graf 2.4.1Graf 2.4.1 BOD7-belastningen fra floder og direkte punktkilder

År-til-år-variationer i nedbøren gør det
derfor svært at erkende klare udviklings-
tendenser. Den landbaserede belastning af
Østersøen med kvælstof er vist i graf 2.4.2.
Den totale belastning med kvælstof fra
land var i 1995 760.000 tons. Da hoved-
parten af kvælstoffet kommer fra diffuse
kilder (nedbør mv.) er det ikke muligt at
styre mængden af kvælstoftilførslerne. Der-
for kan der ikke spores samme positive ten-
dens til en nedgang i belastningen af kvæl-
stof, som for organisk stof og fosfor. Fosfor
kommer primært fra punktkilder som er
lettere at styre.

Kvælstofbelastningen fra luften (nedbør
mv.) var 300.000 tons i 1995. HELCOM
vurderer, at der i 10-års-perioden 1986 til
1995 er sket et fald i atmosfærebidraget af
kvælstof på ca. 25%, primært som følge af
en faldende luftforurening. Ved modelbe-
regninger har HELCOM vurderet, at 65%
af den atmosfæriske belastning stammer
fra landene omkring Østersøen, mens de
resterende 35% stammer fra lande som
Storbritannien, Frankrig, Holland og
Tjekkiet.

Fosforbelastningen af Østersøen og søerne
i oplandet skyldes hovedsagelig spilde-
vandsudledninger. En forbedret rensning
af byspildevand har reduceret udledningenKort 2.4.1Kort 2.4.1Kort 2.4.1Kort 2.4.1Kort 2.4.1 Kvælstof og fosfor i Østersøen, 1993
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Graf 2.4.2Graf 2.4.2Graf 2.4.2Graf 2.4.2Graf 2.4.2 Landbaseret forurening af Østersøen med kvælstof

af fosfor. HELCOM vurderer, at fosfor-
udledningen er reduceret med 50% i perio-
den 1991-1992 til 1995. Fosforudledning
er den primære trussel mod miljøkvaliteten
i søerne. Det vurderes, at der er behov for
en forstærket indsats for at reducere
fosforbelastningen af de mest sårbare søer.
Fosforbelastningen fra landene omkring
Østersøen i 1995 er vist i graf 2.4.3.

TungmetallerTungmetallerTungmetallerTungmetallerTungmetaller

Forurening af Østersøen med tungmetaller
(primært kviksølv, bly og kadmium) stam-
mer fra udledning af byspildevand, indu-
strispildevand og i mindre grad diffuse kil-
der. Luftforurening bidrager ligeledes til
tungmetalforurening med bl.a. bly fra bil-
udstødninger.

Graf 2.4.3Graf 2.4.3Graf 2.4.3Graf 2.4.3Graf 2.4.3 Fosforbelastningen fra landene omkring Østersøen
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I tabel 2.4.1 er HELCOMs opgørelse af
tungmetaludledningen til Østersøen i 1995
vist. Der mangler dog data fra Danmark
og for floder i Letland (kun data for kvik-
sølv) samt Rusland (kun data for kviksølv
og kadmium). Alle data for Estland er fra
1994.

Undersøgelser fra Helsingforskommissio-
nens miljøovervågningsprogram tyder på,
at størsteparten af den landbaserede be-
lastning af tungmetaller til Østersøen (ca.
90%) stammer fra udledning af spildevand
og diffuse kilder til floderne, der udmunder
i Østersøen. De resterende 10% stammer
fra direkte udledning til Østersøen af by-
og industrispildevand. Nogle tungmetaller
er på opløst form (f.eks. kadmium) og
transporteres derfor langt i vandsøjlen.
Andre (f.eks. kviksølv) er partikelbundne
og bindes hurtigere til bundsedimentet. En
stor del af de partikelbundne tungmetaller
tilbageholdes derfor i bundsedimentet i
vandløb og søer. Den samlede udledning af
tungmetal er derfor højere end den, der er
målt i Østersøen.

Analyser viser, at vandets indhold af kad-
mium og kobber siden 1980´erne er faldet
med 6-7% hvert år. Indholdet af tungme-
taller, specielt kadmium, i fisk falder dog
ikke tilsvarende, som det ses i kort 2.4.2.

Dette kan forklares ud fra fysiologiske for-
hold, som har indflydelse på optagelsen af
tungmetaller i fisk.

Vurderingerne af tungmetalbelastningen af
Østersøen fra luften er forbundet med sto-
re usikkerheder. Blybelastningen er, som et
gennemsnit for årene 1991-1994, beregnet
til ca. 600 tons pr. år, det vil sige ca. halv-
delen af den landbaserede belastning. Det
vurderes, at der er sket et fald i den atmo-
sfæriske blybelastning af Østersøen med
60%, hvis man sammenligner perioden
1986-1990 med perioden 1991-1995.
Faldet i den atmosfæriske blybelastning af
Østersøen skyldes, dels et markant fald i
anvendelse af blyholdigt benzin fra 47% af
benzinforbruget i 1989 til 12% i 1995. En
række industrier i landene under omstilling
er lukket eller har nedsat deres produktion,
hvilket også bidrager til blyreduktionen.
For kadmium er tallet for belastningen til
Østersøen fra luften ca. 25 tons, eller om-
trent det samme som den landbaserede be-
lastning.

Samlet set vurderes det, at der er en sikker
nedgang i tilførslerne af tungmetaller fra
luften og i indholdet af metaller i havvan-
det.

TTTTTabel 2.4.1abel 2.4.1abel 2.4.1abel 2.4.1abel 2.4.1 Tungmetaludledning i Østersøen 1995
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Kort 2.4.2Kort 2.4.2Kort 2.4.2Kort 2.4.2Kort 2.4.2 Kadmium i fisk
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Pesticider og andre giftigePesticider og andre giftigePesticider og andre giftigePesticider og andre giftigePesticider og andre giftige
stofferstofferstofferstofferstoffer

Der foreligger ikke data for udledning af
pesticider og andre giftige stoffer til Øster-
søen, men der foreligger data for indholdet
af udvalgte stoffer i fisk, jf. kort 2.4.3.

Der er sket en klar nedgang i koncen-
trationerne af PCB (polychlorerede biphe-
nyler) og DDT i muskulaturen hos sild i
perioden 1978 til 1993.

Det skyldes, at udledningerne af organiske
halogenforbindelser er blevet reduceret
med knapt 90% siden 1987. Trods dette
var koncentrationerne i 1993 stadig ad-
skillige gange højere i fisk fra Østersøen
end i de åbne dele af Nordsøen og i Atlan-
terhavet.

I 1970�erne blev det kendt, at DDT og til
en vis grad PCB, var årsag til forringelser i
æggeskallernes tykkelse hos fugle, der lever
af fisk og muslinger fra bl.a. Østersøen.

Kort 2.4.3Kort 2.4.3Kort 2.4.3Kort 2.4.3Kort 2.4.3 Pesticider
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Dette medførte reproduktionsproblemer
hos visse fuglearter. Flere fuglearter er dog,
siden den drastiske nedgang i 1950�erne,
vendt tilbage og bl.a. for havørnen, er der
registreret en kraftig fremgang i antallet af
rugende fugle, som vist i graf 2.4.4.

Den tidligere katastrofale nedgang i sæl-
bestanden i Østersøen ser nu ud til at være
vendt og bestanden øges langsomt. F.eks. er

antallet af gråsæler steget betydeligt i de
nordlige dele af Østersøen siden midten af
1980�erne, se graf 2.4.5. Niveauet af orga-
niske klorerede forbindelser er dog stadig
meget højt i sæler fra Østersøen, selv om
Østersølandene har vedtaget at reducere
udledningen af sådanne stoffer.

Graf 2.4.4Graf 2.4.4Graf 2.4.4Graf 2.4.4Graf 2.4.4 Rugende havørne i Østersøregionen

Graf 2.4.5Graf 2.4.5Graf 2.4.5Graf 2.4.5Graf 2.4.5 Antallet af gråsæler i Østersøregionen
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Radioaktive stofferRadioaktive stofferRadioaktive stofferRadioaktive stofferRadioaktive stoffer

Radioaktive stoffer findes både naturligt i
Østersøen og tilføres fra menneskelig akti-
vitet. De væsentligste radioaktive stoffer i
Østersøen er Cæsium-137 (Cs-137) og
Strontium-90 (Sr-90).

Siden Tjernobyl ulykken i 1986 har ni-
veauerne af radioaktive stoffer, specielt Cs-
137, i havvand samt i  flora og fauna i
Østersøen været faldende. Koncentratio-
nerne er generelt lave, men stadig 10 gange
højere end koncentrationerne i Nordsøen,
og dette gør Østersøen til et af verdens
mest radioaktivt forurenede havområder
(se afsnit 2.6).

OliespildOliespildOliespildOliespildOliespild

Skibstrafikken i Østersøen er intens. På
trods af højteknologiske navigationssyste-
mer er det vanskeligt at navigere i området,
hvilket øger risikoen for uheld. De vigtige
oliehavne findes i Letland (Ventspils), Fin-
land (Porvoo) og i de danske stræder. Hvis
alle udvidelsesplaner for Østersøområdet
bliver realiseret, forventes der en fordob-
ling i mængden af transport af olie. Off-
shore olie- og gasefterforskninger er i dag
begrænset til nogle få steder ved Tyskland
og Polen.

Den skibsbaserede olietransport i Øster-
søen er vist i kort 2.4.4. Antallet af obser-
verede olieudslip fra skibe i 1996 ses af
kort 2.4.5 og har i de seneste år været sti-

Kort 2.4.4Kort 2.4.4Kort 2.4.4Kort 2.4.4Kort 2.4.4 Skibsbaseret olietransport 1995
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Kort 2.4.5Kort 2.4.5Kort 2.4.5Kort 2.4.5Kort 2.4.5 Observerede olieudslip
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Kort 2.4.6Kort 2.4.6Kort 2.4.6Kort 2.4.6Kort 2.4.6 Iltforbrugende stof i floder
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gende. Større oliespild forekommer gen-
nemsnitligt 3 gange om året, og medfører
store skade på kyster og havfugle. Hoved-
problemet vedrørende olieforureningen i
Østersøen, ligger dog i den landbaserede
udledning, der hovedsagelig foregår gen-
nem afløb. Det anslås til at udgøre mellem
20.000 - 70.000 tons pr. år.

AlgerAlgerAlgerAlgerAlger

I Østersøen forekommer der årligt masse-
opblomstringer af blågrønalger, som ofte er
giftige. I sommeren 1997 blev der registre-
ret den hidtil største forekomst af en giftig
blågrønalge (Nodularia) i de danske far-
vande. På grund af det varme vand og den
ringe blæst, fik algerne i perioder optimale
betingelser og bredte sig langt op i Katte-
gat. I 1998 blev der i Rigabugten målt den
højeste mængde planteplankton i 10 år.

Kvaliteten af levestederKvaliteten af levestederKvaliteten af levestederKvaliteten af levestederKvaliteten af levesteder

Mere end 80% af alle levesteder langs
Østersøens kyster er udsatte for påvirknin-
ger. De truede levesteder omfatter primært
klit- og vådområder samt områder under
saltspringlaget. Miljøerne er truede af an-
lægsarbejder, klapning, visse typer af fiske-
ri, kysterosion samt turisme.

FloderFloderFloderFloderFloder

På kort 2.4.6 er indholdet af iltforbrugen-
de stof i en række vandløb omkring Øster-
søen vist. I figuren er det biologiske iltfor-
brug (BOD5 og BOD7) og det kemiske ilt-
forbrug (COD) vist, alt efter hvilke data
der er tilgængelige. Figuren viser store for-
skelle i vandløbenes tilstand. Forskellene
afspejler befolkningstætheden i forhold til
vandløbenes vandføring og hvor udbredt
en biologisk rensning af spildevandet er. Af
de vandløb, hvor der foreligger målinger, er
de polske og litauiske vandløb de mest for-
urenede. De lettiske, estiske og danske lig-
ger i en mellemkategori, mens de svenske og
finske er meget rene.

Effekten af udledte miljøgifte i vandløb er
især knyttet til punktkilder som virksomhe-
ders spildevandsudløb, oplag af miljøgifte
og affaldsdepoter.

Der er dog en tendens til forbedringer, især
i de mest forurenede floder. Dette må til-
skrives, at en række miljøbelastende virk-
somheder i Polen og de baltiske lande er
blevet lukket, eller kun producerer med en
mindre del af deres kapacitet samt en for-
bedret rensning af spildevandet. Forbed-
ringerne må forventes at fortsætte i takt
med, at direktivet om rensning af
byspildevand (91/271/EØF) og det nye
rammedirektiv for EU�s indsats på vand-
området implementeres.
Fysiske indgreb, der skal forøge vandafled-
ningsevnen, og indgreb, som reducerer an-
tallet af vådområder og skov har størst be-
tydning i tæt bebyggede og intensivt dyr-
kede områder med frugtbar jord.

Opstemninger med henblik på at produ-
cere hydroelektricitet er mest udbredte i
områder, hvor floderne har stort fald og
høj vandføring.

Hvad angår vådområder og skov finder
der bl.a. i Danmark en systematisk indsats
sted for at forøge arealet med disse natur-
typer og i takt med, at indsatsen bringer
resultater vil også miljøkvaliteten af vand-
løbene forbedres.

SøerSøerSøerSøerSøer

På kort 2.4.7 (næste side) er indholdet af
fosfor i et mindre udvalg af søerne omkring
Østersøen vist. Det ses, at der er store for-
skelle i søernes tilstand. Dette skyldes  be-
folkningstætheden i søernes opland, om-
fanget af landbrugsdrift, fosfortabet fra
dyrkningsjorden og endelig, hvor udbredt
det er at rense spildevandet for fosfor. De
danske og polske søer er de mest forure-
nede, søerne i de baltiske lande ligger i en
mellemkategori, mens søerne i Sverige og
Finland er de reneste.

Omfanget af undersøgelser af effekten af
miljøgifte på plante- og dyrelivet i søer er
begrænset, og muliggør ikke en generel vur-
dering.

Effekten af vandindvinding på miljøkvali-
teten af søer er begrænset og primært knyt-
tet til søer, beliggende i de områder, hvor
der indvindes vand til større bysamfund.
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Kort 2.4.7Kort 2.4.7Kort 2.4.7Kort 2.4.7Kort 2.4.7 Fosfor i søer og floder
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Der er tegn på en svag forbedring af miljø-
tilstanden i søerne, men der er stadig behov
for en indsats for at forbedre miljøtilstan-
den i en række søer. Der skal især gøres en
indsats for at beskytte søer med en meget
høj miljøkvalitet (meget næringsfattige)
mod fosforudvaskning fra dyrkede arealer
og skovbrug. Beskyttelse og genopretning
af vådområder vil kunne spille en væsentlig
positiv rolle. EU�s rammedirektiv vil udgøre
et godt grundlag for en samordnet indsats
for at beskytte og genoprette miljøtilstan-
den i søerne. Derimod vurderes mini-
mumskravene i direktivet om rensning af
byspildevand, som utilstrækkelige til at
sikre mod forringelse af miljøkvaliteten i sø-
erne.

2.52.52.52.52.5 LuftforureningLuftforureningLuftforureningLuftforureningLuftforurening

2.5.12.5.12.5.12.5.12.5.1 Luftforurening genereltLuftforurening genereltLuftforurening genereltLuftforurening genereltLuftforurening generelt

En lang række forskellige stoffer kan give
anledning til luftforurening. De udsendes
fra mange kilder og har mange forskellige
virkninger.

Nogle virkninger er lokale og øjeblikkelige,
andre optræder måske først efter mange år
og måske langt fra kilden. Kilderne kan
groft inddeles i:

� Transportmidler
� Opvarmning - såvel villafyr som

fjernvarmeanlæg
� Elektricitetsproduktion
� Affaldsforbrænding
� Industri
� Landbrug

En opgørelse over de udslip, der sker fra de
forskellige kilder afspejler kun delvis den
miljømæssige belastning fra vore forskellige
aktiviteter. Overskudsvarme fra elproduk-
tion anvendes således ofte til opvarmning
(kraftvarmeværker). Elektriske tog giver
stort set ikke nogen luftforurening, men det
gør produktionen af den nødvendige elek-
tricitet osv.

Da luftforurening spredes med vinden og
afsættes såvel tørt som ved udvaskning
med regn, vil der ikke være nogen entydig

sammenhæng et givet sted mellem udled-
ning (emission) og koncentration i den om-
givende luft (immission)(se forklarings-
boks på næste side). Der er en klar sam-
menhæng mellem emission og immission,
når udslippene sker i lav højde og  i tæt be-
byggede og trafikerede gader, som f.eks.
forurening fra biler. Det skyldes, at der
sker en ringe fortynding af den udledte for-
urening. Sammenhængen er mindre for
f.eks. kraftværker som har en  høj skorsten.
Selvfølgelig belaster et kraftværk nærom-
rådet, men størstedelen af forureningen
blive ført langt væk og være væsentligt fort-
yndet, før den rammer jorden og afsættes.

Et lands vejr og klima samt kildernes pla-
cering vil derfor være af stor betydning for
sammenhængen mellem forureningsudslip
og forureningsbelastning. Danmark har i
denne henseende en særlig stilling. Landet
er opdelt af store vandområder, der i sig
selv giver en �fortynding� af udslippene.
De største byer, og dermed de største
forureningskilder, er fortrinsvis placeret
langs kysterne - endda overvejende på øst-
kysterne. Dette i forbindelse med en over-
vejende vind fra vest betyder, at en stor del
af forureningen blæser ud af landet. Stør-
stedelen af de danske emissioner af svolv-
oxider (SOx) og kvælstofoxider (NOx) eks-
porteres faktisk til udlandet. Omvendt
modtager vi bidrag fra udlandet.

Al forurening, der udsendes i atmosfæren,
vil selvfølgelig før eller siden afsættes igen.
Danmark vil derfor �eksportere� forure-
ning - overvejende i østlig retning - dvs. til
Østersøregionen. Endvidere vil en del for-
urening afsættes på vandområder. En væ-
sentlig del af kvælstofforureningen af de
danske farvande kommer således via luf-
ten.

Hvor langt omkring luftforurening kan
transporteres afhænger af den såkaldte �le-
vetid�, der angiver, hvor længe forurenin-
gen befinder sig i luften. Typiske forurenin-
ger som svovl- og kvælstofforbindelser har
levetider på nogle døgn og kan transporte-
res et par tusind kilometer. Kuldioxid og
f.eks. chlorflourcarboner har levetid på
flere år og transporteres over hele kloden.
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SvovlforbindelserSvovlforbindelserSvovlforbindelserSvovlforbindelserSvovlforbindelser

Svovlforurening skyldes primært brug af
fossile brændsler, dvs. kul, olie og gas-
produkter, som indeholder svovl. Ved af-
brændingen brænder svovlet med og bliver
til gasarten svovldioxid. Noget af svovldi-
oxiden afsættes umiddelbart, noget vil i lø-
bet af nogle dage omdannes til sulfat, der
sætter sig på partikler, der derefter regnes
ned som �sur nedbør� eller deponeres i tør
tilstand (se forklaringsboks).

I byområder vil en del af den svovlforure-
ning, der findes i luften, komme fra kilder
med en lav skorstenshøjde - typisk små
varmeanlæg. Tilsvarende bidrag fås fra hø-
jere kilder dvs. fjernvarmeanlæg, kraftvær-
ker mv., mens resten skyldes langtransport
fra udlandet. Der har i de senere år været
et markant fald i forureningen med svovl-
dioxid i de danske byer - bl.a. på grund af
overgang til fjernvarme og brug af brænd-
sler med lavere svovlindhold.

KvælstofforbindelserKvælstofforbindelserKvælstofforbindelserKvælstofforbindelserKvælstofforbindelser

Den største del af luftforureningen med
kvælstofforbindelser skyldtes tidligere an-
vendelsen af fossilt brændsel, men nu er
transportsektoren den største forurenings-
kilde sammen med ammoniakemissioner
fra det intensiverede husdyrbrug.

I byområder kommer forureningen fra bil-
trafik ofte op på niveauer, hvor der kan op-
træde gener for udsatte befolkningsgrup-

per - f.eks. astmatikere. Langtidsvirkninger
kan heller ikke udelukkes. Indførelsen af
katalysatorer på biler vil på længere sigt
betyde en væsentlig nedsættelse af byforu-
reningen, med mindre trafikmængden sam-
tidig stiger.

Den langtransporterede kvælstofforure-
ning kommer i høj grad fra kraftværkerne.
Den kan reduceres  med såkaldte lav NOx-
brændere og røgrensningsanlæg.

I naturområder bidrager kvælstofforure-
ningen til forsuringen. Kvælstofforbindel-
ser (herunder ammoniak) er ikke alene for-
ureninger, men også plantenæringsstoffer.
Det betyder, at forureningen samtidigt vir-
ker gødskende. Det ændrer vækstbetingel-
serne og forrykker balancen mellem for-
skellige plantearter. Det kan resultere i, at
bevaringsværdige naturområder som f.eks.
lyngheder bliver omdannet til græsheder.

I vandområder fører denne ekstra tilførelse
af næringsstoffer til en algevækst, der kan
medføre iltsvind og deraf følgende fiske
død. Næringsstofferne kan også komme fra
spildevand og udvaskning fra landbruget.

Kulmonoxid og kuldioxidKulmonoxid og kuldioxidKulmonoxid og kuldioxidKulmonoxid og kuldioxidKulmonoxid og kuldioxid

Ved forbrænding af fossilt brændsel samt
andet brændsel som træ og halm dannes
der en række forbindelser mellem kulstof og
ilt. Ved ufuldstændig forbrænding dannes
kulmonoxid (CO), der er en giftig luftart.
En væsentlig kilde er biltrafik, men indfø-

EmissionEmissionEmissionEmissionEmission: Emission er betegnelsen for en udledning. Det kan være en udledning fra en skor-
sten, en bil eller et spildevandsrør. Emission angives i mængde udledt pr. tidsenhed, f.eks. kg/
time eller tons/år.

ImmissionImmissionImmissionImmissionImmission: Immission er betegnelsen for tilstedeværelsen (koncentrationen) af et bestemt
stof i omgivelserne. Det kan være koncentrationen  af et bestemt stof i luften omkring en fabrik
eller i vandet i en sø. Immission angives i mængde pr. volumen, f.eks. g/m3.

DepositionDepositionDepositionDepositionDeposition: Deposition er betegnelsen for den mængde af et bestemt stof, der afsættes på
jorden eller i vandet. Deposition angives i mængde pr. areal, f.eks. eq/ha. eller g/m2/dag.
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relse af katalysatorer har betydet en kraftig
reduktion i udslippet, idet kulmonoxiden
omdannes til kuldioxid.

Ved normal forbrænding dannes kuldioxid
(CO2), der er en ugiftig forbindelse. Den
har imidlertid helt andre virkninger, idet
det er den væsentligste af de såkaldte
�drivhusgasser�, der er årsag til �drivhus-
effekten� (se forklaringsboks næste side).

KulbrinterKulbrinterKulbrinterKulbrinterKulbrinter

Ved ufuldstændig forbrænding af benzin i
motorer udsendes en lang række kulbrin-
ter, hvoraf flere vides at være kræftfremkal-
dende. Endvidere dannes forbindelser, som
måske ikke er direkte sundhedsskadelige,
men dog generende ved at give dårlig lugt
eller svie i øjnene. Disse forhold  afhjælpes
delvis ved indførelsen af katalysatorer på
biler. Kulbrinter udsendes endvidere fra
forskellige kemiske industrier og ved brug
af opløsningsmidler.

Fotokemiske oxidanter, ozonFotokemiske oxidanter, ozonFotokemiske oxidanter, ozonFotokemiske oxidanter, ozonFotokemiske oxidanter, ozon

Når kvælstofoxider og flygtige organiske
forbindelser udsættes for sollys, kan de
reagere og danne �fotokemiske oxidanter�,
hvoraf den vigtigste er ozon - en meget re-
aktiv form for ilt, som er sundhedsskadelig.
Den fotokemiske luftforurening er blevet et
problem i mange industrialiserede lande.
Grænseværdierne for beskyttelsen af den
menneskelige sundhed og vegetationen
overskrides således ofte i sommerhalvåret i
områder af Europa. Med det kølige klima
vi har i Danmark producerer vi ingen eller
kun meget små mængder ozon her i landet.

Ozonlagsnedbrydende stofferOzonlagsnedbrydende stofferOzonlagsnedbrydende stofferOzonlagsnedbrydende stofferOzonlagsnedbrydende stoffer

Ozon spiller imidlertid også en helt anden
rolle i form af et tyndt lag i en højde af
20-35 km over jorden. Denne ozon, der ke-
misk er identisk med ozonen ved jordover-
fladen, kan ikke undværes. Dels fordi den
skærmer jorden mod for kraftig ultraviolet
stråling fra solen, dels fordi den er af be-
tydning for jordens energibalance.

Der findes en række stoffer, der nedbryder
ozonlaget. Dette vil blandt andet medføre

en øget forekomst af hudkræft, fordi solens
ultraviolette stråling lettere kan passere
igennem et nedbrudt ozonlag. Ozonlaget
bliver nedbrudt af haloner, der primært
har været brugt i brandslukningsudstyr,
tetrachlormetan og 1,1,1-trichlorethan,
der har været brugt som opløsningsmiddel
og til laboratorie analyser, HBFC�er, der
ikke har været benyttet ret meget i de nor-
diske lande, skadedyrsbekæmpelsesmidlet
metydbromid samt stofferne HCFC og
CFC, der har været meget brugt til frem-
stilling af skumplast i køleanlæg og som
drivmiddel i spraydåser. CFC er desuden
en gasart, som medvirker til den føromtalte
�drivhuseffekt� (se forklaringsboks næste
side).

TungmetallerTungmetallerTungmetallerTungmetallerTungmetaller

Selv om størstedelen af luftforureningen
udsendes som gasser, er der også forure-
ning, der udsendes som partikler, f.eks. sod
eller askepartikler. Oftest er der tale om på-
virkning af menneskeligt helbred, og her er
det ikke så meget partiklerne selv, der er
giftige, men de stoffer, der sætter sig på de-
res overflade. Små partikler medfører den
største risiko, da de lettest afsættes i lun-
gerne, og da de har relativt stor overflade
hvor giftige stoffer som tungmetaller kan
sætte sig. Stoffer og tungmetaller som sæt-
ter sig på partikler er f.eks. bly, svovl , va-
nadium og nikkel. Det bly, man finder i at-
mosfæren, stammer i det væsentlige fra an-
vendelsen af blyadditiver i benzin til biler.
Svovl, vanadium og nikkel  stammer i høj
grad fra forbrænding af olie og kul.

Andre eksempler på sundhedsfarlige tung-
metaller er kadmium og  kviksølv. Kad-
mium spredes i det væsentlige i miljøet gen-
nem brug af fosfatgødning og ved emission
fra affaldsforbrænding og forbrænding af
fossile brændsler. Kviksølv udsendes bl.a.
fra affaldsforbrændingsanlæg og kremato-
rier fra tandplumper lavet af kviksølvs-
holdige materialer.
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2.5.22.5.22.5.22.5.22.5.2 Luftforurening iLuftforurening iLuftforurening iLuftforurening iLuftforurening i
ØstersøregionenØstersøregionenØstersøregionenØstersøregionenØstersøregionen

Luftforurening i Østersøregionen stammer
fra kilder i regionen samt fra �importeret�
luftforurening.

De vigtigste forureningskilder og -typer i
Østersøregionen adskiller sig ikke fra de
ovenfor omtalte. Der imod varierer foru-
reningskilderne fra land til land. Bl.a. har
Sverige og Norge ikke nogen væsentlig
emission fra elproduktion, da langt største-
delen af elproduktionen i Norge er baseret
på vandkraft og i Sverige på vandkraft og
kernekraft. Udbredelsen af privatbilisme
og lastvognstransport samt typen af indu-

stri er også afgørende faktorer for et lands
emission.

SOx og NOx  er som i andre industrialise-
rede lande de to primære stoffer, som giver
luftforurening i Østersøregionen. Der fore-
ligger derfor flest målinger og beregninger
af udledningen af disse to stoffer. Ved
hjælp af data fra det Europæiske Luftfor-
urening Samarbejde  (EMEP) kan emis-
sion af SOx og NOx fra landene i Østersø-
regionen opgøres. Resultatet er illustreret i
graferne 2.5.1 og 2.5.2. Som det ses, er der
stor forskel mellem mængden udledt fra
Tyskland, som er den største udleder af
både SOx  og NOx og mængden udledt fra
Letland, som er det land i Østersøregionen,

Drivhuseffekt: Drivhuseffekt: Drivhuseffekt: Drivhuseffekt: Drivhuseffekt: Jorden er omgivet af en beskyttende atmosfære, som sikre at energi fra solen
fastholdes så der sker en opvarmning af kloden (kan sammenlignes med et drivhus). Atmosfæ-
rens indhold af kuldioxid er begyndt at stige, som følge af det kraftigt stigende forbrug af fossile
brændsler til opvarmning, transport og produktion, som har fundet sted siden industrialiserin-
gen startede. Som en følge forøges jordens evne til at holde på solens energi (varme). Resulta-
tet er en højere middel temperatur på jorden, ændringer i nedbørsforholdene og en generel
stigning i havenes vandstand, fordi nogle af jordens store isarealer vil smelte som følge af den
højere temperatur.

Drivhusgas: Drivhusgas: Drivhusgas: Drivhusgas: Drivhusgas: En drivhusgas er en gasart der bidrager til drivhuseffekten. Den primære drivhus-
gas er kuldioxid (55% af drivhuseffekten). De seks drivhusgasser er metan (CH

4
) lattergas, de tre

kraftige industrigasser HFC, PFC og SF6, samt klorfluorkulbrinter (CFC).

Graf 2.5.1Graf 2.5.1Graf 2.5.1Graf 2.5.1Graf 2.5.1 Emission af SO
x
 i Østersøregionen - 1988,1995.

*: den del af Rusland, der er med i EMEP-området.
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der udleder den mindste mængde af både
SOx  og NOx .  Desværre er de nyeste tal,
som er tilgængelige, fra 1995. Det skyldes
den grundige, men langsomme databe-
handling, der foretages i de enkelte lande
samt i selve EMEP organisationen. Det
vurderes, at tal fra 1998 vil vise den sam-
me fordeling af udledning mellem landene.
EMEP er beskrevet i afsnit 3.2.5, Geneve
Konventionen.

Graferne viser, at der er sket en reduktion
af luftforureningen i Østersøregionen fra
1988 til 1995. Dette er yderligere illustre-
ret i graf 2.5.3. Det fremgår, at de østeuro-
pæiske lande står for den største reduktion
af luftforureningen. En del af denne reduk-
tion skyldes lukning af industri snarere end
en effektiv indsats for at reducere udslip-
pene. Det vurderes, at tal fra 1998 vil vise
en yderligere reduktion i luftforureningen.

Graf 2.5.2Graf 2.5.2Graf 2.5.2Graf 2.5.2Graf 2.5.2 Emission af NO
x
 i Østersøregionen -1988,1995..

*: den del af Rusland, der er med i EMEP-området.

Graf 2.5.3Graf 2.5.3Graf 2.5.3Graf 2.5.3Graf 2.5.3 Procentvis reduktion i SO
x
- og NO

x
-emissionen fra Østersøregionen fra 1988 til 1995.

*: den del af Rusland, der er med i EMEP-området.
Se starten af kapitel 2.3.3 vedr. arealafgrænsning.
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Det ses af graf 2.5.3, at der er store varia-
tioner i reduktionen i NOx  fra 1988 til
1995. De nordiske lande har en lav reduk-
tion i NOx emission, som kan forklares med
den stigende trafikmængde. De baltiske
lande har i modsætning hertil en høj re-
duktion af NOx , som skyldes den generelle
nedgang i industriproduktionen.

I graf 2.5.4 og graf 2.5.5 er emissionen af
SOx og NOx angivet i emission pr. indbyg-

ger pr. år. Der tages derved højde for de
store forskelle, der er i befolkningstallet
mellem landene i Østersøregionen.

Det fremgår af graf 2.5.4, at SOx-emissio-
nen pr. indbygger er størst fra de østeuro-
pæiske lande. Det skyldes primært, at ener-
giproduktionen i disse lande er baseret på
brændsel af med lav brændværdi og et højt
svovlindhold. Desuden er anvendelsen af
røggasrensningsudstyr begrænset.

Graf 2.5.4Graf 2.5.4Graf 2.5.4Graf 2.5.4Graf 2.5.4 SO
x
-emission pr. indbygger kg/år, 1988, 1995.

Graf 2.5.5Graf 2.5.5Graf 2.5.5Graf 2.5.5Graf 2.5.5 NO
x
-emission pr. indbygger kg/år, 1988, 1995.
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Ikke overraskende ses der en høj emission
omkring industriområderne og de store
byer, specielt i den centraleuropæiske del af
Østersøregionen.

Graf 2.5.5 viser, at NOx udledningen pr.
indbygger er relativ stor fra de nordiske
lande. Forklaringen er sandsynligvis en
forholdsvis stor trafik til lands, til vands
og i luften.

Emissionen af SOx og NOx varierer selvføl-
gelig inden for de enkelte landes grænser
afhængigt af kilders placering. Kort 2.5.1
viser emissionen af svovl i tons per år i
Østersøregionen i kvadrater af 50x50 km.

Kort 2.5.1Kort 2.5.1Kort 2.5.1Kort 2.5.1Kort 2.5.1 SO
x
-emission pr. indbygger tons/år i 1995.
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Kort 2.5.2 viser tilsvarende emissionen af
kvælstof (kvælstofoxider og ammoniak).
Det ses, at Østersøregionen har flere områ-
der med kvælstof emissioner mellem 1000
og 5000 tons per år end områder med
svovl emissioner mellem 1000 og 5000
tons per år.

2.5.32.5.32.5.32.5.32.5.3 Transport af luftforure-Transport af luftforure-Transport af luftforure-Transport af luftforure-Transport af luftforure-
ningningningningning

Som tidligere beskrevet hænger spredning
af luftforurening sammen med de metrolo-
giske forhold specielt vindforholdene.
Østersøregionen er kendetegnet ved over-
vejende vesten- og sydvestenvind. Det ses
af kort 2.5.3. Den luftforurening, der kom-

mer til regionen �udefra�, kommer således
primært fra Storbritannien og Nordøst-
europa.

Ligeledes sker der en import/eksport imel-
lem landene i Østersøregionen. Den afhæn-
ger af landets geografiske placering og me-
trologiske forhold samt landets og nabo-
landenes emissioner.

I tabellerne 2.5.1 og 2.5.2 er angivet, hvil-
ken import og eksport af luftforurening,
der finder sted i Østersøregionen.

Det ses af tabel 2.5.1, at Sverige, Norge,
Finland, Letland og Hviderusland er im-
portører af SOx. Sverige og Norge er de

Kort 2.5.2Kort 2.5.2Kort 2.5.2Kort 2.5.2Kort 2.5.2 NO
x
 og NH3 emission pr. indbygger tons/år i 1995.
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Kort  2.5.3Kort  2.5.3Kort  2.5.3Kort  2.5.3Kort  2.5.3 Normale vindforhold i Europa

TTTTTabel  2.5.1abel  2.5.1abel  2.5.1abel  2.5.1abel  2.5.1 Import og eksport af SO
x
, i gennemsnit fra 1988 til 1995. Landene står i række-

følge efter faldende import.
*: den del af Rusland, der er med i EMEP-området.
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største importører. Disse lande har en rela-
tiv lav emission af SOx og er samtidig pla-
ceret i vindretningen fra de store emis-
sionsproducenter (Tyskland, Polen, Tjek-
kiet og Ukraine). De store emisssionspro-
ducenter er samtidig også de største eks-
portører af SOx.

Stort set samme billede viser sig i tabel
2.5.2 for NOx import/eksport, bortset fra
Danmark, som er placeret blandt de større
eksportører af NOx. Det hænger sammen
med Danmarks forholdsvis høje emission
af NOx samt landets geografiske placering
og metrologiske forhold.

Importen af svovl via luften giver specielt i
Sverige, Norge og Finland problemer med
forsuring af søer og skove. Effekten af den
sure nedbør er i disse lande markant, da
der er et meget begrænset naturligt indhold
af kalk i jorden. Kalken neutraliserer den
sure nedbør og begrænser dermed effekten.
Danmark har i den henseende en fordelag-
tig position, da kalkindholdet i jorden er
høj. Effekten af sur nedbør er yderligere
beskrevet senere i dette kapitel.

2.5.42.5.42.5.42.5.42.5.4 Immission iImmission iImmission iImmission iImmission i
ØstersøregionenØstersøregionenØstersøregionenØstersøregionenØstersøregionen

Den daglige SO2-koncentration fra januar
1987 er på kort 2.5.4 vist for hele Europa.
Det ses, at de højeste koncentrationer fin-
des i Centraleuropa. Af landene i Østersø-
regionen findes der specielt høje koncen-
trationer i Tyskland (over 60 g/m3 SO2).
Det skyldes den kraftige koncentration af
industri i Tyskland. Til sammenligning er
EU�s grænseværdi for SO2 i luften 100 g/
m3 over en 24-timers periode.  De øvrige
lande i Østersøregionen har niveau-er, som
er under halvdelen af niveauet i Tyskland,
og dermed langt fra grænseværdien. Da
SOx  emissionen i Østersøre-gionen des-
uden er faldet siden 1987 vurderes det, at
imissionen ligeledes er faldet og dermed
blevet endnu lavere.  Det kan således kon-
kluderes, at SO2 imission ikke udgør et be-
tydeligt regionalt miljøproblem i Østersø-
regionen. Der kan dog sagtens være lokale
overskridelser af grænseværdien, specielt i
forbindelse med uheldige metrologiske for-
hold som manglende eller stærkt begrænset
luftcirkulation.

TTTTTabel  2.5.2abel  2.5.2abel  2.5.2abel  2.5.2abel  2.5.2 Import og eksport af NO
x
, i gennemsnit fra 1988 til 1995. Landene står i række-

følge efter faldende import.
*: den del af Rusland, der er med i EMEP-området.
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Kort  2.5.4Kort  2.5.4Kort  2.5.4Kort  2.5.4Kort  2.5.4 SO
2
 imission i Europa

2.5.52.5.52.5.52.5.52.5.5 Deposition i Østersø-Deposition i Østersø-Deposition i Østersø-Deposition i Østersø-Deposition i Østersø-
regionenregionenregionenregionenregionen

Luftforurening har ikke kun en virkning på
helbred og natur, når den findes i luften,
men i høj grad også, når den �falder ned�
eller deponeres på jorden, f.eks. i form af

sur nedbør. Effekten af deponeringen af-
hænger af det areal, hvor det sker. Man
har derfor defineret hvor stor en depone-
ring forskellige typer arealer kan bære
v.h.a. den �kritiske belastning� (se forkla-
ringsboksen). Ved at sammenligne den kri-
tiske belastning med den aktuelle depone-

Kritisk belastningKritisk belastningKritisk belastningKritisk belastningKritisk belastning

En kritisk belastning er defineret som �den største deponering af forsurende stoffer, som ikke vil
medføre en negativ langtidspåvirkning af økosystemets struktur og funktion�

UNECE (FN�s Økonomiske Komitte for Europa) anvender den såkaldte �5 percentil grænse for be-
tinget kritisk belastning�. Det betyder, at 5% af det mest sårbare areal inden for et givet område
vil forblive ubeskyttet.

Da forsuring afhænger af både deponering af svovl, kvælstof og ammoniak vil mængden af svovl,
som et økosystem kan tolerere, afhænge af den samtidige deponering af kvælstof og ammoniak
og omvendt. Hvis niveauet af kvælstofdeponering er kendt (f.eks. fra modelberegninger), kan der
beregnes en betinget kritisk grænse for svovl.
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Kort  2.5.5Kort  2.5.5Kort  2.5.5Kort  2.5.5Kort  2.5.5 Områder, hvor der skal ske reduktion af S og N deposition
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ring kan man identificere de arealer, hvor
det er nødvendigt at formindske depone-
ringen for undgå forsuringsbeskadigelse.

En sådan sammenligning er lavet af Koor-
dinationscenteret for Effekter (under Ge-
neve Konventionen). Resultatet er vist i
kort 2.5.5 for henholdsvis 1990 og 2010
(estimeret).

Kortet viser, at det i Tyskland, Tjekkiet,
Slovakiet og Polen er nødvendigt at redu-
cere belastningen fra både svovl og kvæl-
stof. Det samme gælder for områder om-
kring de skandinaviske hovedstæder. For
hele Østersøregionen (med undtagelse af
de nordligste dele af Norge, Sverige og Fin-
land) er det nødvendigt med en reduktion
af belastningen fra kvælstof. Det gælder
både for 1990 og for 2010, og tyder der-
med på at der ikke er sat tilstrækkelig effek-
tive midler ind for at opnå en mærkbar re-
duktion af miljøbelastningen fra luftbåren
svovl og kvælstof.

2.62.62.62.62.6 AtomsikkerhedAtomsikkerhedAtomsikkerhedAtomsikkerhedAtomsikkerhed

2.6.12.6.12.6.12.6.12.6.1 Nukleare forureningskil-Nukleare forureningskil-Nukleare forureningskil-Nukleare forureningskil-Nukleare forureningskil-
der genereltder genereltder genereltder genereltder generelt

Radioaktive stoffer i miljøet stammer fra
både naturlige processer, opstået primært i
forbindelse med jordens dannelse, og fra
menneskelige aktiviteter. De dosispåvirk-
ninger, der stammer fra den naturlige
baggrundsstråling vurderes samlet at være
større end de strålingsbidrag, som de men-
neskelige aktiviteter påfører befolknin-
gen. Ulykker i forbindelse med de menne-
skelige aktiviteter kan imidlertid påføre be-
grænsede befolkningsgrupper væsentlige
dosisbidrag. De nukleare bidrag fra men-
neskeskabte aktiviteter 137Cs (cæsium) og
90Sr (strontium) stammer fra punktkilder
som f.eks. atomkraftanlæg og diffuse kilder
som f.eks. dumpet radioaktivt affald.

2.6.22.6.22.6.22.6.22.6.2 Nukleare bidrag fra menne-Nukleare bidrag fra menne-Nukleare bidrag fra menne-Nukleare bidrag fra menne-Nukleare bidrag fra menne-
skelige aktiviteter tilskelige aktiviteter tilskelige aktiviteter tilskelige aktiviteter tilskelige aktiviteter til
ØstersøenØstersøenØstersøenØstersøenØstersøen

Tjernobylulykken i 1986 er klart den stør-
ste enkeltkilde til radioaktive bidrag, efter-
fulgt af de atmosfæriske atomprøvespræng-
ninger i 60�erne. De største udslip direkte
til vandmiljøet stammer fra oparbejdnings-
anlæggene i Sellafield (UK) og La Hague
(F), men udslippet af cæsium fra disse an-
læg i dag reduceret til et ubetydeligt niveau.
Inden for det seneste år er udslippet af
technetium fra Sellafield steget, men dette
har langt ringere sundhedsmæssig betyd-
ning end de tidligere cæsium udslip.

I forhold til ovennævnte kilder er bidraget
af radioaktive stoffer fra nukleare anlæg i
Østersøregionen forsvindende. Effekten af
de dumpninger, som både Sverige og Rus-
land foretog i 60�erne er negligeabelt sam-
menlignet med de førnævnte bidrag.

Tabel 2.6.1 på næste side viser de relative
bidrag af cæsium (137Cs) til Østersøen i
nyere tid. Tabellen viser, at det ikke er rime-
ligt at anvende en snæver afstandsbe-
grænsning for de menneskeskabte radioak-
tive bidrag, fordi de tre mest betydende bi-
drag stammer fra anlæg eller aktiviteter,
der ligger udenfor Østersøens vandaf-
strømningsområde.

2.6.32.6.32.6.32.6.32.6.3 Potentielle menneskeskabtePotentielle menneskeskabtePotentielle menneskeskabtePotentielle menneskeskabtePotentielle menneskeskabte
nukleare kilder i Øster-nukleare kilder i Øster-nukleare kilder i Øster-nukleare kilder i Øster-nukleare kilder i Øster-
søensøensøensøensøen

Ud over atomkraftværker kan ulykker eller
manglende omhu i forbindelse med andre
nukleare aktiviteter resultere i forurening
med radioaktive stoffer af mindre dele af
Østersøområdet. Blandt sådanne anlæg og
aktiviteter, kan nævnes: atomdrevne skibe
og satellitter, forsøgsreaktorer, transporter
af radioaktive stoffer, herunder brugt reak-
torbrændsel, anlæg for opbevaring og de-
ponering af brugt reaktorbrændsel og
atomaffald samt anlæg for uranudvinding
og fremstilling af reaktorbrændsel. I det
følgende er omtalt en række potentielle
forureningskilder:
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TTTTTabel  2.6.1abel  2.6.1abel  2.6.1abel  2.6.1abel  2.6.1 Akkumuleret tilførsel af Cs137 til Østersøregionen fra forskellige kilder i perio-
den 1950-1996

TTTTTabel  2.6.2abel  2.6.2abel  2.6.2abel  2.6.2abel  2.6.2 Overblik over atomkraftværker, som er omfattet af bilaterale varslings- og
informationsaftaler med Danmark. Kilde INSC/1/ og Beredskabsstyrelsen.

AtomkraftværkerAtomkraftværkerAtomkraftværkerAtomkraftværkerAtomkraftværker

I Europa findes der ca. 320 atomkraft-
reaktorer i drift, og i princippet kan et ha-
vari på ethvert af disse kraftreaktoranlæg
ved uheldige meteorologiske omstændighe-
der resultere i mærkbar radioaktiv påvirk-
ning af regionen. Risikoen for et betydeligt
radioaktivt falder med afstanden til det nu-
kleare anlæg.

Ved atomkraftværkers konstruktion og
drift er der truffet omfattende sikkerheds-
foranstaltninger for at undgå, at stærkt ra-
dioaktive stoffer ved uheld frigøres fra re-
aktorkernen og slipper ud til omgivelserne.

Dette gælder ikke mindst de vestlige atom-
kraftværker, der ligger nær ved Østersøen,
dvs. de svenske, finske og nordtyske anlæg,
som udover effektive reaktorindeslutninger,
der kan modstå et vist overtryk som værn
mod udslip til omgivelserne, yderligere er
forsynede med filtersystemer til trykaflast-
ning af reaktorindeslutningen ved kraftige
trykstigninger. Til gengæld er sikkerheden
ved de østeuropæiske anlæg generelt ringe,
og en miljømæssig trussel mod Østersøen
fra nukleare aktiviteter er derfor især knyt-
tet til disse anlæg. De atomkraftværker om-
kring Østersøen, som er omfattet af bilate-
rale varslings- og informationsaftaler med
Danmark, fremgår af tabel 2.6.2.
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Atomdrevne skibe og forsøgs-Atomdrevne skibe og forsøgs-Atomdrevne skibe og forsøgs-Atomdrevne skibe og forsøgs-Atomdrevne skibe og forsøgs-
reaktorerreaktorerreaktorerreaktorerreaktorer

Atomdrevne skibe har som kraftkilde en
reaktor, der principielt fungerer på samme
måde som et atomkraftværk på land. Da
skibsreaktorerne er væsentligt mindre end
reaktorer i atomkraftværker, vil der være
tilsvarende mindre mængder af radioaktive
stoffer, som kan slippe ud i luften eller i
vandet. Det samme gælder forsøgsreakto-
rer, der typisk er endnu mindre end skibs-
reaktorer.

Problemet med atomdrevne skibe er, at de
kan komme tættere på dansk område end
selv de tættest beliggende atomkraftværker.
Det kræver dog forudgående tilladelse at
sejle i indre dansk territorialfarvand eller at
anløbe danske havne med fremmede or-
logsskibe eller civile atomdrevne skibe. In-
ternationalt farvand, herunder de danske
stræder, kan derimod passeres uden særlig
tilladelse også af atomdrevne skibe og af
orlogsfartøjer, der har kapacitet til at med-
føre atomvåben.

AtomvåbenAtomvåbenAtomvåbenAtomvåbenAtomvåben

Ulykker med atomvåben har så vidt vides
aldrig medført en nuklear eksplosion, for
eksempel ved, at fly eller skibe har været
udsat for nedstyrtning, sammenstød eller
brand. Sådanne ulykker har højst givet an-
ledning til forureningsproblemer med lokal
spredning af mindre mængder radioaktive
stoffer i tilfælde, hvor indkapslingen er ble-
vet ødelagt ved ulykken. Det drejer sig ho-
vedsagelig om plutonium, der ved sit na-
turlige radioaktive henfald udsender den
energirige, men kortrækkende alfastråling.
Denne stråling medfører ingen risiko ved
bestråling uden på kroppen, men optages
stoffet i kroppen ved indånding eller med
føden, forøges risikoen for senere at få
kræft.

Nukleare transporterNukleare transporterNukleare transporterNukleare transporterNukleare transporter

Transport af radioaktivt og nukleart mate-
riale, herunder brugt reaktorbrændsel gen-
nem dansk territorium eller på danske
skibe kræver forudgående anmeldelse til
danske myndigheder. Imidlertid har frem-
mede skibe ret til at sejle gennem dansk yd-

re territorialfarvand, herunder vore inter-
nationale stræder, efter reglerne om uska-
delig passage. Der er ikke nogen generel
folkeretlig pligt til at oplyse, hvis de sejler
med radioaktivt materiale. Som en særlig
ordning med Sverige bliver danske myn-
digheder holdt orienteret om transporter af
brugt reaktorbrændsel fra atomkraftvær-
kerne Ringhals og Barsebäck til CLAB
(Centralt Lager for Anvendt Brændsel)
ved Oskarshamn med specialskibet
�SIGYN�.

Transport af brugt reaktorbrændsel sker i
transportbeholdere, der i overensstemmelse
med IAEA�s retningslinier, yder en meget
stor grad af sikkerhed mod udslip af de ra-
dioaktive stoffer til omgivelserne. Selv ved
en alvorlig transportulykke vil konsekven-
serne i form af strålingsfremkaldte sund-
hedsskader derfor være meget begrænsede.

Anlæg for behandling af reak-Anlæg for behandling af reak-Anlæg for behandling af reak-Anlæg for behandling af reak-Anlæg for behandling af reak-
torbrændsel og radioaktivttorbrændsel og radioaktivttorbrændsel og radioaktivttorbrændsel og radioaktivttorbrændsel og radioaktivt
affaldaffaldaffaldaffaldaffald

Risikoen for større ulykker i forbindelse
med aktiviteter vedr. håndtering af reak-
torbrændsel og radioaktivt affald i Øster-
søregionen må generelt anses for meget lille.
Ligeledes må risikoen for miljøskader i
Østersøen som følge af fjernere beliggende
affaldsdepoter anses som forsvindende,
hvorfor f.eks. det tyske Gorleben anlæg
ikke kan kategoriseres som en miljøtrussel
mod Østersøen. Ophobningen af betyde-
lige mængder brugt skibsreaktorbrændsel
m.v. i Murmansk området kan heller ikke
kan anses for en reel trussel mod Østersøen
selvom opbevaringen foregår under helt
uacceptable omstændigheder.

Der er ikke anlæg for oparbejdning eller
slutdeponering af brugt reaktorbrændsel
eller højaktivt affald i regionen, men det re-
lative forureningsbidrag fra franske og en-
gelske oparbejdningsanlæg er ikke ubetyde-
ligt, jf. tabel 2.6.1. Tabellen afspejler imid-
lertid situationen, som den var tidligere. I
dag er udslippene væsentligt reducerede.
Mellemlagring af brugt reaktorbrændsel i
vandbassiner finder bl.a. sted i CLAB  ved
Oskarshamn i Sverige og ved det nedlagte
atomkraftværk Greifswald i Tyskland.
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I forbindelse med uranudvinding er der i
Sillamäesøen i Estland ophobet store
mængder restprodukter fra uranudvindin-
gen. Sillamäesøen grænser helt op til Øster-
søen og er en dam konstrueret som en
halvcirkel ud fra kysten. Cirklen er lavet af
25 meter høje volde af jord og ler. Dammen
indeholder omkring syv millioner kubikme-
ter spildevand og tungmetalholdigt affald,
hvoraf 1200 tons skønnes at være radioak-
tivt. Indholdet er løftet over havoverfladen,
så der i dag er et betydeligt tryk i forhold til
udslip. Jordvolde og bundmembran vurde-
res i dag som usikre og der sker en daglig
udskylning til Østersøen  på 16 til 34 tons
affald. Herudover er der et forhøjet niveau
af radonstråling lokalt i området og en ri-
siko for forurening af undergrunden.

Satellitter med en nuklearSatellitter med en nuklearSatellitter med en nuklearSatellitter med en nuklearSatellitter med en nuklear
kraftkildekraftkildekraftkildekraftkildekraftkilde

Der er siden 1978 indført en sikkerheds-
mekanisme på atomdrevne satellitter, der
ved nedstyrtning automatisk adskiller
uranbrændslet fra reaktoren. Det betyder,
at uranbrændslet forbrænder i stor højde.
Radioaktive partikler fra en sådan for-
brænding af reaktorens uranbrændsel for-
deles globalt som en lille forøgelse af de ra-
dioaktive stoffer og den stråling, som alle-
rede findes i atmosfæren.

Atomberedskabet i Østersø-Atomberedskabet i Østersø-Atomberedskabet i Østersø-Atomberedskabet i Østersø-Atomberedskabet i Østersø-
regionenregionenregionenregionenregionen

Tjernobylulykken har utvivlsomt haft en
meget stor betydning for Europa i årene
derefter. Ulykken gjorde Vesten bevidst om
de mange sikkerhedsmæssige og miljømæs-
sige problemer, der var knyttet til Sovjet-
unionens industri og ressourceforbrug,
herunder ikke mindst den nukleare indu-
stri. Den efterfølgende åbenhed gjorde det
samtidig muligt for Vesten at hjælpe. Mas-
sive hjælpeprogrammer blev iværksat
blandt andet med henblik på at afhjælpe de
værste sikkerhedsproblemer ved atom-
kraftværkerne.

For den vestlige atomkraftindustri havde
Tjernobylulykken ikke den store tekniske
betydning. Først og fremmest fordi de sik-
kerhedsmæssige problemer, der var knyttet

til Tjernobylreaktoren ikke var relevante for
vestlige atomkraftværker. Ulykken viste
imidlertid, at det var berettiget med et
atomberedskab også over for ulykker på
fjerntliggende anlæg. Dette førte til, at
mange lande forbedrede deres atombered-
skab samtidig med, at det internationale
samarbejde blev forøget. En ny internatio-
nal konventionen om tidlig varsling af
atomuheld trådte i kraft et halvt år efter
ulykken.

I Danmark blev det hidtidige Barsebäck-
beredskab, der omfattede Hovedstads-
regionen, udvidet til et landsdækkende
atomberedskab, som skulle tage højde for
alle typer nukleare uheld. På det tekniske
område blev beredskabet også udvidet med
f.eks. bedre målesystemer, herunder auto-
matiske varslingssystemer.

Herudover har Danmark har indgået bila-
terale varslings- og informationsaftaler
med alle atomkraftlande omkring Østersø-
en samt med det England, mens varsling af
ulykker på fjernere beliggende atomanlæg
sker gennem Det Internationale Atom-
energi Agentur i Wien (IAEA = Internatio-
nal Atomic Energy Agency), der henhører
under FN.
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200 år siden kun havde et skovdække på
2-3%. Gennem afvandinger er der frem til
for 10-20  år siden forsvundet mindst 2/3
af de lavvandede danske søer, moser, enge
m.v. lige som mindst 1200 km (14 %) af
den naturlige danske kyst er forsvundet
som følge af inddæmninger. Sammenhæn-
gen mellem anvendelse af areal og biodiver-
sitet er vist i tabel 2.7.1 (side 48-49).

Det vilde plante- og dyreliv generelt er i
dag især i regionens vestlige del forarmet.
En væsentlig årsag er den omfattende øde-
læggelse af naturlige biotoper og i de sene-
ste årtier den intensiverede landbrugsdrift
samt den generelle forurening. Endvidere
har en ikke-bæredygtig jagt og tidligere ti-
ders udryddelseskampagner mod en række
uønskede arter - særligt større rovdyr, rov-
fugle, sæler, m.fl. - ført til, at disse enten er
forsvundet eller alene findes i meget små
bestande eller i reservater.

Den sidste danske ulv blev skudt i 1813.
Den oprindelige danske havørnebestand
på 50 par blev udryddet i 1911, og er først
genindvandret i de seneste år fra bestande,
som har overlevet syd for Østersøen. Ur-
fuglen, som endnu i 1960´erne talte 1100
eksemplarer uddøde i 1997 og den danske
bestand af den hvide stork, der i 1960 talte
145 par var i 1998 reduceret til 3 par. På
den anden side har de danske farvande i
dag stadig meget stor betydning som raste-
og overvintringsområde for 4-6 millioner
ænder, gæs, svaner og andre vandfugle fra
den østlige del  af regionen m.v.

Den østlige del af Østersøregionen er i dag
karakteriseret ved, at der stadig findes
vidtstrakte områder, hvor naturen er præ-
get af få eller ingen menneskelige indgreb.
Den rummer store sammenhængende og
relativt uforstyrrede skov- og moseområ-
der, kyststrækninger uden bebyggelse og
generelt en rigere biodiversitet end i region-
ens vestlige del, bl.a. med forekomster af en
række arter, som er helt eller delvist for-
svundne i Danmark - herunder bjørn, los,
ulv, bæver, odder, hvid og sort stork, m.fl.
Naturen er her langt bedre bevaret, bl.a.
som følge af  en lavere befolkningstæthed
og en mindre intensiv arealudnyttelse, som
afspejler den noget langsommere økono-

2.72.72.72.72.7 Biodiversitet - Natur-Biodiversitet - Natur-Biodiversitet - Natur-Biodiversitet - Natur-Biodiversitet - Natur-
bevarelsebevarelsebevarelsebevarelsebevarelse

2.7.12.7.12.7.12.7.12.7.1 Biodiversitet og natur-Biodiversitet og natur-Biodiversitet og natur-Biodiversitet og natur-Biodiversitet og natur-
bevarelse genereltbevarelse genereltbevarelse genereltbevarelse genereltbevarelse generelt

Begrebet �biodiversitet� henviser til den bio-
logiske mangfoldighed af organismer i alle
miljøer på land og i vand, samt de økologi-
ske samspil, som organismerne indgår i.
Biodiversitetsbegrebet indgår som et cen-
tralt element i naturbevarelsesarbejdet.

2.7.22.7.22.7.22.7.22.7.2 Biodiversitet i Østersø-Biodiversitet i Østersø-Biodiversitet i Østersø-Biodiversitet i Østersø-Biodiversitet i Østersø-
regionenregionenregionenregionenregionen

Økologisk set er Østersøregionen et for-
holdsvis homogent og sammenhængende
område, hvor plante- og dyrelivet har eller
har haft mange fællestræk. De sydlige
landarealer inden for regionen ligger i den
europæiske løvskovsregion, der i Skandina-
vien og den nordøstlige del af regionen går
over i det boreale nåleskovsbælte (taigaen).
Se kort 2.7.1 på næste side.

Selve Østersøen er et stort brakvandssø,
hvor  saltholdigheden fastlægges igennem
en blanding af ferskvandsafstrømning fra
land og Atlanterhavsvand, som strømmer
ind igennem de danske stræder.

Mange plante- og dyrearter er eller har væ-
ret udbredte inden for hele regionen, mens
andre naturligt har haft mere begrænsede
forekomster. Mange arter af især fugle og
fisk foretager årligt store træk, hvor de
rømmer de koldere, sne- og isdækkede dele
mod nord og øst i vinterhalvåret. I et glo-
balt perspektiv, f.eks. sammenlignet med
områder i troperne er Østersøregionen ikke
det rigeste område m.h.t. biodiversitet. Alli-
gevel er det hjemsted for mange tusinde
plante- og dyrearter.

De naturlige biotoper på land og i fersk-
vand er de fleste steder i regionen i dag en-
ten helt forsvundne eller stærkt modifice-
rede som følge af århundreders skovryd-
ning, opdyrkning og afvanding af vådom-
råder, reguleringer af vandløb, anlæg af in-
frastruktur samt forurening. Udviklingen
har været mest markant i den vestlige del af
regionen, hvor Danmark eksempelvis for
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Kort 2.7.1Kort 2.7.1Kort 2.7.1Kort 2.7.1Kort 2.7.1 Fordeling af større habitatsområder
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misk udvikling og effektivisering i dette år-
hundrede. Desuden har der i alle de øst-
europæiske lande gennem hele 1900-tallet
også været en etableret tradition og forstå-
else for naturfredning og -bevarelse, der på
mange måder svarer til den danske.
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TTTTTabel 2.7.1abel 2.7.1abel 2.7.1abel 2.7.1abel 2.7.1 Oversigt over fysisk planlægning som årsager og belastninger, der påvirker den
europæiske biodiversitet.
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På grund af forureningens og naturbeskyt-
telsens grænseoverskridende karakter har
det været nødvendigt, at lande og sammen-
slutninger af lande indgår aftaler om, hvad
det enkelte land skal yde for helhedens
skyld.

Sådanne aftaler bliver en del af folkeretten,
der regulerer forholdet mellem stater og
staters forpligtelser til at indrette den in-
terne retstilstand på en bestemt måde. Der
er indgået en konvention om traktatretten i
FN regi, som trådte i kraft den 27. januar
1980 efter at være ratificeret af 35 stater,
herunder Danmark. Konventionen binder
efter sit indhold kun lande, der har ratifi-
ceret den, men det antages, at dens regler
alligevel gælder alle, da konventionen på de
fleste punkter er baseret sædvaneret i folke-
retten.

Internationale aftaler har mange benævnel-
ser f. eks. traktat, konvention, protokol,
pagt. Hvad man kalder aftalen har ingen
retlig betydning og mundtlige aftaler kan
også være bindende, hvis de er indgået af
kompetente parter (Dommen om Øst-
grønlands retsstilling fra 1933). På miljø-
området kaldes aftalerne i reglen konven-
tioner og protokoller og de er forpligtende
efter deres indhold.

En international aftale kommer ligesom an-
dre aftaler i stand ved, at parterne udveks-
ler erklæringer. Det kan ske ved underteg-
nelse, noteveksling, ratifikation, godken-
delse, tiltrædelse eller på en hvilken som
helst aftalt måde.

Hvis der er tale om aftaler, hvis opfyldelse
kræver medvirken af nationale parlamenter
vil det typiske være en del af aftalen, at den
først træder i kraft, når et vist antal delta-
gere har bekræftet aftalen ved en såkaldt
ratifikation af aftalen. Forinden aftalen
ratificeres har de lande, der deltog i for-
handlingen i reglen undertegnet aftalen.
Medmindre andet fremgår af aftalens tekst
antages en undertegnelse kun at have den
retlige betydning, at den fastlæg-ger kon-
ventionens endelige indhold og forpligter
det undertegnende land til at afholde sig
fra handlinger, der vil gøre konventionen
overflødig. På miljøområdet kunne det for
eksempel være, hvis et land udryddede hele
bestanden af en trækkende fugleart, man
lige havde aftalt at beskytte.

Indgåelse af forpligtende internationale af-
taler kan også ske ved, at et land tiltræder
konventionen ved et såkaldt tiltrædelsesins-
trument (�accession�, �adhésion�).

I dette kapitel er der en nærmere beskri-
velse af aftaler på miljøområdet, hvoraf en
del kort har været præsenteret i det foregå-
ende kapitel. Beskrivelsen er bygget op om-
kring en række gennemgående temaer, så
man hurtigere kan orientere sig om cen-
trale spørgsmål i forbindelse med interna-
tionale regler. Spørgsmålet om den form,
hvorunder landene har forpligtet sig er ikke
behandlet systematisk i det følgende, hvor
der som hovedregel kun angives, hvilke
lande i Østersøområdet, der er fuldgyldige
aftaleparter.

Kapitel 3.
Internationale konventioner

på miljøområdet
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Kontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parter

Konventionen af 22. marts 1974 er under-
tegnet og ratificeret af Danmark, Sverige,
Vesttyskland, Finland, Sovjetunionen, Øst-
tyskland og Polen. 1974-konventionen
blev ratificeret af Estland og Litauen 1992
og af Letland og EU i 1994. Den ny kon-
vention fra 1992 er undertegnet og ratifi-
ceret af Estland, Finland, Letland, Li-
tauen, Polen, Rusland, Sverige, Tyskland,
Danmark og EU og ratificeret af Dan-
mark, Estland, Finland, Letland, Litauen,
Polen, Rusland, Sverige, Tyskland og EU.
92-konventionen er således trådt i kraft
(17. januar 2000).

Ud over konventionens parter har en række
mellemstatslige og ikke statslige organisa-
tioner samt Hvideruslands regering obser-
vatørstatus ved Helsinfors-kommissionen
HELCOM.

De mellemstatslige observatører er: Inter-
governmental Oceanographic Commission
(IOC), International Atomic Energy
Agency, (IAEA), International Baltic Sea
Fishery Commission (IBSFC), Internatio-
nal Council for the Exploration of the Sea
(ICES), International Maritime Organiza-
tion (IMO), OSPAR Commission
(OSPAR), United Nations Economic
Commission for Europe (ECE), United
Nations Environment Programme,
(UNEP), World Health Organization
(WHO), Regionel Office for Europe
(WHO/EURO) and World Meteological
Organization (WMO).

3.1.1 Helsingfors-konventionen3.1.1 Helsingfors-konventionen3.1.1 Helsingfors-konventionen3.1.1 Helsingfors-konventionen3.1.1 Helsingfors-konventionen
om beskyttelse af hav-om beskyttelse af hav-om beskyttelse af hav-om beskyttelse af hav-om beskyttelse af hav-
miljøet i Østersøområdetmiljøet i Østersøområdetmiljøet i Østersøområdetmiljøet i Østersøområdetmiljøet i Østersøområdet
(1974 + 1992)(1974 + 1992)(1974 + 1992)(1974 + 1992)(1974 + 1992)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen af 22. marts 1974 om be-
skyttelse af havmiljøet i Østersøområdet,
Helsingfors-Konventionen, trådte i kraft
den 3. maj 1980. Konventionen har til for-
mål at beskytte Østersøen mod alle former
for forurening, det vil sige mod dumpning
og forurening fra landbaserede kilder, ski-
be, olieplatforme og fly. For at opnå dette
mål opfordrer konventionen til tiltag, der
skal bekæmpe forskellige kilder til forure-
ning.

Den 9. april 1992 blev en ny, revideret
konvention undertegnet. Den dækker em-
nemæssigt samme områder som 1974-kon-
ventionen, men indeholder en række stram-
ninger og moderniseringer i lyset af udvik-
lingen på miljøbeskyttelsesområdet. Som
noget nyt er naturbeskyttelse og biodiversi-
tet inddraget.

Geografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsning

Konventionen dækker hele Østersøområdet
op til Skagen, inklusive Bælterne og Katte-
gat. Indre farvande omfattes direkte af
1992-konventionen, ligesom afstrømnings-
områderne til Østersøen er inddraget, for
så vidt angår den landbaserede forurening.

Afsnit 3.1

Regionale konventioner
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De ikke statslige observatører er: Baltic
Ports Organization (BPO), BirdLife Inter-
national, Coalition C lean Baltic (CCB),
European Chlor-Alkali Industry (EURO
CHLOR), European Fertilizer Manufac-
turers�Association (EFMA), European
Union for Coastal Conservaton (EUCC),
International Environmental Agency for
Local Governments (ICLEI)  Standing
Conference of Rectors, Presidents and
Vice Chancellors of the  European Univer-
sities (CRE), Stichting Greenpeace
Council/Greenpeace International, Union
of Baltic Cities (UBC) and World Wide
Fund for Nature/WWF International.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Helsingforskommissionen (HELCOM) har
til opgave at sikre, at konventionen efterle-
ves. Kommissionen mødes en gang om
året, og fra tid til anden afholdes møderne
på ministerniveau. Beslutninger truffet af
Helsingforskommissionen - som sker ved
enstemmighed - betragtes som rekomman-
dationer til de involverede regeringer. Re-
kommandationerne indebærer en politisk -
men ikke en retlig forpligtelse - for med-
lemslandene til at bringe den nationale lov-
givning i overensstemmelse med rekom-
mandationerne.

I lyset af de politiske og økonomiske foran-
dringer, der er sket i Østersøområdet siden
Helsingfors-Konventionens vedtagelse i
1974 opstod der behov for gennemgang af
Kommissionens samarbejdsmekanismer og
opgaver med henblik på at tilpasse konven-
tionen til fremtidens krav.

På ministermødet i 1998 blev der derfor
nedsat en revisionsgruppe med dette for-
mål. På HELCOM�s plenummøde i marts
1999 blev der vedtaget en ny struktur for
Kommissionen med henblik på en effektivi-
sering og modernisering samt koordinering
med det øvrige miljø- og naturbeskyttelses-
arbejde i Østersøområdet, herunder Baltisk
Agenda 21 og Østersøstøtteprogrammet
samt forholdet til EU.

Formandsskab for Kommissionen går på
skift mellem de kontraherende parter hvert
andet år i alfabetisk orden, idet man bru-
ger landenes engelske navne. Efter den nye
struktur består Kommissionen af 4 faste
grupper og en task force til at gennemføre
Østersøstøtteprogrammet - samt underlig-
gende arbejdsgrupper, ekspertgrupper og
ad hoc-arbejdsgrupper:

Miljøgruppen ( Monitoring and Assess-
ment Group) arbejder med et fælles mo-
niteringsprogram, der dækker forskellige
sektorer i havmiljøet, det åbne hav, kyst-
vandene samt luftforurening. Data sam-
menstilles i fælles databaser og evalueres
jævnligt af eksperter fra Østersølandene for
at vurdere miljøtilstanden.

De tekniske grupper (Landbased Pollution
Groups) arbejder med begrænsninger i
udledninger til havet og udledninger til at-
mosfæren fra byområder, industri og dif-
fuse kilder, herunder landbrug. Der forbe-
redes rekommandationer, der forbyder el-
ler nedsætter brugen af visse stoffer eller
reducerer udledninger og emissioner.

Den havbaserede gruppe (Seabased Pollu-
tion Group) gennemfører foranstaltninger
imod alle former for forurening i forbin-
delse med normaldrift af skibe og arbejder
med modtagefaciliteter i havne for skibs-
affald. Den koordinerer også Østersøland-
enes aktiviteter i sager vedrørende forure-
ning fra skibe samt udarbejder regler og
vejledninger for samarbejde ved bekæmpel-
sen af olieudslip og andre skadelige stoffer.

HELCOM�s Programimplementerings
Task Force planlægger og koordinerer im-
plementeringen af det fælles Østersøstøtte-
program. Programmet består af investe-
ringsaktiviteter, der skal kontrollere punkt-
kilder og diffuse kilder til  forurening og
bevare miljøfølsomme områder og ressour-
cer. Det omfatter også tiltag vedrørende
lovgivning, politik og uddannelse, (se nær-
mere afsnit 4.3.6)

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Østersølandene arbejder løbende på at ud-
vikle og intensivere samarbejdet. Dump-
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ning og afbrænding på havet er totalt for-
budt, bortset fra dumpning af optaget
havbundsmateriale (klapning).

Vedrørende den landbaserede forurening
er der i årenes løb vedtaget en række re-
kommandationer til nedbringelse af forure-
ningen fra industri og landbrug, byspilde-
vand og fra offshore-aktiviteter. På mini-
stermødet i 1988 vedtoges en minister-
deklaration med en målsætning om en 50%
reduktion af udledningerne af tungmetal-
ler, persistente organiske stoffer og næ-
ringssalte over en 10-årig periode (pr.
1995). Af en implementeringsrapport, som
Kommissionen fremlagde på ministermø-
det i 1998, fremgik imidlertid, at målet ikke
er nået for en række stoffer, ligesom svag-
heder og mangler i datagrundlaget
afdækkedes. Der blev vedtaget en række
foranstaltninger til imødegåelse af disse
problemer, herunder vedtaget en målsæt-
ning og strategi vedrørende miljøfarlige
stoffer med henblik på reduktion og
udfasning af de farligste af disse pr. år
2020.

Som et led i den baltiske strategi for
modtagefaciliteter i havne for affald fra
skibe er der vedtaget regler om tvungen af-
levering af affald i Østersøhavnene samt en
række andre foranstaltninger, der skal hin-
dre ulovlig udtømning i havet, herunder
�no special fee�-systemet, der indebærer,
at skibene ikke skal betale særskilt afgift for
aflevering af affald, idet miljøafgiften er in-
kluderet i skibsafgiften.

I 1998 nedsatte HELCOM EC en arbejds-
gruppe med henblik på at afdække proble-
mer med Østersøens sælbestande i relation
til fiskeri. Arbejdsgruppen (Seal Project
Working Group) skal inden udgangen af
2001 udarbejde en rapport til HELCOM
med anbefalinger til en fremtidig forvalt-
ning og beskyttelse af sæler herunder for-
slag til løsning eller begrænsning af konflik-
ter mellem fiskeri og sæler. Danmark har
formandskab i arbejdsgruppen.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark vil aktivt støtte bestræbelserne
for at effektivisere og målrette arbejdet i

Helsingforskommissionen og arbejde for, at
miljøsamarbejdet på statsligt niveau i
Østerøområdet på længere sigt samles i ét
forum for bæredygtig udvikling. Arbejdet
med rekommandationer kan transformeres/
udvikles til et særligt �Baltic View� for ek-
sempel i det regelforberedende arbejde i
EU. Østersølandene kan gennem et refor-
mert HELCOM i fællesskab forventes at
kunne påvirke EU/IMO o.a. til strammere
miljøkrav ved at forberede udspil på fælles
grundlag, der tager særlige hensyn til
Østersøen som indhav. Endelig bør
HELCOM fremover virke som effektivt
data/informationsnetværk, herunder med
halvårlig rapportering af miljøindikatorer.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Situationen er i dag væsentligt forskellig fra
konventionens start, hvor alene Danmark
og Vesttyskland var medlemmer af EF, og
EF som sådant ikke deltog. 4 Østersølande
er nu medlem af EU, og 4 af de øvrige er
ansøgerlande til EU. Herudover er EU
kontraherende part til konventionen, og det
er således alene Rusland, der står udenfor.

Det medfører, at EU - ikke mindst på det
regelregulerende område - har og vil få en
afgørende indflydelse på HELCOM�s ar-
bejde. Samtidig understreger dette betyd-
ningen af at fastholde og udbygge miljø-
samarbejdet med Rusland i Østersøregio-
nen, herunder at arbejde for et stærkere
samarbejde mellem EU og Rusland.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

Se afsnit 4.3.6.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

HELCOM på www.helcom.fi

Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:

Helsinki Commission, Katajanokanlaituri
6B, FIN-00160, Finland, Telefon + 358-
9-6220 220, fax +358-9-6220 2239,
e-mail helcom@helcom.fi
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3.1.23.1.23.1.23.1.23.1.2 Gdansk-konventionen -Gdansk-konventionen -Gdansk-konventionen -Gdansk-konventionen -Gdansk-konventionen -
Konvention om fiskeri ogKonvention om fiskeri ogKonvention om fiskeri ogKonvention om fiskeri ogKonvention om fiskeri og
bevarelse af de levendebevarelse af de levendebevarelse af de levendebevarelse af de levendebevarelse af de levende
rigdomskilder i Østersøenrigdomskilder i Østersøenrigdomskilder i Østersøenrigdomskilder i Østersøenrigdomskilder i Østersøen
og Bælterne (1973 )og Bælterne (1973 )og Bælterne (1973 )og Bælterne (1973 )og Bælterne (1973 )

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

�Konvention om fiskeri og bevarelse af de
levende rigdomskilder i Østersøen og Bæl-
terne� også benævnt �Gdansk Konventio-
nen� blev indgået i Gdansk den 13. sep-
tember 1973 og siden ratificeret af med-
lemslandene. Ved en konference i Warsza-
wa i november 1982 ændredes visse dele af
den oprindelige konvention. Den vigtigste
ændring var, at Tyskland og Danmark
udtrådte som kontraherende part til fordel
for EU, som blev fuldgyldigt medlem på
EU-landes vegne. Den reviderede konven-
tion blev underskrevet den 13. november
1982 og trådte i kraft efter ratifikation den
18. marts 1984.

Konventionens formål er at sikre en maksi-
mal og stabil fiskeproduktion i Østersøen
og Bælterne, samt at bevare de levende rig-
domskilder, samtidig med, at der finder en
rationel udnyttelse sted. Det erkendes i
konventionen, at opnåelse af disse mål kræ-
ver et nærmere og mere udvidet samar-
bejde mellem de kontraherende stater.

Geografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsning

Konventionsområdet er alle farvande i
Østersøen og Bælterne, undtagen indre
farvande. Området afgrænses mod vest og
nord af en linje fra Hasensøre til Gnibens
spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra
Gilbjerg Hoved til Kullen.

Kontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parter

Ved indgåelsen af konventionen i septem-
ber 1973 blev den tiltrådt af lande med
kystlinie ud mod Østersøen: Sovjetunionen,
Finland, Sverige, Danmark, Vesttyskland,
DDR og  Polen.

Ved ændringen i november 1982 blev
Tyskland og Danmark erstattet af EU som
kontraherende part. Senere i 1995 trådte
Sverige og Finland ud, da de begge blev

medlem af EU, og Estland, Letland og Li-
tauen blev fuldgyldige medlemmer samme
år.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

For opfyldelse af konventionens formål er
oprettet en international fiskerikommission
(Den baltiske Fiskerikommission). Hver
kontraherende stat kan udpege maksimalt
to repræsentanter som medlemmer af kom-
missionen. Desuden kan hver stat udpege
det antal eksperter og rådgivere til at bistå
dem, som den pågældende stat måtte be-
stemme.

Kommissionen konstituerer sig selv ved at
vælge en formand og næstformand blandt
kommissionens medlemmer. Endvidere
vedtager kommissionen  sin forretningsor-
den og andre bestemmelser, som kommis-
sionen anser for nødvendige for sit arbejde.

Hver af de kontraherende stater har én
stemme i kommissionen. Beslutninger og
rekommandationer skal vedtages med to
tredjedeles flertal af de på mødet tilstede-
værende og stemmeafgivende kontraher-
ende stater.

Kommissionens beslutning og rekomman-
dationer er bindende for de kontraherende
stater, medmindre en stat vælger at gøre
indsigelse mod en beslutning eller rekom-
mandation. I et sådant tilfælde vil vedkom-
mende stat ikke være bundet af kommissio-
nens beslutninger eller rekommandationer.
Der er sat en frist for staternes indsigelser
på 90 dage, men en stat kan til enhver tid
gøre indsigelse mod en af kommissionens
beslutninger eller rekommandationer og vil
derved opnå ret til ikke at skulle følge kom-
missionen.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Tre overordnede indsatsområder er define-
ret som komissionens pligt:

� At indsamle, sammenstille, analysere og
udsende statistisk materiale, relateret til
fiskeri og flora og fauna i Østersøen og
Bælterne
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� At udarbejde forslag til koordinering af
videnskabelig forskning

� At forberede og forelægge rekomman-
dationer

Konventionen foreslår rekommandationer
inden for følgende områder:

� Foranstaltninger til regulering af fiske-
redskaber, udstyr og fangstmetoder

� Foranstaltninger til regulering af mind-
stemål for fisk og fastsættelse af fred-
ningsperioder

� Foranstaltninger til oprettelse af områ-
der beskyttet mod fiskeri

� Foranstaltninger til opdræt og trans-
plantation af fisk og andre organismer

� Foranstaltninger til fordeling af fiskeri-
rettigheder mellem staterne

� Kontrolforanstaltninger
� Foranstaltninger til bevarelse og ratio-

nel udnyttelse af havets levende rig-
domskilde

Kommissionen giver én gang om året en
række rekommandationer for det følgende
år. F.eks. en årlig tilbagevendende rekom-
mandation for totale tilladte fangster -
�Total Allowable Catches (TACs)� for de
4 økonomisk vigtige fiskearter, torsk, laks,
sild og brisling, med specifikation for hvert
enkelt lands maksimalt tilladte fangst.

Kommissionen har endvidere vedtaget fæl-
les fiskeriregler om maskestørrelser, mind-
ste landingsstørrelse, bifangstprocenter og
lukkede områder. På kontrolområdet er li-
geledes vedtaget fælles regler for at effekti-
visere kontrollen med fiskeriet.

På et ekstraordinært møde i 1998 vedtog
den baltiske fiskerikommissionen en Agen-
da 21 om bæredygtig udvikling af fiskeri-
sektoren i Østersøområdet. Planen inde-
holder bl.a. rammerne for en langsigtet
forvaltningsplan for laks, torsk, sild og
brisling.

For laks er målet gradvis at genopbygge de
vilde laksestammer inden 2010 til et niveau
på mindst 50% af den naturlige kapacitet i
elvene samtidig med, at niveauet for fiskeri-
aktiviteterne fastholdes så højt som muligt.

I 1999 vedtog Den baltiske Fiskerikommis-
sion en strategi for forvaltning af torsk, der
indeholder biologiske mindstegrænser for
gydebestanden og maksimale grænser for
fiskeridødeligheden.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Konventionen er tiltrådt af EU. EU har
den eksklusive kompetence på fiskeriområ-
det.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark arbejder for en bæredygtig for-
valtning af ressourcerne i Østersøen på
grundlag af videnskabelig rådgivning fra
Det internationale Havforskningsråd
(ICES). Rådgivningen er baseret på for-
sigtighedsprincippet.

KilderKilderKilderKilderKilder

Fødevareministeriet

Gældende EU-retsforskrifter, Dokument
283A0826(02)

Gældende EU-retsforskrifter, Dokument
283A0826(03)

IBSFC på www.ibsfc.org
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3.1.33.1.33.1.33.1.33.1.3 Aftalen om småhvaler iAftalen om småhvaler iAftalen om småhvaler iAftalen om småhvaler iAftalen om småhvaler i
Østersøen og NordsøenØstersøen og NordsøenØstersøen og NordsøenØstersøen og NordsøenØstersøen og Nordsøen

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Småhvalsaftalen, �Agreement on the Con-
servation of Small Cetaceans of the Baltic
and North Sea� forkortet ASCOBANS har
til formål at beskytte og forvalte alle arter
af småhvaler (herved forstås alle tandhva-
ler Odontoceti,  undtagen kaskelot Physeter
macrocephalus) i Østersøen og Nordsøen.
Endvidere at fremme samarbejdet om vi-
denskabelig registrering og overvågning af
småhvaler, herunder modifikation af fiske-
redskaber med henblik på at undgå utilsig-
tet bifangst. Samarbejdet skal forebygge
udledninger af stoffer i havmiljøet, der kan
udgøre potentielle trusler mod dyrenes
sundhed.

En regional aftale om beskyttelse af små-
hvaler blev oprindeligt foreslået på svensk
initiativ som en del af Bonn Konventionen,
der har til formål at beskytte migrerende
arter af vilde dyr. Bonn Konventionen blev
forhandlet færdig i løbet af 1979, se afsnit
3.2.9.  Som en forløber for ASCOBANS
blev der ved den tredje Nordsøkonference i
Haag i 1990 vedtaget et �Memorandum of
Understanding on Small Cetaceans in the
North Sea�. Den endelige aftale blev fær-
digforhandlet i september 1991, og aftalen
trådte i kraft i den 29. marts 1994.

Geografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsning

Aftalen er begrænset til Nordsøen, Den en-
gelske Kanal og Østersøen, hvilket omfatter
Den Botniske Bugt, Finske Bugt samt Kat-
tegat, Øresund og bælterne.

Kontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parter

Aftalen er tiltrådt af syv lande: Belgien,
Danmark, Holland, Polen, Storbritannien,
Sverige og Tyskland.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Hver stat vælger en koordinerende myn-
dighed, der skal tjene som kontaktled for
aftalens sekretariat og den rådgivende vi-
denskabelige komite.

Sekretariatet skal bl.a. lette udvekslingen af
informationer og koordinering af overvåg-
ning og forskning mellem parterne og in-
ternationale organisationer. Det skal plan-
lægge og afholde partsmøder mindst hvert
tredje år, og på disse møder fremlægge et
resume af opnåede fremskridt og evt. van-
skeligheder siden det sidst afholdte parts-
møde. Sekretariatet skal forberede og føre
et økonomisk regnskab. Sekretariatet er til-
knyttet FN og har kontor i Bonn i Tysk-
land.

Ved partsmøderne tages beslutninger ved
simpelt stemmeflerhed, dog kræves der ved
ændringer til selve aftalen eller ved økono-
miske beslutninger trefjerdedels flertal.
Hver part er forpligtet til at følge beslut-
ningerne taget på partsmøderne. Beslut-
ningerne kan dog ikke påvirke en parts ret-
tigheder til at tage strengere forholdsregler
med henblik på beskyttelse af små hvaler.

Der er nedsat en rådgivende videnskabelige
komite, som skal yde ekspertrådgivning og
give information til sekretariatet og par-
terne om beskyttelsen og forvaltningen af
småhvaler. Til den rådgivende komite væl-
ger hver part ét medlem. Komiteen udpe-
ger selv sin formand og fastsætter sine egne
procedureregler. Den rådgivende komite
kan indbyde andre eksperter til at deltage i
dets møder, og komiteen kan oprette ar-
bejdsgrupper. Den rådgivende komite sam-
arbejder med organisationer såsom Inter-
national Council of the Exploration of the
Sea (ICES), International Whaling Com-
mission (IWC) og The North Atlantic Ma-
rine Mammal Commission (NAMMCO).
Den rådgivende komite stiller forslag til
partsmøderne.
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IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Ifølge aftalen skal der udarbejdes en be-
skyttelse- og forvaltningsplan for små-
hvaler, der bl.a. indeholder:
� forpligtigelse til at gennemføre uafhæn-

gige observationsprogrammer med
henblik på vurdering af omfanget af u-
tilsigtet bifangst af småhvaler

� forpligtigelse til at støtte forskning i ud-
vikling af selektive redskaber og andre
foranstaltninger med henblik på at re-
ducere omfanget af utilsigtet bifangst
af småhvaler

� forpligtigelse til at vurdere grænser for
acceptabel utilsigtet bifangst.

� opfordring til at gennemføre lovgivning
med henblik på at reducere bifangst af
småhvaler

� opfordring til at gennemføre forskning
vedrørende fødegrundlaget for små-
hvaler

� opfordring til parterne om at etablere
kriterier for udpegning af beskyttede
områder for småhvaler.

Dette har ført til formulering af en hand-
lingsplan  med følgende indhold:
� reduktion af havforurening
� reduktion af direkte påvirkning fra fi-

skeriet (f.eks. bifangst, specielt af mar-
svin)

� reduktion af indirekte påvirkning fra fi-
skeriet (f.eks. påvirkning af føderes-
sourcer)

� reduktion af mulig forstyrrelser (f.eks.
seismiske undersøgelser, økoturisme
(Whale-watching)

� etablering af  beskyttede områder
� monitering, status og populationsun-

dersøgelser
� etablering af nationale databaser over

bifangster og strandinger
� uddannelse og promovering.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er medunderskriver af aftalen, men har
ikke foretaget en ratifikation.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

3.1.43.1.43.1.43.1.43.1.4 Den nordiske miljøbeskyt-Den nordiske miljøbeskyt-Den nordiske miljøbeskyt-Den nordiske miljøbeskyt-Den nordiske miljøbeskyt-
telseskonventiontelseskonventiontelseskonventiontelseskonventiontelseskonvention

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen, der blev undertegnet den
19. februar 1975 og trådte i kraft den 5.
oktober 1976, forpligter de nordiske landes
domstole og administrative myndigheder til
at se bort fra nationale grænser i forbin-
delse med miljøskadelig virksomhed. Kon-
ventionen er et centralt led i opfyldelsen af
Helsingforsaftalens art. 30 (se afsnit
3.1.1.).

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontrahenrende parterkontrahenrende parterkontrahenrende parterkontrahenrende parterkontrahenrende parter

Konventionen er indgået mellem Danmark,
Norge, Sverige og Finland og tiltrådt af
parterne. Island fandt det ikke relevant at
deltage på grund af sin særlige geografiske
placering.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Konventionen bygger på den forudsæt-
ning, at de nordiske landes miljøregler ud-
vikles nogenlunde ensartet, men der er ikke
i selve konventionen indbygget nogen insti-
tutionel struktur til at sikre dette. Sådanne
bestemmelser findes imidlertid i Helsing-
forsaftalen (Nordiske Råd og Nordisk Mi-
nisterråd).

IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde

Ved miljøskadelig virksomhed menes i kon-
ventionen: �Udledning af fast eller fly-
dende affald, gasarter eller andre stoffer
fra jordbunden, bygninger eller anlæg i
vandløb, søer eller havet samt anvendelse
af jordbunden, havbunden, bygninger eller
anlæg på andre måder, som medfører eller
kan medføre forstyrrelser af omgivelserne
ved vandforurening eller anden form for
påvirkning af vandforholdene, sandflugt,
luftforurening, støj, rystelser, temperatur-
forandring, ioniserende stråling, lys og lig-
nende�. Miljøskadelig virksomhed, som re-
guleres af særskilt overenskomst mellem to
eller flere af de kontraherende stater, hol-
des uden for konventionen.
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Konventionen indeholder endvidere en
række bestemmelser om, hvordan informa-
tion om sagerne udveksles mellem myndig-
hederne, procedure for løsning af sager,
hvor myndighederne ikke kan blive enige
samt andre bestemmelser.

Konventionen betyder, at borgere i et an-
det land skal høres og have klageret efter
samme regler som landets egne borgere.

Der er ved forskellige lejligheder foretaget
vurderinger af konventionens anvendelse i
praksis. Det fremgår heraf, at konventio-
nen anvendes ganske ofte. Det gælder sær-
ligt artikel 5, hvor de kontraherende lande
er forpligtet til at informere myndigheder
eller offentlighed i de andre lande om sager,
som kan få miljømæssige følger for disse
lande. Danmark orienterer således Sverige
regelmæssigt om off-shore aktiviteter i Kat-
tegat og Østersøen.

Der har endvidere været tilfælde, hvor be-
slutninger om tilladelse til forurenende
virksomhed i et land er blevet påklaget af
myndighederne i et andet land (artikel 4).
Et eksempel herpå er Naturvårdsverkets
klage over tilladelsen til udbygningen af
kulkraftværket på Amager. Konventionens
mere tekniske dele om procedure ved løs-
ning af miljøkonflikter mellem landene har
ikke direkte været anvendt i praksis, men
en helt parallel procedure blev i sin tid an-
vendt i den dansk/svenske kommission om
Barsebäck.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Fra dansk side finder man konventionen
væsentlig, idet den udtrykker et overordnet
princip for samarbejdet mellem de nordi-
ske lande. Konventionen sikrer, at de nor-
diske hensyn inddrages på et tidligt tids-
punkt i sagsbehandlingen, og den benyttes
ganske ofte som en kommunikationskanal
mellem myndighederne særligt i grænse-
regionerne.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

Nordisk Ministerråd på www.norden.org

3.1.53.1.53.1.53.1.53.1.5 OSPAR-konventionen -OSPAR-konventionen -OSPAR-konventionen -OSPAR-konventionen -OSPAR-konventionen -
Konventionen om beskyt-Konventionen om beskyt-Konventionen om beskyt-Konventionen om beskyt-Konventionen om beskyt-
telse af havmiljøet i dettelse af havmiljøet i dettelse af havmiljøet i dettelse af havmiljøet i dettelse af havmiljøet i det
Nordøst-Atlantiske om-Nordøst-Atlantiske om-Nordøst-Atlantiske om-Nordøst-Atlantiske om-Nordøst-Atlantiske om-
råde (1992)råde (1992)råde (1992)råde (1992)råde (1992)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

De første konventioner til beskyttelse af
havmiljøet i det Nordøstatlantiske område,
inklusive Nordsøen og Kattegat, blev un-
dertegnet i 1972 (Oslo Konventionen) og i
1974 (Paris Konventionen) af landene
med kyst hertil.

Den 22. september 1992 blev en ny
OSPAR Konvention, der integrerer Oslo-
og Paris Konventionerne, undertegnet af
de samme lande, men også af EU og af
Finland, Luxemburg og Schweiz, der har
afstrømningsområder til konventionsom-
rådet. OSPAR Konventionen trådte i kraft
i foråret 1998.

Oslo Konventionen havde til formål at for-
hindre havforurening ved dumpning og
havafbrænding. Paris Konventionen havde
til formål at beskytte havmiljøet mod for-
urening fra offshore-aktiviteter og land-
baserede kilder. OSPAR Konventionen op-
retholder disse formål, men inddrager også
beskyttelse af marine økosystemer og biolo-
gisk diversitet mod menneskelige aktivite-
ter. For at opnå dette mål opfordrer kon-
ventionen de kontraherende parter til tage
alle tænkelige skridt rettet mod forskellige
menneskelige aktiviteter og kilder til forure-
ning.

Geografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsningGeografisk afgrænsning

Konventionen dækker det nordøstatlanti-
ske havområde, inklusive Nordsøen og
Kattegat, og tilstødende arktiske farvande.
Indre farvande er også omfattet.

Kontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parterKontraherende parter

Konventionen (OSPAR) er tiltrådt af føl-
gende:  Belgien, Danmark, EU, Finland,
Frankrig, Irland, Island, Holland, Norge,
Luxemburg, Portugal, Spanien, Sverige,
Schweiz, Storbritannien og Tyskland.



61

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Konventionens bestemmende organ  er
OSPAR Kommissionen. Kommissionen
mødes en gang om året, og hvert femte år
afholdes møderne på ministerniveau. Be-
slutninger truffet af OSPAR Kommissio-
nen betragtes som OSPAR-beslutninger og
OSPAR-rekommandationer. De skal ved-
tages ved enstemmighed, men kan også
vedtages af et trefjerdedels flertal, der i så
fald alene forpligter sig. Kun OSPAR-be-
slutninger er bindende for de involverede
regeringer, og de skal indarbejdes i parter-
nes nationale lovgivning.

Formandsskab for OSPAR baseres på valg
hvert andet år af kvalificerede kandidater
fra de kontraherende parter.

Kommissionen består af 2 komitéer og un-
derliggende arbejdsgrupper og ad hoc-ar-
bejdsgrupper:

� Komitéen for Programmer og Foran-
staltninger (Programmes and Measu-
res) arbejder hen imod begrænsninger i
udledninger til havet og udledninger til
atmosfæren fra byområder, industri og
diffuse kilder, herunder landbrug. Der
forberedes beslutninger/rekommanda-
tioner, der regulerer, forbyder eller
nedsætter brugen af visse miljøfarlige
stoffer eller reducerer udledninger og
emissioner.

� Komitéen for Miljøvurdering og Over-
vågning (Assessment and Monitoring)
arbejder med moniteringsprogrammer,
der dækker forskellige dele af hav-
miljøet, aktiviteter, der påvirker hav-
miljøet, samt tilførsler af forurenende
stoffer fra landbaserede kilder og fra
luftforurening. Data sammenstilles og
evalueres og rapporteres jævnligt. Med
mellemrum udarbejdes herudover en
sammenfattende Quality Status
Report, som vurderer miljøtilstanden
og vurderer påvirkningerne ud fra en
helhedsbetragtning.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Under de gamle konventioner er der i Paris
Konventionen vedtaget en række rekom-
mandationer og beslutninger om begræns-
ning af udledninger af miljøfarlige stoffer,
radioaktive stoffer og olie mv., og et arbejde
er sat i gang vedrørende foranstaltninger til
begrænsning af forurening med nærings-
salte. Oslo Konventionen er blevet ændret
flere gange, således at indre farvande blev
inddraget under konventionens område,
afbrænding på havet reguleret og kun an-
erkendt som en midlertidig løsning, ligesom
et stop for dumpning af industriaffald blev
gennemført. Endelig blev der opnået enig-
hed om at fortolke Oslo Konventionen så-
ledes, at regulering af dumpning - herun-
der efterladelse - af boreplatforme og skibe
var omfattet. Med vedtagelsen af den nye
OSPAR Konvention i 1992 blev dump-
ning af radioaktive stoffer omfattet af kon-
ventionen og forbudt. På  OSPAR-mini-
stermødet i Portugal juli 1998 blev føl-
gende, væsentlige beslutninger truffet:

� Forbud mod dumpning af udtjente bo-
replatforme

� Ny målsætning og strategi for miljø-
farlige stoffer

� Ny målsætning og strategi vedrørende
radioaktive stoffer

� Strategi for bekæmpelse af og en fælles
procedure for identifikation af eutrofie-
ring

� Et nyt anneks til OSPAR Konventio-
nen om beskyttelse og bevaring af arter
og levesteder, samt tilhørende strategi

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

I de kommende år vil OSPAR Kommissio-
nens arbejde bestå i en udmøntning af de
vedtagne strategier i henhold til kommis-
sionens arbejdsprogram. Herudover vil
udledninger fra offshore-aktiviteter blive et
væsentligt punkt på dagsordenen.
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Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark vil arbejde for en hurtig og re-
striktiv gennemførelse af de beslutninger
der blev truffet på ministermødet i 1998,
herunder udfasning af udledningerne af
miljøfarlige stoffer og radioaktive stoffer,
arbejde med nedbringelsen af udledninger
af næringsstoffer, samt en forstærket ind-
sats vedrørende udledninger fra offshore-
aktiviteter. Endvidere vil Danmark priori-
tere indsatsen vedrørende strategien for
beskyttelse og bevaring af arter og leve-
steder og arbejde for, at der herved sker en
regional udmøntning af biodiversitetskon-
ventionens beslutninger på det marine om-
råde.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er  kontraherende part til den nye
OSPAR Konvention, og der afholdes i dag
jævnligt EU-koordineringsmøder i forbin-
delse med de årlige kommissionsmøder i
OSPAR. Af de l5 medlemslande i OSPAR
er de 12 EU-medlemmer, 2 EØS-medlem-
mer, og alene Schweiz står uden for EU-
samarbejdet. Det er derfor væsentligt at
sikre, at OSPAR�s reguleringer vedrørende
det marine område sker koordineret og i
forlængelse af EU-direktiver på vandom-
rådet.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

Rapporterne fra de årlige kommissions-
møder

OSPAR på www.ospar.org/
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3.2.13.2.13.2.13.2.13.2.1 MARPOL-konventionen -MARPOL-konventionen -MARPOL-konventionen -MARPOL-konventionen -MARPOL-konventionen -
Den internationale kon-Den internationale kon-Den internationale kon-Den internationale kon-Den internationale kon-
vention om forebyggelse afvention om forebyggelse afvention om forebyggelse afvention om forebyggelse afvention om forebyggelse af
forurening fra skibeforurening fra skibeforurening fra skibeforurening fra skibeforurening fra skibe

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen er udarbejdet under en in-
ternational konference om havforurening
afholdt i 1973 i FN�s Internationale Sø-
fartsorganisation, IMO, hvis hovedkvarter
ligger i London. Den er ændret ved en pro-
tokol i 1978. Konventionens formål er at
beskytte det marine miljø mod forurening
fra skibe. Konventionen omfatter dog ikke
dumpning fra skibe, som er omfattet af
Konventionen af 29. december 1972 om
forhindring af havforurening ved dump-
ning af affald og andre stoffer - London-
konventionen, se afsnit 3.2.3.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

MARPOL 73/78 Konventionen er en glo-
bal FN-konvention som er tiltrådt af alle
lande omkring Østersøen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Det øverste besluttende organ er IMO�s
Generalforsamling, der mødes hvert andet
år. Generalforsamlingens beslutninger ta-
ges i form af resolutioner, der som udkast
fremsendes af de forskellige komitéer.
Miljøkomitéen - Marine Environment

Protection Committee (MEPC) - er den
komité, der primært behandler forhold i re-
lation til MARPOL 73/78 og komitéen kan
inden for visse områder ligeledes tage be-
slutninger i form af resolutioner, bl.a. ved
ændringer til konventionens bilag.

Ændringer til selve konventionen og vedta-
gelse af nye bilag til denne sker normalt på
en konference med parterne til konventio-
nen, som indkaldes af organisationens ge-
neralsekretær. Ikrafttræden af ændringer
eller nye bilag kræver imidlertid, at mindst
15 medlemsstater, der repræsenterer 50%
af verdens handelskibstonnage, har ratifi-
ceret bilaget.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Gennem MARPOL 73/78 er der etableret
ensartede verdensomspændende regler om
transport og udtømning af olie, skadelige
flydende stoffer i bulk, skadelige stoffer i
emballeret form, kloakspildevand og fast
affald.

Reglerne medfører, at udtømning af olie-
rester fra skibets maskinrum mv. ikke må
finde sted mindre end 12 sømil fra nærme-
ste kyst, og at olietankskibe skal være
mindst 50 sømil fra nærmeste kyst, før de
må lukke olierester ud fra lasten. I særlige
havområder heriblandt Østersøen og
Nordsøen er kravene yderligere skærpet.
Således må der slet ikke ske udtømning fra
lastsiden bortset fra ren ballastvand, og fra
maskinsiden må der kun ske udtømning af
vand med indtil 15 ppm olieindhold.

Afsnit 3.2

Andre internationale
konventioner
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Konstruktionsmæssigt stilles der for olie-
tankskibe krav om separate ballasttanke
samt for visse tankskibe tillige krav om
dobbelt bund eller dobbelt skrog.

Konventionen stiller endvidere krav om, at
udtømninger foretages gennem godkendte
filtrerings-  og overvågningssystemer, der
skal tilsikre, at olieindholdet ikke overskri-
der den fastsatte mængde.

For udtømning af skadelige flydende stof-
fer i bulk gælder, at udtømning af de farlig-
ste stoffer først må finde sted, efter at ski-
bets tanke er blevet renset i havn. Herefter
skal skibet blandt andet være mindst 12
sømil fra nærmeste kyst og på mindst 25 m
vand. Kravene til rensning af tankene er
strengere jo farligere stoffet er. I de særlige
havområder, for eksempel Østersøregio-
nen, bliver der stillet krav om rensning i
flere tilfælde end normalt og i nogle tilfælde
tillige om en bedre rensning, mens udtøm-
ningsbetingelserne er de samme som uden
for de særlige havområder.

For de skadelige stoffer i emballeret form er
der selvklart ikke tale om udtømnings-
mængder, men om bestemmelser for em-
ballering, mærkning, skibsdokumenter,
stuvning og begrænsning af mængder i re-
lation til skadelige stoffer, der er marine-
forurenere.

For toiletspildevand gælder det, at findelt
og desinficeret spildevand må udtømmes
uden for 4 sømil fra den nærmeste kyst.
Hvis spildevandet ikke er behandlet, må
det kun udtømmes uden for 12 sømil fra
den nærmeste kyst.

Kun spildevand, der er behandlet i et god-
kendt behandlingsanlæg, er ikke pålagt
ovenstående restriktioner i relation til ud-
tømninger.

For udtømning af affald gælder det, at ud-
tømning af plastik og herunder syntetisk
tovværk og fiskenet samt affaldsposer af
plastik er forbudt. I de særlige havområder
er det kun tilladt at udtømme fødevare-
affald, og udtømningen skal ske uden for
12 sømil fra den nærmeste kyst.

Med undtagelse af bilaget om kloakspil-
devand er bilagene trådt i kraft. Det skal
bemærkes, at Østersølandene gennem
Østersøkommissionen (HELCOM) også
har sat bilaget om kloakspildevand i kraft
for Østersøregionen. Bilagene trådte i kraft
som følger:

Bilag I (olie)- 2. oktober 1983,

Bilag II  (skadelige flydende stoffer i bulk)-
6. april 1986,

Bilag V (fast affald) - 31. december 1988,

og

Bilag III (skadelige stoffer i emballage) - 1.
juli 1992.

I medfør af konventionen kan der, for så
vidt angår udtømninger af stoffer under
Bilag I, II og V fastsættes strengere regler
for udtømninger i de såkaldte �særlige hav-
områder�, hvorved forstås havområder,
hvor det på baggrund af anerkendte tekni-
ske grunde i relation til områdernes ocea-
nografiske og økologiske beskaffenhed og til
den særlige karakter af områdernes skibs-
trafik er nødvendigt at indføre specielle
tvungne metoder til forebyggelse af havfor-
urening fra disse stoffer.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

På en konference i 1997 blev der vedtaget
et nyt bilag til MARPOL 73/78 om be-
grænsning af luftforurening fra skibe, som
forventes at kunne træde i kraft den 31.
december 2002. Hvis betingelserne for
ikrafttrædelse på denne dato ikke er op-
fyldt, skal miljøkomitéen på sit første møde
herefter undersøge, hvad der hindrer i-
krafttrædelse og derefter tage de nødven-
dige forholdsregler for at overkomme så-
danne hindringer.

Miljøkomitéen arbejder ihærdigt på en
udfasning af tinholdige antibegronings-
malinger og erstatning af disse med be-
handlingsmalinger - metoder, der ikke er
skadelige for havmiljøet. Det forventes, at
IMO´s Generalforsamling i slutningen af
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1999 vil beslutte, at det kommende globale
instrument om udfasningen af disse malin-
ger skal tilsikre, at malingerne ikke påføres
skibe efter 1. Januar 2003 og at tilstedevæ-
relsen af malingerne på skibe helt forbydes
fra 1. Januar 2008.

Ligeledes arbejdes der på et nyt bilag til
konventionen om udskiftning af ballast-
vand for at undgå, at der overføres skade-
lige akvatiske organismer og patogener fra
en region til en anden. Det forventes, at der
kan indkaldes til en konference om dette i
løbet af 2002/2003.

Miljøkomitéen har i de seneste par år in-
tensiveret sit arbejde i relation til udarbej-
delsen af strengere krav til etablering af
modtagefaciliteter i havne for skibsbaseret
affald, idet det har vist sig, at disse facilite-
ter i stor udstrækning er utilstrækkelige, så-
ledes at skibsfarten i mange tilfælde har
været nødsaget til at udtømme affald i strid
med MARPOL 73/78-konventionens reg-
ler.

De nye retningslinier for tilvejebringelse og
anvendelse af modtagefaciliteter i havne
forventes at blive vedtaget i løbet af 2000.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark vil fortsat i samarbejde med
Østersø- og Nordsølandene samt EU ar-
bejde for den tidligst mulige ikrafttræden af
de seneste tiltag i miljøkomitéen til beskyt-
telse af havmiljøet.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU Kommissionen deltager som observa-
tør i miljøkomitéens møder og Kommissio-
nen har gennem de seneste år stået for en
mere aktiv og miljøbevidst holdning end
det tidligere har været tilfældet, og denne
holdning nærmer sig mere og mere til
Østersø- og Nordsølandenes holdning i re-
lation til beskyttelsen af havmiljøet.

Kilder:Kilder:Kilder:Kilder:Kilder:

Miljøstyrelsen

IMO på www.imo.org

Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:

IMO,
4 Albert Embankment,
 London SE1 7SR,
UK
Tel.: 0171-735 7611
FAX: 0171-587 3210
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3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.2 OPRC - konventionen omOPRC - konventionen omOPRC - konventionen omOPRC - konventionen omOPRC - konventionen om
olieforurening og bered-olieforurening og bered-olieforurening og bered-olieforurening og bered-olieforurening og bered-
skab, indsats og samarbejdeskab, indsats og samarbejdeskab, indsats og samarbejdeskab, indsats og samarbejdeskab, indsats og samarbejde

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen er udarbejdet under en in-
ternational konference, afholdt i 1990 i
FN�s Internationale Søfartsorganisation, IMO.

Ved underskrivelse af konventionen påta-
ger alle parter sig, hver især eller i fælles-
skab, at tage alle behørige skridt i henhold
til bestemmelser i nærværende konvention
og tillægget til denne, med henblik på at
træffe foranstaltninger mod og gribe ind
over for en olieforureningulykke.

Geografisk afgrænsning  ogGeografisk afgrænsning  ogGeografisk afgrænsning  ogGeografisk afgrænsning  ogGeografisk afgrænsning  og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

OPRC Konventionen er en global FN-
konvention, der er tiltrådt af 45 lande som
tilsammen repræsenterer 48,7%  af ver-
dens skibstonnage. I Østersøregionen har
Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Dan-
mark tiltrådt konventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Det øverste besluttende organ er IMO�s
Generalforsamling, der mødes hvert andet
år. Generalforsamlingens beslutninger ta-
ges i form af resolutioner, der som udkast
fremsendes af de forskellige komitéer.

Miljøkomitéen - Marine Environment Pro-
tection Committee (MEPC) - er den komi-
té, der primært behandler forhold i relation
til MARPOL 73/78. Komitéen kan inden
for visse områder tage beslutninger i form
af resolutioner, bl.a. ved ændringer til kon-
ventionens bilag.

Ændringer til selve konventionen og vedta-
gelse af nye bilag til denne sker normalt på
en konference med parterne til konventio-
nen, som indkaldes af organisationens ge-
neralsekretær. Ikrafttræden af ændringer
eller nye bilag kræver imidlertid, at mindst
15 medlemsstater, der repræsenterer 50%
af verdens handelskibstonnage, har ratifi-
ceret de nye regler.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen pålægger, at der udarbejdes
beredskabsplaner for skibe, fastlægger
hvorledes de enkelte kaptajner eller andre
personer, som er ansvarlige indberetter en
olieforurening samt beskriver hvilke foran-
staltninger, der skal træffes ved modtagelse
af en indberetning.

Endvidere påtager de kontraherende parter
sig også at bistå andre lande med bistand,
både med hensyn til træning, uddannelse
og teknisk bistand m.v.. Dette har blandt
andet medført, at der er udarbejdet ensar-
tede uddannelses programmer, som kan
anvendes af lande som skal opbygge et be-
redskab mod forurening.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark vil fortsat i samarbejde med
Østersø- og Nordsølandene samt EU ar-
bejde for at så mange lande som muligt bli-
ver kontraherende part til OPRC-konven-
tionen, så alle lande på længere sigt bliver i
stand til at bekæmpe forurening af havet.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU Kommissionen deltager som observa-
tør i arbejdsgruppens møder. Kommissio-
nen har nedsat en Rådgivende ekspert-
gruppe under DG XI, som led i EF�s reak-
tion på Amoco Cadiz-tankskibsulykken i
1978. (Advisory Committee on the Con-
trol and Reduction of Pollution caused by
Oil and Other Harmful Substances
discharged at Sea (ACPH))

Ekspertgruppen rådgiver Kommissionen
om, hvilke studier og pilotprojekter Kom-
missionen skal give finansiel støtte til samt
indhold og form af et informationssystem,
som Kommissionen har oprettet. Dette in-
formationssystem indeholder bl.a. oplys-
ninger om alt bekæmpelsesmateriel inden
for medlemslandene, oplysninger om de
enkelte landes beredskabsplaner, samt op-
lysninger om forskellige stoffers opførsel i
havmiljøet. Informationssystemet om olie er
nu operativt, mens det tilsvarende system
for kemikalier forventes operativt inden for
den nærmeste fremtid.
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Kilder:Kilder:Kilder:Kilder:Kilder:

Miljøstyrelsen

IMO på www.imo.org

Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:

IMO
4 Albert Embankment, London SE1 7SR,
UK
Tel.: 0171-735 7611
Fax: 0171-587 3210

3.2.33.2.33.2.33.2.33.2.3 London - konventionen -London - konventionen -London - konventionen -London - konventionen -London - konventionen -
Konvention af 29. decemberKonvention af 29. decemberKonvention af 29. decemberKonvention af 29. decemberKonvention af 29. december
1972 om forhindring af1972 om forhindring af1972 om forhindring af1972 om forhindring af1972 om forhindring af
havforurening ved dump-havforurening ved dump-havforurening ved dump-havforurening ved dump-havforurening ved dump-
ning af affald og andrening af affald og andrening af affald og andrening af affald og andrening af affald og andre
stofferstofferstofferstofferstoffer

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen, der er skabt i FN regi, un-
dertegnedes i London den 29. december
1972, har til formål at forhindre havfor-
urening ved dumpning herunder klapnin-
ger samt afbrænding på havet af kemikalie-
affald. I november 1996 blev der vedtaget
en protokol, som på en række punkter
ajourfører konventionen samt indarbejder
tidligere beslutninger.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og var pr.1. sep-
tember 1998 tiltrådt af lidt mere end 77
lande. I Østersøregionen har Sverige, Nor-
ge, Finland, Rusland, Polen, Tyskland og
Danmark tiltrådt konventionen. Protokol-
len er pr. 1. marts 1999 kun tiltrådt af Va-
nuatu, England, Sydafrika, Tyskland og
Danmark. Den træder først i kraft, når 25
stater har tiltrådt den.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Det øverste besluttende forum er de kon-
sultative møder, som afholdes hvert efterår.
Beslutninger om at ændre konventionen el-
ler dennes bilag kan vedtages med totredie-
dels flertal af de tilstedeværende. Normalt
har beslutningerne form af resolutioner.
Ændringsforslagene vil oftest være be-
handlet i den videnskabelige arbejdsgruppe
(Scientific Group), inden de forelægges et
konsultativt møde som forslag. Den viden-
skabelige arbejdsgruppe mødes hvert forår.
Der har desuden været nedsat forskellige
arbejdsgrupper efter behov om: dumpning
af lav- og mellemradioaktivt affald, klap-
ninger og havafbrænding af kemikalieaf-
fald. Sekretariatsfunktionen varetages af
IMO (FN�s søfartsorganisation), som lig-
ger i London, hvor også de fleste møder af-
holdes.
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IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen har gennem årene arbejdet
med en lang række problemer. Sammenfat-
tende falder disse i tre grupper:

� regulering af dumpning generelt - her-
under detaljerede retningslinier for
klapninger

� regulering af havafbrænding af kemi-
kalieaffald

� regulering af og stop for dumpning af
lav- og mellemradioaktivt materiale

På det 16. konsultative møde i London
Konventionen i 1993 blev der på dansk
initiativ vedtaget tre større ændringer til
konventionen, som nu er indarbejdet i an-
nexerne: stop for dumpning af radioaktivt
affald, stop for dumpning af industriaf-
fald, samt stop for afbrænding af flydende
ke-mikalieaffald på havet.

Samtidig blev der igangsat en revision af
Londonkonventionen, så en revideret tekst
i form af en protokol kunne vedtages på det
konsultative møde i efteråret 1996. Der
skete herved en tiltrængt modernisering,
samtidig med at tidligere resultater blev
indbygget i konventionen.

London Konventionen har dannet ud-
gangspunkt for en række regionale havkon-
ventioner, som efterfølgende er blevet etab-
leret rundt om i verden.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

Arbejdet i London Konventionen har skif-
tet karakter fra  at være regulerende til at
forbyde visse aktiviteter. For de områder,
hvor dumpning stadig er tilladt, er der dog
behov for solide og detaljerede retningsli-
nier.

Et voksende element i konventionsarbejdet
fremover vil være teknologisk og videnmæs-
sig overførsel samt i et vist omfang økono-
misk hjælp til tredjelande.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark vil fortsat arbejde for, at listen
over kategorier af affaldstyper, der må
dumpes, bliver stedse kortere.

Som to fremtidige indsatsområder kan
nævnes: globalt regelgrundlag for udled-
ninger og andre miljøpåvirkninger fra
offshore-installationer, samt fortsat ar-
bejde for at få vedtaget et globalt forbud
mod dumpning af platforme.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU har status som observatør i de konsul-
tative møder og i den videnskabelige ar-
bejdsgruppe, men deltager sjældent i mø-
derne og blander sig ikke i debatten. I for-
bindelse med diskussionerne omkring stop-
pet for de radioaktive dumpninger prøvede
hollænderne, der på det tidspunkt havde
formandsskab, dog at �presse� de øvrige
lande til at optræde samlet og mere mode-
rat, end Danmark ønskede.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

IMO på www.imo.org
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3.2.43.2.43.2.43.2.43.2.4 Havretskonventionen -Havretskonventionen -Havretskonventionen -Havretskonventionen -Havretskonventionen -
Miljø- og fiskeriafsnit.Miljø- og fiskeriafsnit.Miljø- og fiskeriafsnit.Miljø- og fiskeriafsnit.Miljø- og fiskeriafsnit.
De Forenede NationersDe Forenede NationersDe Forenede NationersDe Forenede NationersDe Forenede Nationers
Havretskonvention afHavretskonvention afHavretskonvention afHavretskonvention afHavretskonvention af
10. december 1982.10. december 1982.10. december 1982.10. december 1982.10. december 1982.

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

I 1973 besluttede FN�s generalforsamling
at indkalde FN�s 3. havretskonference med
den opgave at vedtage en konvention, der
omfattede samtlige spørgsmål vedrørende
retsforholdene på havet, herunder støtte
den fredelige udnyttelse af havet, sikre en
ligelig og effektiv udnyttelse af havets res-
sourcer, yde beskyttelse af havets levende
og ikke levende ressourcer og beskytte og
bevare det marine miljø. Havretskonventio
nen (UN Convention of the Law af the Sea
(UNCLOS)) blev vedtaget i 1982 og
trådte i kraft den 16. november 1994.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og er i dag ratifice-
ret af 127 stater. Af Østersølande har Sve-
rige, Norge, Finland, Rusland, Polen og
Tyskland ratificeret. EU har ligeledes rati-
ficeret. Estland, Letland og Litauen har
hverken underskrevet eller ratificeret. Dan-
mark har undertegnet konventionen, men
har endnu ikke ratificeret den.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Der er i medfør af konventionen oprettet en
række institutioner. De vigtigste er følgen-
de:

� Den Internationale Havbunds-
myndighed (ISBA). Myndigheden er
en forvaltningsmyndighed, der admini-
strerer udnyttelsen af de fælles ressour-
cer  uden for kontinentalsoklen. Insti-
tutionen har sæde i Kingston, Jamaica.

� Den Internationale Havretsdomstol
(ITLOS). Domstolen behandler kun
havretlige sager. Det står deltagers-
taterne frit for at indbringe en sag for
domstolen. Domstolen har sæde i
Hamburg, Tyskland.

� Deltagerstaternes Forsamling
(SPLOS). Der afholdes møder med 1-
2 års mellemrum i FN-bygningen i
New York, USA. Her diskuteres bl.a.
budgetter.

� Kontinental Kommissionen (CLCS).
Kommissionen tager stilling til eventu-
elle deltagerstaters krav uden for 200
sømil grænsen. Kommissionen afholder
deres møder i FN-bygningen i New
York.

Indsatsområder i forbindelseIndsatsområder i forbindelseIndsatsområder i forbindelseIndsatsområder i forbindelseIndsatsområder i forbindelse
med miljøbeskyttelse.med miljøbeskyttelse.med miljøbeskyttelse.med miljøbeskyttelse.med miljøbeskyttelse.

Konventionen omfatter 320 artikler og 9
bilag. Den tilstræber at behandle alle sider
af retsforholdene på havet herunder be-
skyttelsen af havmiljøet.

Havretskonventionen er interessant blandt
andet på grund af institutionaliseringen af
en ekslusiv økonomisk zone på     indtil 200
sømil regnet fra de basislinier, hvorfra sø-
territoriets bredde beregnes. Hvis der er
mindre end 200 sømil mellem to kyststater
skal en afgrænsning ske ved aftale på
grundlag af almindelig folkeret med hen-
blik på at nå frem til en rimelig løsning
(equitable solution).

Opretter en kyststat en eksklusiv økono-
misk zone på indtil 200 sømil, får kyst-
staten eneret til blandt andet at udnytte
havbundens, undergrundens og de overlig-
gende vandes naturlige rigdomskilder (le-
vende og ikke levende). Eneretten omfatter
tillige produktion af energi fra vandet, fra
strømme og vind. Der er endvidere givet
kyststaten jurisdiktion med hensyn til etab-
lering og benyttelse af kunstige øer (bore-
platforme), installationer og anlæg til be-
skyttelse og bevarelse af havmiljøet. Kon-
ventionen indrømmer andre stater ret til
aktiviteter i zonen som sejlads, overflyv-
ning, nedlæggelse af undersøiske kabler og
rørledninger samt anden retmæssig brug i
overensstemmelse med principperne for
det åbne havs frihed forudsat, at brugen
ikke er uforenelig med de højhedsrettighe-
der, der er indrømmet kyststaterne i den
økonomiske zone.
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Konventionens tekst anses - i hvert fald på
miljøområdet - for at reflektere gældende
folkeretlig sædvaneret. Danmark anvender
derfor de regler, som er fastsat i konventio-
nens afsnit om håndhævelse af miljøregler
overfor fremmede skibe  uanset, at Dan-
mark ikke er part i konventionen.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark har underskrevet konventionen
og den særlige aftale om anvendelse af kap.
XI med sædvanligt forbehold for ratifika-
tion, men Danmark deltager hverken i
ovennævnte institutioner eller andre nedsat
i medfør af konventionen, eftersom Dan-
mark endnu ikke har ratificeret konventio-
nen.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Det Europæiske Fællesskab undertegnede
den 7. december 1984 De Forenede Natio-
ners Havretskonvention.  Ligeledes har
Fællesskabet undertegnet (den 28. juli
1994) aftalen om anvendelse af kapitel XI i
konventionen. Fællesskabet ratificerede
konventionen og den særlige aftale om an-
vendelse af kapitel XI i konventionen den 1.
april 1998.

KilderKilderKilderKilderKilder
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Environmental Law and the Environment,
Patricia W Birnie, Alan E Boyle,
Clarendon Press, Oxford

3.2.53.2.53.2.53.2.53.2.5 Geneve-konventionen omGeneve-konventionen omGeneve-konventionen omGeneve-konventionen omGeneve-konventionen om
langtransporteret græn-langtransporteret græn-langtransporteret græn-langtransporteret græn-langtransporteret græn-
seoverskridende luftfor-seoverskridende luftfor-seoverskridende luftfor-seoverskridende luftfor-seoverskridende luftfor-
urening af 13. novemberurening af 13. novemberurening af 13. novemberurening af 13. novemberurening af 13. november
1979, med tilhørende pro-1979, med tilhørende pro-1979, med tilhørende pro-1979, med tilhørende pro-1979, med tilhørende pro-
tokollertokollertokollertokollertokoller

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Helsingforsaftalens slutakt i 1975 inde-
holdt bl.a. fra sovjetisk side et forslag om at
afholde europæiske konferencer om samar-
bejdet vedrørende miljø, energi og trans-
port.

På denne baggrund besluttede de nordiske
miljøministre i 1976 at foreslå en europæ-
isk konvention med det sigte at nedbringe
luftforureningen specielt af svovlforbin-
delser. De nordiske lande etablerede en ar-
bejdsgruppe, der i 1978 kunne forelægge
FN�s Økonomiske Kommission for Europa
(ECE) et udkast til en europæisk konven-
tion om nedbringelse af langtrækkende
grænseoverskridende luftforurening.

Efter lange forhandlinger i ECE under-
skrev 34 lande samt EF Kommissionen i
november måned 1979 konventionen.
Samtidig blev der underskrevet en resolu-
tion om - indtil konventionen var ratificeret
- at implementere konventionen på interim
basis, først og fremmest med hensyn til
svovlforbindelser.

Det første møde i det midlertidige
eksekutivorgan for konventionen fandt sted
i 1980. Her blev der nedsat en arbejds-
gruppe, der skulle belyse effekterne af
svovlforureningen. I 1981 afholdtes det
andet møde i det midlertidige eksekutiv-
organ, og aktiviteten med hensyn til gen-
nemførelsen af arbejdsgruppens program
blev optrappet.

I 1982 afholdtes en ministerkonference i
Stockholm vedrørende forsuringen af mil-
jøet. Konferencen var en opfølgning og en
intensivering af arbejdet med ECE Kon-
ventionen, der på daværende tidspunkt
endnu ikke var ratificeret af et tilstrækkeligt
antal lande til, at den kunne træde i kraft.
Efter at Østrig som det 24. land havde ra-
tificeret ECE Konventionen, trådte denne i
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kraft den 16. marts 1983, og det første
møde i eksekutivorganet afholdtes i juni
samme år.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konvention og protokoller  kan tiltrædes af
medlemslandene af ECE samt stater, som
har samrådsstatus med ECE. Den kan
endvidere tiltrædes af regionale økonomiske
integrationsorganisationer, oprettet af su-
veræne lande, der er medlem af ECE.

Konventionen er nu ratificeret/tiltrådt af
44 medlemslande, heriblandt alle Østersø-
lande og  De Europæiske Fællesskaber.

Oplysninger om kontraherende parter i
forbindelse med protokollerne findes i sam-
menhæng med beskrivelsen af disse.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Konventionsarbejdet styres i henhold til
konventionens artikel 10 af et eksekutiv-
organ (forvaltningsorgan).

Eksekutivorganet holder møde en gang om
året. Ved disse møder orienteres man om
relevante begivenheder fra det årlige møde i
FN�s Økonomiske Kommission for Euro-
pa. Endvidere orienteres man om - og tager
i fornødent omfang beslutninger vedrøren-
de - igangværende aktiviteter såvel i de un-
derliggende grupper som i andre tilsvaren-
de komiteer i ECE�s regi. Arbejdsplanen for
det kommende år bliver diskuteret og ved-
taget, og man godkender budgettet for
EMEP.

Der er i de forløbne år opbygget en struk-
tur af formelle arbejdsgrupper og lignende
organer, ligesom der finder mere uformelle
møder sted mellem eksperter. Hovedgrup-
perne under eksekutivorganet er i 1998:

� Effektgruppen, gruppen til styring af
EMEP-programmet, strategigruppen
(forhandlingsorganet).

� Gruppen vedrørende teknologier mv. til
begrænsning af emissioner.

Disse hovedgrupper har alle formeret sig
med undergrupper vedrørende miljøeffek-
ter, sundhed, måle- og beregningsopgaver,
kortlægning samt teknologi og økonomi.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen er en rammekonvention, der
skal udfyldes med mere operative bestem-
melser. Der er nu udarbejdet og under-
skrevet 7 protokoller, hvoraf de 5 er ratifi-
cerede/tiltrådte:

Samarbejdsprogrammet EMEP
(The Cooperative Programme for Monito-
ring and Evaluation of the Long-range
Transmission of Air Pollutants in Europe)
blev etableret i 1977. Protokollen om lang-
tids finansiering af EMEP blev underskre-
vet i 1984 og trådte i kraft 1988. Den er
nu ratificeret af 36 lande samt De Euro-
pæiske Fællesskaber, herunder landene i
Østersøregionen. Finansieringen af EMEP
består af  obligatoriske årlige bidrag samt
frivillige bidrag. Hovedformålet med
EMEP er at forsyne medlemslandene med
informationer om deposition og koncentra-
tion af luftforurenende stoffer såvel som
mængden og betydningen af langtranspor-
teret luftforurening. Programmet har tre
hovedelementer: indsamling af emissions-
data, måling af nedbørskvaliteten og mo-
dellering og beregning af den atmosfæriske
spredning af luftforureningerne. Tallene fra
EMEP er brugt til at beskrive luftforure-
ningen i Østersøregionen i afsnit 2.5.2.

Helsingfors-protokollen
om reduktion af svovlemissionerne med
mindst 30% i perioden 1980-1993 blev
underskrevet i 1985. De 21 lande, der rati-
ficerede protokollen, reducerede deres
sammenlagte svovlemission med 52% i pe-
rioden 1980-1993. I samme periode redu-
cerede Danmark med 65%. Danmark er-
klærede ved underskriften af protokollen,
at  man ville reducere emissionerne med
50% senest i 1995.

Alle Østsersølande med undtagelse af Est-
land har ratificeret protokollen.



72

Sofia-protokollen
om NOx-emissioner blev underskrevet i
1988 og er nu ratificeret af 24 lande samt
EU. 18 lande, herunder Danmark, har op-
fyldt protokol-lens krav om at stabilisere
deres NOx-emissioner i 1994 i forhold til
1987. USA har ligeledes opfyldt
stabilitetskravet, men med 1978 som
basisår. Nogle af de resterende lande kan i
øjeblikket ikke vurderes på grund af man-
gelfulde data. Danmark underskrev sam-
men med 10 andre lande en deklaration
om yderligere reduktion. For Danmarks
vedkommende drejer det sig om en 30%�s
reduktion i perioden 1986-1998.

Geneve-protokollen
om reduktion af VOC-emissioner (flygtige
organiske forbindelser) blev underskrevet i
1991 af 21 lande og senere i 1992 af yder-
ligere 2 lande. Protokollen, der trådte i
kraft i september 1997 er nu ratificeret af
18 lande. Den forpligter landene til at re-
ducere deres VOC-emissioner med 30%.
For Danmarks vedkommende i perioden
1985-1999. Baggrunden for denne proto-
kol er først og fremmest, at VOC�er ved til-
stedeværelse af sollys og NOx�er danner
ozon, som har skadevirkninger på både
menneskelig sundhed og økosystemer.

Oslo-protokollen
om yderligere reduktion af svovlemissioner
blev underskrevet i 1994. Den trådte i
kraft august 1998 efter 18 landes ratifika-
tion. Den er baseret på begrebet kritisk be-
lastning  og anvendelse af bedst tilgængelig
teknologi.  Protokollen indeholder som
basisforpligtelse emissionslofter fra 30-
87% af 1980 SO2-emissionerne. Målåret er
2000, dog for nogle lande suppleret med
måltal for 2005 og 2010. Protokollens
langsigtede mål er at nå ned på depositio-
ner, der ikke overskrider kritisk belastning,
se afsnit 2.5.5. De ovenfor omtalte emis-
sionslofter svarer til en delmålsætning om
at lukke gabet mellem kritisk belastning,
der jo varierer fra område til område, og
den faktiske deposition i 1990 med 60%.
Danmark er efter Oslo Protokollen forplig-
tet til at reducere SO2-emissionen med
80% i perioden 1980-2000.

Århus-protokollen
om persistente organiske forbindelser
(POP�er) blev underskrevet i juni 1998 af
34 lande.

Protokollens formål er at kontrollere, redu-
cere eller eliminere udledninger, emissioner
og tab  af POP�er til miljøet. For nogle stof-
fer forbydes produktion og anvendelse. For
andre stoffer er der lagt store restriktioner
på brugen, medens der for nogle POP�er,
der dannes utilsigtet ved forbrændings- og
industriprocesser, indføres emissionsbe-
grænsninger, der relateres til et reference-
år. Protokollen omfatter 16 POP�er. I til-
knytning til protokollen vedtog 18 lande og
De Europæiske Fællesskaber en deklara-
tion, der lægger restriktioner på to yderli-
gere POP�er (kortkædede klorerede paraf-
finer og pentaklorfenol).

Århus-protokollen
om tungmetaller blev underskrevet i juni
1998 af 34 lande. Protokollens formål er at
reducere emissionerne fra en række indu-
strielle processer og forbrændingsprocesser
(energiproduktion, vejtransport og affalds-
forbrænding). Den fastsætter grænsevær-
dier for stationære kilder og retningslinier
for anvendelse af bedst tilgængelig tekno-
logi. Herudover indeholder protokollen et
krav om udfasning  af tilsat bly i benzin
samt virkemidler til reduktion af tungme-
taller fra visse produkter, såsom f.eks. kvik-
sølv i batterier. For så vidt angår udfas-
ningstidspunktet for udfasning af tilsat bly
i benzin har Danmark arbejdet kraftigt for
en hurtigere udfasningsperiode end år
2010/2011, som lande med social-økono-
miske og tekniske problemer kan henholde
sig til efter protokollen. Danmark fremlag-
de på denne baggrund i forbindelse med
protokollens underskrift et forslag til en de-
klaration med udfasningstidspunktet for
tilsat bly i benzin år 2005. Deklarationen
blev underskrevet af 32 lande.

Gøteborg-protokollen
om forsuring, eutrofiering og ozondannelse
ved jordoverfladen blev underskrevet 1.
december 1999 af 27 medlemslande, her-
under USA og Canada. Protokollen inde-
holder miljøkvalitetsmålsætninger for de tre
nævn-te miljøproblemer med tilhørende
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reduktionskrav for de fire forurenende
stoffer, der indgår i processerne, nemlig
SO2 ,NOx, NH3 og VOC. For Danmarks
vedkommende betyder den nye protokol, at
emissionerne i forhold til 1990 skal være
bragt ned i 2010 med 70 procent for SO2 ,
55 procent for NOx , 52 procent for VOC
og 43 procent for ammoniak.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark har arbejdet aktivt for, at de ud-
arbejdede protokoller blev så miljøeffektive
som muligt. I tilfælde hvor Danmark sam-
men med visse andre lande har haft opfat-
telsen af, at protokollerne på visse områder
burde have været bedre, har vi underskre-
vet deklarationer om/erklæret, at vi er ind-
stillet på yderligere tiltag (Helsingfors Pro-
tokollen, Sofia Protokollen og Århus Proto-
kollen om POP�er). I forbindelse med un-
derskrift af Århus Protokollen om tung-
metaller fremlagde Danmark et forslag til
en deklaration om hurtigere udfasning af
tilsat bly i benzin, som blev underskrevet af
32 lande.

Danmark har bidraget økonomisk til
EMEP-programmets gennemførelse ved
ydelse af de obligatoriske bidrag samt fri-
villige bidrag. Danmark har desuden i 20
år gennemført det i EMEP vedtagne og
stadigt voksende overvågningsprogram og
indberettet dataene til det fælles datacen-
ter, og har dermed medvirket til at give et
pålideligt billede af Europas grænseover-
skridende luftforurening. Sammen med de
øvrige nordiske lande har Danmark med-
virket til fremme og udbygning af samar-
bejdet om EMEP-programmet. På grund-
lag af midler stillet til rådighed af Nordisk
Ministerråd er der gennemført udviklings-
arbejder i nordisk regi med henblik på ud-
arbejdelse af analysemetoder, der kan bru-
ges ved de udvidelser af programmet, der
har fundet sted.

Danmark har deltaget aktivt i arbejdet un-
der Konventionens arbejdsgrupper for ef-
fekter og  strategier, bl.a. med deltagelse i
de internationale samarbejdsprogrammer
om effekter i ferskvand, i skove, på mate-
rialer, på afgrøder og på økosystemer (inte-
greret økosystemovervågning), samt i ar-

bejdsgrupper af nationale eksperter vedrø-
rende kortlægning og integrerede analyser.
Endelig har Danmark deltaget i de to ad
hoc-arbejdsgrupper af nationale eksperter
om tungmetaller og persistente organiske
forureninger.

Danmark var et af de første lande, der gen-
nemførte en national kortlægning af  tåle-
grænser for tungmetaller baseret på en
foreløbig kortlægningsmanual. Danmark
har også været aktiv i udviklingen af  meto-
der til beregning og kortlægning af tåle-
grænser, bl.a. gennem fælles nordiske pro-
jekter om basis for kortlægning af tåle-
grænser baseret på empiriske data og en
kritisk gennemgang af de nuværende
beregningsmetoder.

Danmark har i henholdsvis 1993 og 1996
været vært ved de årlige møder i de inter-
nationale samarbejdsprogrammer om ef-
fekter i ferskvand og om integreret økosy-
stem-overvågning. Danmark var en af de
drivende kræfter i den seneste revision af
manualen for integreret overvågning i
1997 og har været aktiv i samarbejdet un-
der Nordisk Ministerråd om opbygning af
integreret overvågning i de baltiske lande.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er deltagende part i konventionen og en
række protokoller.

KilderKilderKilderKilderKilder
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ECE på www.unece.org
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3.2.63.2.63.2.63.2.63.2.6 Wien-konventionen tilWien-konventionen tilWien-konventionen tilWien-konventionen tilWien-konventionen til
beskyttelse af  ozonlaget -beskyttelse af  ozonlaget -beskyttelse af  ozonlaget -beskyttelse af  ozonlaget -beskyttelse af  ozonlaget -
Internationale aftaler omInternationale aftaler omInternationale aftaler omInternationale aftaler omInternationale aftaler om
beskyttelse af ozonlagetbeskyttelse af ozonlagetbeskyttelse af ozonlagetbeskyttelse af ozonlagetbeskyttelse af ozonlaget

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Wien konventionen til beskyttelse af  ozon-
laget er en rammekonvention fra 1985, der
er blevet til  under FN�s miljøprogram
(United Nations Environment Program,
UNEP). Konventionen er blevet udfyldt
med Montreal protokollen fra 1987, der si-
den er blevet revideret eller ændret 5 gange.

Geografisk afgræsning ogGeografisk afgræsning ogGeografisk afgræsning ogGeografisk afgræsning ogGeografisk afgræsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Wien Konventionen og tilhørende proto-
koller er globale og åbne for alle FN�s
medlemsstater. Medio 1999 havde mere
end 160 lande tiltrådt Wien Konventionen
og Montreal protokollen, heriblandt alle
lande i Østersøregionen, der - med undta-
gelse af Estland - også har tiltrådt Mon-
treal protokollens 1. ændring.

Protokollens anden ændring er tiltrådt af
alle Østersølande med undtagelse af Rus-
land og Estland.

Den sidste ændring af  Montreal  protokol-
len er på nuværende tidspunkt kun tiltrådt
af Norge, Canada, Chile og Korea.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Wien Konventionen er den første miljøkon-
vention, der efter sit indhold kræver en lø-
bende revision i form af protokoller, base-
ret på ekspertrapporter. Denne model har
dannet forbillede for løsningen af andre
globale miljøproblemer.

De enkelte revisioner af Montreal Protokol-
len om stoffer, der nedbryder ozonlaget,
skal ratificeres hver for sig. Lande er derfor
kun bundet af de revisioner, som de har
ratificeret. Der afholdes et årligt partsmø-
de, hvor der tages beslutninger, som alle er
bundet af.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Wien-konventionen, 1985
Konventionen er i det store og hele en
hensigtserklæring, men omfatter dog sam-
arbejde om forskning og udveksling af in-
formation. Samtidig er konventionen den
nødvendige basis for Montreal Protokollen.

Montreal-protokollen
Det nok vigtigste punkt i protokollen er, at
den revideres regelmæssigt. Revisionen
foregår på grundlag af videnskabelige, tek-
niske, miljømæssige og økonomiske vurde-
ringer udarbejdet af Montreal protokollens
paneler af eksperter. Det har betydet en
dynamisk protokol, der har udviklet sig i
takt med nye videnskabelige opdagelser og
teknologiske nyskabelser.

Montreal-protokollen, 1987
Den oprindelige protokol fra 1987 inde-
holder kun svage, bindende aftaler om  re-
duktion af anvendelse og produktion af
CFC�er og haloner i I-lande. Mere end 160
lande har ratificeret 1987-protokollen.

1990-revision af Montreal -protokollen
Reguleringen af CFC�er og haloner blev
skærpet væsentligt, og andre CFC�er, tetra-
chlormethan og 1,1,1-trichlorethan blev
omfattet. U-landene fik 10 års udsættelse,
men dette skulle dog endeligt bekræftes ved
Partsmødet i 1995. Mere end 120 lande
har ratificeret denne revision.

Desuden blev der etableret en midlertidig
�ozonfond� for perioden 1990-1993 til
betaling af U-landes ekstraomkostninger
ved indførelse af teknologi, der medfører
reduktion eller afvikling af produktion og
forbrug af ozonlagsnedbrydende stoffer.

1992-revision af Montreal-protokollen
Reguleringen af CFC�er, haloner,
tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan
blev strammet væsentligt. Desuden blev
HCFC�er, HBFC�er og methylbromid om-
fattet, og for I-lande blev der aftalt regule-
ring af HCFC�er og methylbromid. Alle
kendte, vigtige ozonlagsnedbrydende stof-
fer er nu omfattet af protokollen. Der blev
endvidere indført en mekanisme til fastlæg-
gelse af �essentielle� anvendelser, dvs. ab-
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solut nødvendige anvendelser af bestemte
stoffer til bestemte formål  efter deres
afviklingsdato. Mekanismen er, at de en-
kelte Parter stiller forslag, panelet for tek-
nologi og økonomi  vurderer forslagene, og
Parterne  beslutter, hvilke anvendelser der
skal betragtes som �essentielle�. �Ozon-
fonden� blev gjort permanent (se senere i
dette afsnit). Mere end 80 lande har ratifi-
ceret denne revision.

1995-ændring af Montreal-protokollen
For I-lande blev reguleringen af HCFC�er
og methylbromid strammet. For U-lande
blev der aftalt afvikling af de fleste stoffer,
men kun �fastfrysning� af forbruget af
methylbromid. Der er dog væsentlige und-
tagelser fra reguleringen af methylbromid.
Disse undtagelser omfatter forskellige �ka-
rantæne�- formål (udtrykket dækker over
behandling af varer, der sendes fra et sted
til et andet, for at forhindre udbredelsen af
skadedyr).

1997-revision af Montreal-protokollen
For I-landene blev afviklingstakten for
methylbromid strammet. For U-lande blev
det besluttet at afvikle methylbromid med
10 års forsinkelse i forhold til I-lande. Kun
et lille antal lande har nået at ratificere
denne revision.

1999-revision af Montreal-protokollen
Der blev taget de første skridt til at ind-
skrænke undtagelserne for methylbromid
til �karantæne�. Et nyt stof, chlorbrom-
methan, blev forbudt fra 2002. I-landenes

produktion af CFC�er, haloner og methyl-
bromid til brug i u-lande nedtrappes og af-
vikles i 2010. Produktion af HCFC�er re-
guleres.

Nuværende statusNuværende statusNuværende statusNuværende statusNuværende status

Resultatet af indsatsen har foreløbigt været
en succes. Forbruget af de ozonlagsned-
brydende stoffer er reduceret meget bety-
deligt - af størrelsesordenen 80% omregnet
til ozonlagsnedbrydende effekt, primært i I-
lande - og der er aftalt total afvikling af alle
stofferne i både I- og U-lande.

Forbruget af de forskellige stoffer/stof-
grupper skal ifølge 1997-revisionen af pro-
tokollen reduceres og afvikles i følgende
takt:

For de fleste stoffer/stofgrupper er ud-
gangspunktet for reduktion forbruget af
stoffet/stofgruppen i et bestemt år. For
HCFC�er i I-lande er det i stedet en kombi-
nation af forbruget af HCFC�er og en %-
del af forbruget af CFC�er. Dette skyldes,
at HCFC�er i et vist omfang har erstattet
CFC�er.

Finansiering og ressourcerFinansiering og ressourcerFinansiering og ressourcerFinansiering og ressourcerFinansiering og ressourcer

Man har etableret Ozonfonden, der for
øjeblikket har ca. 150 mio. dollars til rådig-
hed om året. Hvert 3. år vedtager Parterne,
hvor mange penge fonden skal tilføres i den
næste 3-års periode. Pengene indbetales af
I-landene, idet de enkelte landes indbeta-
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linger fastlægges efter FN-fordelingsnøg-
len. Pengene bruges til projekter i U-lan-
dene til dækning af ekstraomkostninger til
afvikling af produktion og forbrug af ozon-
lagsnedbrydende stoffer. Til vurdering af
projekterne er der nedsat en komité på 14
medlemmer, 7 fra I-lande og 7 fra U-lande.

Global Environment Facility (GEF) har
etableret et �ozon-vindue� gennem hvilket
�fattige� industrilande kan modtage støtte.
For eksempel modtager tidligere Sovjet re-
publikker projektstøtte fra GEF�s ozon-
vindue.

Som ansvarlige for overvågning af projek-
ternes udførelse har Parterne udvalgt
UNEP, UNDP (United Nations Develop-
ment Program), UNIDO (United Nations
Industrial Development Organization) og
Verdensbanken.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er part, men har ikke stemmeret. Alle
medlemslande har ratificeret den anden re-
vision og tre medlemdslande har ratificeret
den tredie revision (Luxemborg, Spanien
og Tyskland).

Reglerne er gennemført i unionen ved for-
ordninger. Der forventes en revideret for-
ordning medio 2000.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

UNEP på www.unep.org

3.2.73.2.73.2.73.2.73.2.7 Klimakonventionen (1992)Klimakonventionen (1992)Klimakonventionen (1992)Klimakonventionen (1992)Klimakonventionen (1992)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

FN�s rammekonvention af 9. maj 1992 om
klimaændringer (UNFCCC) trådte i kraft
d. 21. marts 1994 efter at 50 lande, her-
under Danmark havde ratificeret konven-
tionen. Konventionens langsigtede målsæt-
ning er at de atmosfæriske koncentrationer
af menneskeskabte drivhusgasser skal sta-
biliseres på et niveau, der forhindrer farlig
menneskelig indgriben i klimasystemet.

Klimakonventionen omfatter i princippet
alle forekommende menneskeskabte driv-
husgasser, der ikke er kontrolleret af
Montreal-protokollen, (se afsnit 3.2.6.).
Almindeligvis refereres der til 6 drivhus-
gasser: De naturligt forekommende kuldio-
xid, metan og lattergas samt de industrielt
fremstillede fluorerede kulbrinter: HFC�er-
ne, PFC�erne og svovlhexafluorid.

I lyset af, at Konventionens forpligtelser,
for så vidt angår begrænsning af udslippet
af drivhusgasser, ikke er tilstrækkelige til at
opfylde den langsigtede målsætning, blev
konventionen i december 1997 suppleret
med Kyoto-protokollen, som først forven-
tes at træde i kraft ind i det næste ti-år.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen og protokollen er begge glo-
bale og indeholder derfor ingen geografisk
afgrænsning. Klimakonventionen er pr. 10.
oktober 1998 ratificeret af 176 lande, heri-
blandt alle Østersølande.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Det øverste besluttende organ er parts-
konferencen, der afholdes en gang om året,
hidtil med et ministersegment. Partskonfe-
rencen tager beslutning om både forret-
ningsmæssige forhold som f. eks. budget,
og de mere politiske som ændring af kon-
ventionen og nye protokoller. Der er endnu
ikke vedtaget procedureregler for parts-
konferencen og derfor heller ikke om af-
stemningsregler og beslutningsprocesser.
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Hidtil er beslutningerne taget ved konsen-
sus.

Til forberedelse af partskonferencerne er
der etableret to hjælpeorganer: Subsidiary
Body for Implementation (SBI) og Subsi-
diary Body for Scientific and Technological
Advice (SBSTA). Hjælpeorganerne holder
møde 2 gange årligt.

Konventionens forretningsudvalg (Bu-
reauet) består af en formand, repræsen-
tanter fra de 5 regionale grupper, de små
østater samt formændene fra de to hjælpe-
organer. Danmark repræsenterer p.t. EU i
bureauet. Konventionens sekretariat har
hjemsted i Bonn.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Ud over den tidligere nævnte langsigtede
målsætning indeholder klimakonventionen
en lang række forpligtelser for de lande, der
har ratificeret konventionen.

De generelle forpligtelser, som alle parter til
konventionen er forpligtet af, omhandler
bl.a. opstilling af oversigter over udslip af
drivhusgasser, opstilling af programmer til
reduktion/begrænsning af udslippet af
drivhusgasser, beskyttelse af CO2-lagre og
dræn d.v.s. skove, fremme den videnskabe-
lige forskning på klimaområdet og fremme
befolkningens kendskab til og opmærksom-
hed om klimaændringerne.

De generelle forpligtelser omfatter også
indsendelse af såkaldte nationale kommu-
nikationer, hvori en lang række nationale
forhold med relation til landenes forpligtel-
ser skal beskrives. For I-landene gælder det
især emissionsoversigter, programmer til
reduktion af udslippet af drivhusgasser og
forventningerne til de fremtidige udslip.
Danmark indsendte sin anden kommuni-
kation i november 1997, og den tredje skal
indsendes pr. 30. november 2001. Så godt
som alle I-lande har indsendt deres anden
kommunikation, mens kun et fåtal udvik-
lingslande har indsendt deres første kom-
munikation.

For de industrialiserede lande gælder der
en række særlige forpligtelser. Med hensyn
til udslippet af drivhusgasser skal I-lan-
dene stabilisere deres udslip i 2000 i for-
hold til 1990. EU har valgt at benytte sig
af konventionens mulighed for at opfyldel-
sen kan ske på et fælles grundlag. I-landene
skal ligeledes stille de nødvendige ressour-
cer til rådighed for at udviklingslandene
kan opfylde deres forpligtelser samt dække
deres udgifter til tilpasning til klimaæn-
dringerne. For at udviklingslandenes øko-
nomiske og samfundsmæssige udvikling
kan ske på et mere bæredygtigt grundlag
har I-landene også forpligtet sig til at frem-
me og finansiere overførsel af bæredygtig
teknologi og viden.

Endelige indeholder konventionen en be-
stemmelse om, at landenes forpligtelser - og
her især I-landenes forpligtelser, m.h.t. ud-
slippet af drivhusgasser - skal vurderes
med jævne mellemrum med henblik på op-
fyldelse af konventionens langsigtede mål-
sætning.

Det første review fandt sted i Berlin i marts
1995 og initierede forhandlinger om
Kyoto-protokollen.

De seneste analyser af I-landenes udslip af
drivhusgasser tyder på, at EU- og de cen-
tral og østeuropæiske lande vil kunne op-
fylde stabiliseringsforpligtelsen i år 2000,
mens der for de øvrige I-lande vil være tale
om stigninger på omkring 10%.

Kyoto-protokollen
Hensigten med Kyoto-protokollen er en
skærpelse af klimakonventionens krav til
især I-landenes udslip af drivhusgasser.
Klimakonventionens stabiliseringsforplig-
telse blev langt fra fundet tilstrækkelig til at
opfylde den langsigtede målsætning og det
centrale punkt i protokollen er en konkreti-
sering og skærpelse af landenes forpligtel-
ser m.h.t. udslippet af drivhusgasser.

Forpligtelserne er angivet som et krav til
udslippet af de 6 drivhusgasser regnet som
gennemsnit for perioden 2008 - 2012 i
forhold til 1990. Det er skønnet, at den
samlede reduktion vil være på godt 5%.
Der er sket en vis differentiering af
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forpligtelserne. EU-landene og de central
og østeuropæiske lande skal reducere med
8%, USA med 7% og Japan & Canada med
6%. Rusland og Ukraine skal stabilisere
emissionerne, mens andre I-lande som Au-
stralien, Norge og Island begrundet ved
særlige nationale forhold kan øge deres ud-
slip med op til 10%.

EU har som for konventionen valgt at op-
fylde reduktionsforpligtelsen i fællesskab.
Dette betyder, at der inden for EU er ud-
arbejdet en særlig fordelingsnøgle med de
enkelte landes bidrag. Danmarks bidrag er
en reduktion på 21% under antagelse af at
visse fælles virkemidler inden for EU gen-
nemføres. Denne reduktionsforpligtelse vil
blive indskrevet i Danmarks ratifikation af
Kyoto-protokollen.

For at gøre I-landenes reduktioner af ud-
slippet så omkostningseffektive som muligt
indeholder Kyoto-protokollen mulighed for
handel med emissionskvoter, kreditering
for investeringer i projekter i andre I-lande
og i udviklingslandene samt indregning af
CO2-optag i skove. Bestemmelserne for
anvendelse af disse såkaldte Kyoto-meka-
nismer er under forhandling.

Kyoto-protokollen træder først i kraft når
mindst 55 lande har ratificeret. Af disse
lande skal der være så mange I-lande, at
deres CO2-emissioner udgør 55% af I-lan-
denes emissioner i 1990. I lyset af, at CO2-
udslippet i USA og Rusland udgjorde hen-
holdsvis 36% og 17%, ialt 53%, vil proto-
kollens ikrafttræden afhænge af de to lan-
de.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

FN�s klimapanel har i 1995 vurderet, at
såfremt atmosfærens koncentration af den
vigtigste drivhusgas, CO2, skal stabiliseres
på nuværende niveau vil det kræve øjeblik-
kelige globale reduktioner på mellem 50%
og 70%. De forpligtelser som I-lande har
påtaget sig er derfor langt fra tilstrækkelige
til at opfylde konventionens langsigtede
målsætning. Hertil kommer, at også emis-
sionerne fra udviklingslande på sigt nød-
vendigvis skal underkastes begrænsninger.

Det er EU�s og Danmarks strategi inden
for klimakonventionen, at parterne snarest
muligt bl.a. på baggrund af informationer
fra FN�s klimapanel beslutter sig for en
konkretisering af hvilket niveau koncentra-
tionen af drivhusgasser i atmosfæren skal
stabiliseres. Derefter kan konventionens
langsigtede målsætning operationaliseres,
idet det kan fastlægges, hvilke langsigtede
målsætninger, der bør opstilles for de glo-
bale emissioner både for så vidt angår ni-
veauer og tidsfølge.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske nationale målsætning er en re-
duktion af CO2-emissionen fra den sam-
lede energi- og transportsektor på 20% i
2005 i forhold til 1988. Et sigtepunkt er en
50% reduktion af CO2-emissionen i 2030
i forhold til 1990. Danmark finder, at kun
gennem væsentlige reelle reduktioner af
emissionerne i de industrialiserede lande vil
der kunne mønstres den troværdighed, der
er afgørende for at der på længere sigt kan
stilles krav til emissionerne fra udviklings-
landene. Et afgørende element er indførelse
af fælles virkemidler både inden for EU og
blandt de andre industrialiserede lande.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Fællesskabet har også ratificeret klimakon-
ventionen og underskrevet Kyoto-proto-
kollen. Kommissionen deltager som fuldt
medlem i arbejdet inden for de to instru-
menter.

I forhandlingerne under konventionen/pro-
tokollen er EU-landenes synspunkter koor-
dineret af formandsskabet, der forhandler
på vegne af Fællesskabet

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

FN på www.unfccc.de/idex.html
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3.2.83.2.83.2.83.2.83.2.8 Washington-konventionenWashington-konventionenWashington-konventionenWashington-konventionenWashington-konventionen
- Konvention af 3. marts- Konvention af 3. marts- Konvention af 3. marts- Konvention af 3. marts- Konvention af 3. marts
1973 om international1973 om international1973 om international1973 om international1973 om international
handel med udryddelses-handel med udryddelses-handel med udryddelses-handel med udryddelses-handel med udryddelses-
truede vilde dyr og plan-truede vilde dyr og plan-truede vilde dyr og plan-truede vilde dyr og plan-truede vilde dyr og plan-
ter (CITES)ter (CITES)ter (CITES)ter (CITES)ter (CITES)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Washingtonkonventionen, der efter den en-
gelske forkortelse også kaldes CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), har til formål at beskytte udryddel-
sestruede dyre- og plantearter ved at kon-
trollere den internationale handel med
disse.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og er tiltrådt af
144 lande og heriblandt alle Østersøland-
ene med undtagelse af Litauen, der dog op-
fylder betingelser for udstedelse af tilsva-
rende tilladelser

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Der afholdes partskonference ca. hvert an-
det år. Den næste partskonference (COP11)
ventes at finde sted i marts/april år 2000 i
Nairobi.

Partskonferencen er konventionens beslut-
ningstagende organ. Sekretariatsfunktion-
en varetages af UNEP.

I Danmark er et videnskabsråd (CITES
Scientific Authority) i færd med at blive
udpeget af Naturrådet. Videnskabsrådet
skal løbende være Skov- og Naturstyrel-
sens rådgiver i forbindelse med forvaltnin-
gen af konventionen i Danmark. Viden-
skabsrådet forventes at skulle mødes kvart-
årligt i forbindelse med indstillinger som
forberedelse til styrelsens deltagelse i EU�s
Videnskabelige Undersøgelsesgruppe vedr.
beskyttelse af vilde dyr og planter ved kon-
trol af handelen hermed.
IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde

Mere end 3.100 dyrarter og 35.000 plan-
ter er omfattet af CITES. Dyre- og plante-
arterne er opført på tre lister: liste I (de
stærkt ud-ryddelsestruede arter), liste II
(de truede arter) og liste III (de lokalt tru-
ede arter). Indenfor EU arbejdes med 4 li-
ster: bilag A, B, C og D, hvor bilag A-C
primært omfatter konventionens liste I-III.
Bilag D er arter, hvor man blot ønsker et
overblik over omfanget af importer til EU.
Handel med arter opført på liste I er for-
budt. Handel med arter opført på liste II og
III kan ske på en kontrolleret måde, således
at handelen ikke er til skade for den pågæl-
dende arts overlevelse i naturen. Den pri-
mære kontrol for at begrænse ulovlige
transaktioner med arter omfattet af CITES
sker ved Fællesskabets ydre grænser. Des-
uden sker der også kontrol især af handel
med arter omfattet af bilag A indenfor
Fællesskabet. Denne kontrol foregår i sam-
arbejde med politi og toldvæsen.

En væsentlig side af CITES-implemente-
ringen er information af borgerne. Dette
sker ved løbende udarbejdelse og udsen-
delse af informationsmateriale og orien-
teringsskrivelser til interesserede parter.

Konventionen implementeres ved forelæg-
gelse og udstedelse af CITES-tilladelser,
der dokumenterer arternes lovlige oprin-
delse ved for eksempel import, eksport, re-
eksport mellem EU og tredjelande, samt
handel indenfor EU. I Danmark udstedes
disse tilladelser af Skov- og Naturstyrelsen.

Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-
tegitegitegitegitegi

På internationalt plan foregår der en lø-
bende revision og tilpasning af Washing-
tonkonventionen/CITES. Dette sker ved
gennemførelse ved beslutninger truffet på
partskonferencerne. Konkret har man
f.eks. besluttet, at alle arter af stører nu er
omfattet af Washingtonkonventionen/
CITES, så eksport af ægte kaviar nu er un-
derlagt konventionens krav om tilladelser.
Dette er sket i erkendelse af, at Rusland
ikke længere selv er i stand til at overvåge
og regulere størfangsten i det Kaspiske
Hav og den illegale fangst og eksport af ka-
viar nu truer arternes overlevelse.
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Såvel det internationale CITES-sekretariat
som de kontraherende parter er opmærk-
somme på de ressourcerelaterede proble-
mer ved en effektiv gennemførelse af
Washingtonkonventionen/CITES i de øst-
europæiske lande i Østersøregionen og
Rusland. I EU-regi vil CITES-myndighe-
derne fra kommende EU-medlemslande
blive indbudt til at deltage som observatø-
rer i et kommende møde i EUs forvalt-
ningskomité for Washingtonkonventionen/
CITES.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark tiltrådte CITES den 24. oktober
1977. Skov- og Naturstyrelsen admini-
strerer CITES i Danmark (CITES Mana-
gement Authority/styrelsesråd). Regelsæt-
tet er dels en dansk bekendtgørelse: be-
kendtgørelse nr. 499 af 27. maj 1997 om
beskyttelse af vilde dyr og planter ved kon-
trol af handelen hermed (Washington-
konvention/CITES), dels to EF-forord-
ninger.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU har gennemført konventionen ved to
forordninger: Rådets forordning nr. 338/
97 af 9. december 1996 om beskyttelse af
vilde dyr og planter ved kontrol af hande-
len hermed og Kommissionens forordning
(EF) Nr. 939/97 af 26. maj 1997 om gen-
nemførelsesbestemmelser til Rådets for-
ordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af
vilde dyr og planter ved kontrol af hande-
len hermed. De nye EU-forordninger
medfører, at Fællesskabet har en af de
mest restriktive implementeringer af
CITES i verden. På EU-plan afholdes
kvartårligt forvaltningskomité- og viden-
skabsudvalgsmøder, hvor der løbende ta-
ges beslutninger i forhold til gennemførelse
af forordningerne i EU.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov og Naturstyrelsen

CITES-Sekretariatet på
www.wcmc.org.uk/CITES

World Conservation Monitoring Centre på
www.wcmc.org.uk/species/trade/eu/
index.html

EU-kommissionen på www.europa.eu.int/
comm/dg11/cites/home_en.htm

og www.wcmc.org.uk/species/trade/eu/

Fitzgerald, Sarah (1989): International
Wildlife Trade: Whose business is it? World
Wildlife Fund. 459 p. Washington, D.C.

Fleming, Elizabeth H. (1994): The
Implementation and Enforcement of
CITES in the European Union. A
TRAFFIC Europe Discussion Paper. 31
pages. TRAFFIC Europe, Brussels.
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3.2.93.2.93.2.93.2.93.2.9 Bonn-konventionen omBonn-konventionen omBonn-konventionen omBonn-konventionen omBonn-konventionen om
beskyttelse af vandrendebeskyttelse af vandrendebeskyttelse af vandrendebeskyttelse af vandrendebeskyttelse af vandrende
arter af vilde dyr. (1979)arter af vilde dyr. (1979)arter af vilde dyr. (1979)arter af vilde dyr. (1979)arter af vilde dyr. (1979)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Bonn Konventionen blev vedtaget i 1979,
men trådte først i kraft i 1983. Konventio-
nen har til formål at styrke beskyttelsen af
vandrende vilde dyr, som regelmæssigt
krydser nationale grænser.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er en global aftale, der p.t.
har 54 kontraherende parter, heraf har
følgende lande i Østersøregionen ratificeret
Bonn-Konventionen: Danmark, Finland,
Norge, Polen, Sverige, Tyskland.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Der afholdes partskonference med ca. 2-3
års mellemrum. Partskonferencen er kon-
ventionens beslutningstagende organ.
Sekretariatsfunktionen varetages af UNEP.
Til konventionen er der tilknyttet et viden-
skabligt råd, som hver af parterne kan ud-
pege en kvalificeret ekspert til. Endvidere
udpeger parternes konference et antal kva-
lificerede eksperter til rådet. Rådet skal
bl.a. henlede parternes opmærksomhed på
alle spørgsmål, som vedrører konventio-
nens målsætning.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen skaber rammerne for, at der
træffes nødvendige foranstaltninger til at
sikre arter, der ikke har en gunstig be-
standsstatus, og arter der er truede (Kon-
ventionens Liste 1). Parterne skal ved at
træffe de nødvendige foranstaltninger søge
at forebygge at migrerende arter bliver tru-
ede.

Endvidere skal parterne bestræbe sig på at
indgå aftaler om beskyttelse og forvaltning
af arter som er omfattet af Konventionens
Liste II. Konventionen afstikker retningsli-
nier for hvordan sådanne aftaler bør ud-
formes. Bl.a. fastslås det, at aftaler skal

dække hele den pågældende migrerende
arts udbredelse, og at aftalen skal være
åben for tiltrædelse af alle stater, der er
forekomstlande for den pågældende art,
uanset om de er kontraherende parter til
Konventionen.

Konventionens vigtigste formål er at frem-
me indgåelsen af regionale aftaler vedr. be-
skyttelse af enkelte migrerende dyrearter el-
ler dyregrupper nævnt i konventionens liste
I og II.

Der er under konventionen indgået aftaler
om beskyttelse af:

� Flagermus i Europa
� Småhvaler i Østersøen og Nordsøen
� Sæler i Vadehavet

En væsentlig aftale som er færdigforhand-
let, og som forventes at træde i kraft inden
selve Bonn-Konventionens 6. partskon-
ference i november 1999 er Aftalen om Be-
skyttelse af Afrikansk-Eurasiske Migreren-
de Vandfugle. Folketinget har i 1998 med-
delt sit samtykke til at Danmark ratificerer
aftalen. Aftalens geografiske område om-
fatter samtlige lande i Østersøregionen.

Endvidere må den eksisterende aftale om
beskyttelse af småhvaler i Østersøen og
Nordsøen anses som et vigtigt led i tilveje-
bringelsen af den fornødne viden om
bestandene, således at der i aftalens regi li-
geledes kan iværksættes forvaltningstiltag
til sikring af bestandene af småhvaler i om-
rådet (se iøvrigt afsnit 3.1.3).

Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-
tegitegitegitegitegi

Konventionens fremtidige mål er at opnå
en bedre dækning på globalt plan ved, at
flere end de nuværende 54 lande tiltræder
konventionen. Særligt i relation til beskyt-
telsen af Østersøregionens migrerende
dyrearter er der behov for, at de baltiske
lande bliver parter i konventionen.

For at sikre vandfuglene i Østersøregionen
anses det endvidere for væsentligt, at de
baltiske lande tilslutter sig vandfugleafta-
len. For konventionens fremtid er det vig-
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tigt, at der indgås regionale aftaler i andre
verdensdele om fælles beskyttelsesforan-
staltninger m.v. af de migrerende arter,
som konventionen tilstræber at forbedre
forholdene for.

Dansk PolitikDansk PolitikDansk PolitikDansk PolitikDansk Politik

Danmark er involveret i samtlige de regio-
nale aftaler, der hidtil er indgået under
Bonn-Konventionen. Den danske holdning
til konventionen er, at der ikke bør indgås
mange aftaler omfattende enkelte arter med
dertil knyttede forvaltningsplaner. Det na-
tionale arbejde i forhold til konventionen vil
i så fald kunne udvikle sig til at blive admi-
nistrativt tungt. Det bør hellere tilstræbes,
at der indgås regionale aftaler om hele
dyregrupper, som tilfældet er i forbindelse
med den aktuelle aftale om beskyttelse af
migrerende afrikansk-eurasiske vandfugle.
Fra en dansk synsvinkel må Bonn-Kon-
ventionen anses som et udmærket instru-
ment at bruge i Østersøregionen i bestræ-
belserne på at beskytte de derværende fæl-
les migrerende dyrearter.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er medlem af konventionen.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

Bonn Konventionen på
www.wcmc.org.uk/cms/

3.2.103.2.103.2.103.2.103.2.10 Ramsar-konventionen -Ramsar-konventionen -Ramsar-konventionen -Ramsar-konventionen -Ramsar-konventionen -
Konvention om våd-Konvention om våd-Konvention om våd-Konvention om våd-Konvention om våd-
områder af internationalområder af internationalområder af internationalområder af internationalområder af international
betydning som levestederbetydning som levestederbetydning som levestederbetydning som levestederbetydning som levesteder
for især vandfugle og fiskfor især vandfugle og fiskfor især vandfugle og fiskfor især vandfugle og fiskfor især vandfugle og fisk
(1971)(1971)(1971)(1971)(1971)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Ramsar konventionen af 2. februar 1971
om beskyttelse af vådområder af interna-
tional betydning som levesteder for især
vandfugle og fisk er et resultat af
UNESCO�s arbejde.

Ramsar konventionen er den ældste ver-
densomspændende konvention, der har et
bredt naturbevarende sigte, nemlig sikrin-
gen af vådområder og deres karakteristiske
flora og fauna i et samspil mellem en lang-
sigtet national politik og internationalt
samarbejde. Konventionen angiver, at våd-
områder udgør en ressource af stor økono-
misk, kulturel, videnskabelig og rekreativ
værdi, og at tabet af dem vil være uerstatte-
ligt.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Ramsarkonventionen er en global aftale,
som i alt 112 lande har tilsluttet sig. Alle
stater i Østersøregionen på nær Hviderus-
land har underskrevet og ratificeret kon-
ventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Ramsarkonventionen forvaltes i det daglige
af et sekretariat, the Ramsar Convention
Bureau, og et forretningsudvalg, Standing
Committee. Sekretariatet skal mindst én
gang hvert tredie år indkalde til en parts-
konference. Partskonferencen har en række
overordnede opgaver, som er nærmere spe-
cificeret og fastlagt i konventionen, med
henblik på at efterprøve og fremme kon-
ventionens opfyldelse.

Partskonferencen har beføjelser til at ved-
tage anbefalinger og resolutioner med hen-
blik på at fremme konventionens virknin-
ger. Partskonferencen kan herunder disku-
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tere opfyldelse af konventionen, foretage
ændringer af lister, vurdere oplysninger om
ændringer i den økologiske karakter af våd-
områder og rette konkrete henstillinger til
parterne. Desuden kan Partskonferencen
anmode relevante internationale organisa-
tioner om at udarbejde rapporter og stati-
stiske oversigter over forhold vedrørende
vådområder, som er af overvejende inter-
national karakter.

Partskonferencen skal fastsætte og løbende
efterprøve konventionens økonomiske ved-
tægter, og vedtage et budget for den føl-
gende regnskabsperiode med to trediedeles
flertal af de tilstedeværende og stemmeaf-
givende parter. Hver af de kontraherende
parter, som er repræsenteret på konferen-
cen, har én stemme, idet anbefalinger, re-
solutioner og beslutninger vedtages ved et
simpelt flertal af de tilstedeværende og
stemmeafgivende parter, dog normalt ved
konsensus. Der bidrages til konventionens
budgetter efter en bidragsskala, som skal
vedtages énstemmigt.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionstekstens definition på vådom-
råder er bred. Den omfatter både søer og
moser m.v. samt brakke og salte vandom-
råder, hvis dybde ikke overstiger 6 meter.
Et vådområde betragtes som af internatio-
nal betydning, hvis:

� der i området regelmæssigt opholder sig
20.000 vandfugle,

� der i området regelmæssigt opholder sig
1 % af en population af en art eller
underart af vandfugle,

� området er af betydning for oprindeligt
hjemmehørende fiskearter, i visse sta-
dier af fiskenes livscyklus

� repræsentative fiskearter i vådområ-
det, udgør et væsentligt bidrag til den
globale biologiske diversitet, eller

� området er et væsentligt fouragerings-,
gyde-, opvækst- eller rasteområde for
overlevelse af vigtige fiskebestande.

De lande, som har tiltrådt konventionen,
skal udpege mindst ét vådområde til listen
over internationalt betydningsfulde våd-
områder. Optagelsen af et vådområde på

listen medfører intet indgreb i landets eks-
klusive suveræne rettigheder, men der er en
international forpligtigelse til, at landet
udformer og gennemfører en planlægning
med henblik på at fremme beskyttelsen og
sikrer, at udnyttelsen af dem sker på en ø-
kologisk bæredygtig måde. Forvaltningen
af Ramsarområderne skal således både til-
godese områdernes økologiske værdier og
eventuelle ønsker om at udnytte områdets
resourcer og rekreative værdier.

Yderligere forpligtiger landene sig også til
generelt at sikre vådområder og vandfugle
indenfor landets grænser f.eks. ved at op-
rette naturreservater i vådområder - uan-
set om disse områder er udpeget som Ram-
sarområder - samt at drage omsorg for et
hensigtsmæssigt tilsyn med vådområder.
Der er desuden en forpligtigelse til at un-
derrette konventionen om ændringer i den
økologiske karakter af udpegede vådområ-
der. Der er p.t. (Oktober 1998) udpeget
ialt 953 vådområder til listen over interna-
tionalt betydningsfulde vådområder. Der
er udpeget 45 områder i Østersøre-gionen.

Konventionens verdensomspændende be-
tydning for beskyttelsen af vådområder er i
de senere år øget, idet bl.a. flere og flere af
U-landene har tiltrådt konventionen. I den
sammenhæng er det især af betydning at
der er vedtaget rekommendationer om bl.a.
beskyttelse af mangrove/moseområder og
koralrev, miljøkonsekvensvurderinger, lo-
kalbefolkningens indflydelse på udarbej-
delsen af forvaltningsplaner, net af vådom-
råder langs den østasiatisk/australske træk-
rute, uddannelse i forvaltning af vådområ-
der og oprettelsen i Ramsar Bureauet af et
regionalt kontor.

Ramsar Bureauet arbejder tæt sammen
med Konventionen om Biologisk Mangfol-
dighed. Der er den 19. januar 1996 ud-
sendt et �Memorandum of Cooperation�
mellem Konventionen om Biologisk Mang-
foldighed og Ramsar-konventionen, hvor-
efter disse konventioners sekretariater skal
samarbejde, udveksle informationer, koor-
dinere arbejdsprogrammer og opfordre
parterne til at beskytte og forvalte de eksi-
sterende vådområder på en fornuftig
måde.
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Bureauet har ligeledes samarbejdet med
GEF (Global Environment Facility), der
har vedtaget en �Operational Strategy�,
hvori der er en speciel reference til Ram-
sar-konventionen i forbindelse med støtte
til beskyttelsen af internationale vand-
områder.

Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-
tegitegitegitegitegi

Ved partskonferencen i marts 1996 blev
der udarbejdet en strategisk plan for
1997-2002, der blev justeret på parts-
konferencen i maj 1999. Konventionens
mission er bevarelsen og den bæredygtige
udnyttelse af vådområder via national
handling og internationalt samarbejde for
derigennem at bidrage til en bæredygtig
udvikling. Konventionen vil i det kommen-
de år arbejde for at udbrede en bæredygtig
udnyttelse af vådområder, at øge opmærk-
somheden om vådområder, at sikre at alle
Ramsarområder opnår den fornødne be-
skyttelse, at forøge antallet af udpegede
vådområder, samt at mobilisere internatio-
nalt samarbejde og finansiering af bevaring
af vådområder.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Det er Danmarks politik at bidrage til en
sikring af Ramsar-konventionens målsæt-
ninger. Danmark finder det centralt, at
Østersøregionens vådområder bevares og
udnyttes bæredygtigt. Inden for Østersøre-
gionen findes en lang række vådområder af
international værdi. Danmark bidrager
bl.a. til sikring af vådområder i den østlige
del af regionen i forbindelse med bistands-
projekter i Østeuorpa, som støtter udarbej-
delsen af forvaltningsplaner for våd-
områder, etablering af økologiske netværk
samt udpegning af fugle- og habitatom-
råder.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Samtlige EU-lande er parter i Ramsarkon-
ventionen. Derimod er EU som sådan ikke
part i konventionen, der ikke indeholder
bestemmelser, som tillader et et sådant
medlemskab. I realiteten er der en udstrakt
EU-kompetence på Ramsar-konventionens

område, først og fremmest i kraft af Fugle-
beskyttelses- og Habitatdirektivets forplig-
telser til at bevare vigtige naturtyper og
plante- og dyrearter i almindelighed samt
til at beskytte de særligt udpegede fuglebe-
skyttelsesområder i særdeleshed. Således er
alle Ramsarområder i Danmark i deres
helhed samtidig udpeget som EU-fuglebe-
skyttelsesområder, og hovedparten af disse
områder er foreslået udpeget som EU-
Habitatområder.

EU-Ministerrådet har netop vedtaget en
række konklusioner i forbindelse med
Kommissionens meddelelse om forsvarlig
anvendelse og administration af vådområ-
der, hvori der henvises til Ramsarkonven-
tionens arbejde på dette felt.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

Om RAMSAR på Internet:

www.unesco.org
www.gefweb.org/intro/gefintro.pdf
www.ramsar.org



85

3.2.113.2.113.2.113.2.113.2.11 Bern-konventionen -Bern-konventionen -Bern-konventionen -Bern-konventionen -Bern-konventionen -
Konvention om beskyttelseKonvention om beskyttelseKonvention om beskyttelseKonvention om beskyttelseKonvention om beskyttelse
af den europæiske faunaaf den europæiske faunaaf den europæiske faunaaf den europæiske faunaaf den europæiske fauna
og dens naturlige leve-og dens naturlige leve-og dens naturlige leve-og dens naturlige leve-og dens naturlige leve-
steder (1979)steder (1979)steder (1979)steder (1979)steder (1979)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Bern-konventionen blev udfærdiget og un-
dertegnet i 1979 af Europarådets davæ-
rende medlemsstater.

Konventionens har sin baggrund i, at
mange dyre- og plantearter var i stærk til-
bagegang eller direkte udryddelsestruede
og der var brug for et formaliseret samar-
bejde over landegrænserne, for på en effek-
tiv måde at beskytte dyre- og plante arter
og deres naturlige levesteder.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og af landene i
Østersøregionen har følgende ratificeret
konventionen: Danmark, Estland, Finland,
Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tysk-
land. EU har ligeledes tiltrådt konventio-
nen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Den overordnede varetagelse af konventio-
nen forestås af Det Stående Udvalg, hvortil
alle kontraherende parter kan sende en de-
legation, altså en slags partskonference.
Det Stående Udvalg:

� skal afholde møde mindst hvert andet
år, samt når et flertal af parterne øn-
sker det

� står for revidering af lister, anbefalin-
ger til foranstaltninger til de kontraher-
ende parter samt fremsættelse af for-
slag til forbedring af konventionen

� har kompetence til på eget initiativ at
arrangere ekspertgruppemøder

Den daglige administration af konventio-
nen varetages af Europarådets sekretariat.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionens indsatsområder fokuserer
især på emner, der mere eller mindre kan
aflæses i de overordnede målsætninger.
Det er konventionens målsætning at skabe
større opmærksomhed om de arter, som er
truede. Indsatsområderne kommer til ud-
tryk i fire lister, som er bilag til Konventio-
nen:

� strengt beskyttede plantearter (Liste I),
� strengt beskyttede dyrearter (Liste II),
� beskyttede dyrearter (Liste III) samt
� forbudte drabs- og fangstmetoder samt

andre former for udnyttelse af dyre-
arter (Liste IV).

Som følge af konventionen forpligter par-
terne sig til at sørge for at iværksætte be-
skyttelse for de i listerne nævnte arter, samt
til at forsøge at indarbejde hensyn til arter-
ne i den øvrige forvaltning og planlægning.

Udover konventionens egne arbejdsopga-
ver står Det stående Udvalg for implemen-
teringen af Action Theme 11 �Action for
Threatened Species� under �Den Pan-
europæiske biologiske og landskabs
diversitetsstrategi�.

Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-
tegitegitegitegitegi

Bern-konventionens strategi er, at der på
længere sigt skal udvikles et netværk af
habitater (The Emerald Network), der har
til formål at tilgodese de plante- og dyre-
arter, som er nævnt i konventionens lister,
samt deres levesteder.

I relation til opfyldelse af intentionerne med
udvikling af ovennævnte netværk, vurderes
det, at EU�s Fuglebeskyttelses- og Habitat-
direktiv og den deraf følgende udpegning
af Fugle-beskyttelses- og Habitatområder -
der tilsammen vil danne det såkaldte NA-
TURA 2000 netværk - kommer til at spille
en væsentlig rolle i sikring af levestederne
for arter, som optræder på Bernkonventio-
nens lister. Derfor lægges der op til at net-
værket skal udvikles i tæt relation til NA-
TURA 2000.
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Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Det er op til de enkelte lande at finde en
måde hvorpå intentionerne i konventionen
kan implementeres. Det er Danmarks op-
fattelse, at Bern konventionen er en vigtig
ramme om naturbeskyttelsen i Østersøre-
gionen og implementeringen af EF-habi-
tatdirektiv vil bidrage til en styrkelse af
denne naturbeskyttelse for de lande som vil
blive optaget i EU.

Der er på nuværende tidspunkt ikke speci-
fikke forvaltningstiltag i Østersøregionen,
der entydigt kan tilskrives Bern-konventio-
nen. Det drejer sig i større grad om, at kon-
ventionen tilgodeses sammen med øvrige
forvaltningstiltag, herunder især udpeg-
ning af habitat-områder i relation til
Habitat-direktivet.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EF er part i Bern konventionen. Som følge
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-
habitatdirektivet, der implementerer store
dele af konventionen, er der i praksis kom-
petence på hele området.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

Bern konventionen på
www.coe.fr/eng/legaltxt/104e.htm

ECNC på
www.ecnc.nl/doc/europe/legislat/
bernconv.html

3.2.123.2.123.2.123.2.123.2.12 Verdensarv-konventionenVerdensarv-konventionenVerdensarv-konventionenVerdensarv-konventionenVerdensarv-konventionen
- Konvention om beskyt-- Konvention om beskyt-- Konvention om beskyt-- Konvention om beskyt-- Konvention om beskyt-
telse af verdens kultur- ogtelse af verdens kultur- ogtelse af verdens kultur- ogtelse af verdens kultur- ogtelse af verdens kultur- og
naturarv (1972)naturarv (1972)naturarv (1972)naturarv (1972)naturarv (1972)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Baggrunden for UNESCOs vedtagelse af
konventionen af 16. november 1972 om
beskyttelse af verdens kultur- og naturarv
var en erkendelse af at varetagelse af ver-
dens natur- og kulturarv ikke kan tilgode-
ses tilstrækkeligt på nationalt plan.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Verdensarvskonventionen er global og  til-
trådt af i alt 156 stater. Følgende lande i
Østersøregionen: Danmark, Estland, Fin-
land, Hviderusland, Letland, Litauen, Po-
len, Rusland, Sverige, Tyskland har tiltrådt
konventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Til varetagelse af konventionen er nedsat
en mellemstatslig komité, der består af 21
medlemmer valgt mellem medlemsstaterne
under den forudsætning, at der skal sikres
en ligelig repræsentation mellem verdens
forskellige egne og kulturer.

På baggrund af kriterier fastlagt af hen-
holdsvis konventionen og komitéen er med-
lemsstaterne forpligtet til at nominere na-
tionale verdensarvsemner og søge om  opta-
gelse på listen. Når ansøgningen fra de en-
kelte medlemslande er indsendt, skal an-
søgningen godkendes af International
Council on Monuments and Sites
(ICOMOS)) og World Conservation
Union (IUCN), før komitéen kan godken-
de nomineringen.

På baggrund af informationerne fra de en-
kelte medlemslande udarbejder komitéen
en verdensarvsliste, som skal offentliggøres
mindst hvert andet år.

Sekretariatsfunktioner for komitéen vareta-
ges af UNESCO.
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IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Beskyttelsen af Verdensarven praktiseres
ved at udarbejde en liste over de områder
og objekter, som vurderes at være af ene-
stående universel betydning

Konventionens vigtigste indsatsområde er
at skabe opmærksomhed om og sikre de
elementer, som komitéen vurderer har så
universel betydning, at de er berettiget til at
figurere på verdensarvslisten. Der var pr.
december 1998 opført 582 lokaliteter på
Verdensarvslisten, heraf 445 kultur- og
117 naturlokaliteter pr. oktober 1998. I
Østersøregionen 14 lokaliteter.

I tillæg til verdensarvslisten opstiller komi-
téen en liste over verdens kultur- og natur-
arv, der er i fare. Denne liste har til formål
at skabe ekstra opmærksomhed om de om-
råder, der er i aktuel og potentiel fare for
ødelæggelse f.eks. på grund af naturkata-
strofer eller krig. Denne liste udsendes i re-
videret form en gang om året.

Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-Nuværende og fremtidige stra-
tegitegitegitegitegi

Konventionens strategi har i de senere år
udviklet sig til at lægge større vægt på at
koordinere arbejdet med andre internatio-
nale konventioner, der har mere eller min-
dre sammenfaldende formål. Der bliver
lagt en indsats i, at nationer som endnu
ikke har tilsluttet sig konventionen bliver
tilknyttet. Der er endvidere fastlagt en glo-
bal strategi, der sigter mod bedre repræ-
sentation af kulturarven i 3. verdens lande
og bedre repræsentation af naturområder
og især områder, der byder på kombina-
tion af natur- og kulturværdier.

Der er ingen specifikke strategitiltag for
Østersøregionen, men med de baltiske lan-
des ratifikation af traktaten i 90�erne er der
skabt basis for en koordineret indsats for
regionen. En sådan koordineret indsats for
regionen kan tænkes at blive en udbygning
af det samarbejde, som de nordiske lande
har udviklet. Dette samarbejde har bl.a.
udmøntet sig i et forsøgsprojekt, hvor der
er oprettet et nordisk Verdensarvskontor i
Oslo pr.1/1-1996, der har til formål at ko-

ordinere indsatsen på tværs af landegræn-
serne i foreløbigt tre år.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske politik på konventionens om-
råde er at udnytte muligheden til at sikre
væsentlige områder og bygningsværker,
ved at udpege de områder i Danmark, som
kan komme ind under kategorien universel
betydning. Dog kan en eventuel  nomine-
ring som verdensarvsobjekt ikke stå alene,
idet udpegningen gælder objektet, men
samtidig ligger der en forpligtigelse til at
bevare og udvikle omgivelserne i overens-
stemmelse med udpegningsgrundlaget.

Udpegningen af verdensarvsobjekter bliver
således til et yderligere argument til at sikre
værdifulde områder via nationale beskyt-
telsesforanstaltninger.

For at undgå diskussionen om hvornår no-
get er kultur og hvornår natur, benytter
man i Danmark og i det øvrige Norden ofte
betegnelsen landskab, som begreb for det
område, der ønskes udpeget. Det er ikke
dansk eller nordisk politik at betegne ver-
densarvslisten som en liste, der på et tids-
punkt kan erklæres for endelig. Det vurde-
res, at der efterhånden som nye generatio-
ner kommer til, vil ske en udvikling i den
måde som objekterne anskues på og der-
med vil der være yderligere elementer, som
vurderes at være af universel betydning.

I Danmark er Roskilde Domkirke og Jelling
stenene inklusive kirken og de to høje for
nuværende udpeget, som værdige til at op-
træde på Verdensarvslisten. Kronborg Slot
er pr. 2001 optaget som verdensarvsob-
jekt. Sammen med Holland og Tyskland
arbejdes der endvidere på at få optaget
Vadehavsregionen på listen.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er ikke selvstændig part af konventio-
ner, men alle 15 EU-lande har tiltrådt
konventionen.
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KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

UNESCO på www.unesco.org/whc/nwhc

Konventionens hjemmeside med opdateret
liste over Verdensarvslokaliteter findes på
adressen:  www.unesco.org/whc/nwhc/pa-
ges/home/pages/homepage.htm

Nordisk Ministerråd: �Verdensarv i Nor-
den - forslag til nye områder på Verdens-
arvlisten�, 1996, København.

3.2.133.2.133.2.133.2.133.2.13 Konventionen om denKonventionen om denKonventionen om denKonventionen om denKonventionen om den
biologiske mangfoldighedbiologiske mangfoldighedbiologiske mangfoldighedbiologiske mangfoldighedbiologiske mangfoldighed
(1992)(1992)(1992)(1992)(1992)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

UNEP konventionen om biologisk mang-
foldighed blev vedtaget ved Rio-konferen-
cen i 1992. Biologisk mangfoldighed eller
biodiversitet er mangfoldigheden af levende
organismer i alle miljøer, både på land og i
vand, samt de økologiske samspil som
organismerne indgår i. Biodiversitet omfat-
ter såvel variationen indenfor og imellem
arterne som mangfoldigheden af økosyste-
mer.

Konventionen har tre hovedformål: At be-
vare den biologiske mangfoldighed, at ud-
nytte de biologiske ressourcer bæredygtigt
og at sikre en rimelig og retfærdig fordeling
af de fordele, udnyttelsen af de genetiske
ressourcer resulterer i.

Konventionens hovedforpligtelser består i
følgende:

� Udvikling af nationale biodiversitets-
strategier.

� Identificering og overvågning af den
biologiske mangfoldighed.

� Etablering af beskyttede områder, re-
tablering af forarmede eller nedbrudte
økosystemer og kontrol med udsætning
af fremmede arter.

� Gennemførelse af uddannelses- og
forskningsprogrammer om bevaring og
bæredygtig udnyttelse af biodiversitet
samt støtte til sådanne programmer i
ulandene.

� Udarbejdelse af miljøkonsekvens-
analyser forud for projekter, der kan
reducere biodiversiteten.

� Teknisk og videnskabeligt samarbejde,
især med U-landene, med henblik på at
implementere konventionen.

� Sikring og fremme af adgangen til gene-
tiske ressourcer.

� Sikring af adgangen til og overførsel af
teknologi.

� Informationsudveksling mellem parter-
ne om alle emner, der har betydning for
biodiversiteten.

� Fremme af den offentlige viden og ind-
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sigt i og opmærksomhed på biodiversi-
tet, teknisk og videnskabeligt samarbej-
de, især med ulandene, med henblik på
at gennemføre konventionen samt in-
formationsudveksling mellem parterne
om alle emner, der har betydning for
biodiversiteten.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global, og åben for alle
FN�s medlemslande. Over 150 stater, her-
under alle staterne i Østersøregionen, har
underskrevet og ratificeret konventionen.
EU har ligeledes tiltrådt og ratificeret kon-
ventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Parternes konference er det højeste beslut-
tende organ. Endvidere er der et hjælpeor-
gan for videnskabelig, teknisk og teknolo-
gisk rådgivning, som skal give parternes
konference, og i givet fald dennes andre
hjælpeorganer passende rådgivning om
gennemførelsen af konventionen. Dette or-
gan er åbent for deltagelse fra alle parterne
og er tværfagligt. Det omfatter regeringsre-
præsentanter med kompetence på det rele-
vante fagområde.

Sekretariatet, der forestås af UNEP, sam-
ordner aktiviteterne med andre relevante
internationale organer og varetager almin-
delige sekretariatsfunktioner i form af rap-
porter over udførelsen af sine funktioner
samt forberedelse af parternes konferencer.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen har i høj grad bidraget til at
sætte den biologiske mangfoldighed på den
globale dagsorden som et globalt miljøpro-
blem. Under konventionen er der igangsat
en række tiltag inden for de forskellige em-
neområder konventionen dækker. En lang
række stater har udarbejdet nationale sta-
tusoversigter over den biologiske mangfol-
dighed og udarbejdet strategier og hand-
lingsplaner til opnåelse af bevaring og bæ-
redygtig udnyttelse af biologisk mangfol-
dighed.

Under konventionen er der i januar måned
2000 vedtaget en protokol om sikkerhed i
forbindelse med overførsel af genetisk mo-
dificerede organismer fra et land til et an-
det land, den såkaldte Biosafety protokol.

Ved den seneste partskonference i maj
1998 blev nedsat et ekspertpanel, der skal
undersøge problemerne vedrørende adgang
til genetiske ressourcer og vilkårene for ret-
færdig fordeling af fordele ved udnyttelse
af genetiske ressourcer samt en arbejds-
gruppe, der med deltagelse af oprindelige
folkeslag skal udarbejde forslag til arbejds-
program for beskyttelsen af oprindelige
folks traditionelle viden m.v. Der blev end-
videre igangsat arbejdsprogrammer vedrø-
rende bevarelse og bæredygtig udnyttelse
af biologisk mangfoldighed i ferskvand-
søkosystemer, skove samt marine og kyst-
nære områder.

Partskonferencen i maj 2000 vil focusere
på substansdrøftelser på 3 temaer: Bio-
diversiteten i tørre og halvtørre (græsklæd-
te) områder, bæredygtig udnyttelse, herun-
der turisme samt adgang til genetiske res-
sourcer.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

Som global konvention omfatter den et
bredt spektrum af emneområder. Konven-
tionen bygger på et samarbejde mellem de
kontraherende parter og sammenarbejde
mellem andre konventioner samt organisa-
tioner på internationalt plan.

Konventionen fokuserer på nationale pro-
cesser og beslutninger frem for beslutnin-
ger på globalt niveau. Konventionen er så-
ledes igangsætter og en platform for dialog
om bevaring og bæredygtig udnyttelse af
biologisk mangfoldighed. Konventionens
målsætning er i høj grad at sammenføje og
indsætte den biologiske mangfoldighed i en
socio-økonomisk sammenhæng, hvorfor et
væsentligt mål er indarbejdelsen af biodi-
versitetshensyn i sektorer og indenfor for-
skellige politiske områder.  Eftersom alle
østersølandene har underskrevet og ratifi-
ceret konventionen er konventionen i høj
grad relevant for det fremtidige arbejde for
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bevaring og bæredygtig udnyttelse af biolo-
gisk mangfoldighed.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark har spillet en vigtig rolle igennem
tilblivelsen af konventionen og ved udar-
bejdelsen af Biosafety-protokollen. Dan-
mark finder, at konventionen er en særde-
les vigtig ramme for samarbejde om beva-
ring og bæredygtig udnyttelse af biologisk
mangfoldighed. Danmark har i særlig grad
lagt vægt på spørgsmålet om oprindelige
folk, Biosafety-protokollen, bæredygtig ud-
nyttelse og bevaring af naturområder.

Det er Danmarks opfattelse, at samarbejde
med Østersølandene om biodiversitetskon-
ventionens forpligtelser er vigtigt. Eftersom
konventionen fastsætter de overordnede
rammer på biodiversitetsområdet, sker det-
te samarbejde bl.a. via konkrete samar-
bejdsrelationer, som f.eks. den Pan-Euro-
pæiske strategi for biologisk og landskabe-
lig biodiversitet (Europarådet), hvorunder
etableringen af et Pan-europæisk netværk
af beskyttede naturområder er et vigtigt
element. Ligeledes finder Danmark det vig-
tigt at forberede de Østersølande som skal
indgå i EU på EU�s direktiver på biodiver-
sitetsområdet, bl.a Fugle- og Habitats-
direktiverne.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

UNEP på www.biodiv.org

3.2.143.2.143.2.143.2.143.2.14 Helsinki-konventionen -Helsinki-konventionen -Helsinki-konventionen -Helsinki-konventionen -Helsinki-konventionen -
Konvention om beskyttelseKonvention om beskyttelseKonvention om beskyttelseKonvention om beskyttelseKonvention om beskyttelse
og udnyttelse af grænse-og udnyttelse af grænse-og udnyttelse af grænse-og udnyttelse af grænse-og udnyttelse af grænse-
overskridende vandløb ogoverskridende vandløb ogoverskridende vandløb ogoverskridende vandløb ogoverskridende vandløb og
internationale søerinternationale søerinternationale søerinternationale søerinternationale søer

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen af 17. marts 1992 om be-
skyttelse og udnyttelse af grænseoverskri-
dende vandløb og internationale søer (Hel-
sinki-konventionen) blev udarbejdet af en
arbejdsgruppe vedrørende vandproblemer,
nedsat af ECE. Konventionen blev under-
tegnet i Helsinki den 18. marts 1992 af 24
lande, herunder 11 EF-lande, og Fælles-
skabet. Konventionen trådte i kraft den 6.
oktober 1996, 90 dage efter deponeringen
af det 16. ratifikationsdokument.

Formålet med konventionen er at sikre be-
skyttelse af vandmiljøet, forebyggelse og re-
duktion af forurening af grænseoverskri-
dende vandløb samt en rationel udnyttelse
af vandressourcerne. Med henblik herpå
fastsætter konventionen rammer for bi- og
multilateralt samarbejde mellem de kontra-
herende parter.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen kan tiltrædes af medlems-
landene af ECE samt stater, som har sam-
rådsstatus med ECE. Den kan endvidere
tiltrædes af regionale økonomiske integra-
tionsorganisationer, oprettet af suveræne
lande, der er medlem af ECE. Konventio-
nen er underskrevet af alle landene om-
kring Østersøen, men var i august 1999
endnu ikke ratificeret af Litauen og Polen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Parterne afholder møde senest et år efter
konventionens ikrafttrædelse, hvor forret-
ningsordenen skal fastsættes ved konsen-
sus. Derefter skal der  være ordinære mø-
der hvert tredje år eller med kortere mel-
lemrum, hvis det fastlægges i forretnings-
ordenen.
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Parterne drøfter og vedtager ved konsen-
sus forslag til ændring af konventionen, og
de drøfter og træffer alle nødvendige, yder-
ligere foranstaltninger til virkeliggørelse af
konventionens mål.

For parter, der accepterer en vedtagen æn-
dring af konventionen, træder ændringen i
kraft 90 dage efter, at den pågældende part
har deponeret sit ratifikationsdokument.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen fastlægger rammer for be-
skyttelsen af vandmiljøet og for udnyttelsen
af vandressourcerne. Konventionen pålæg-
ger herunder parterne at træffe de nødven-
dige foranstaltninger med henblik på:

� at forebygge, kontrollere og reducere
enhver forurening af vandområder,
som har eller kan have grænseoverskri-
dende effekt,

� at sikre, at anvendelse af grænseover-
skridende vandområder sker med sigte
på en økologisk sund og rational vand-
forvaltning, bevarelse af vandressour-
cer og miljøbeskyttelse,

� at sikre, at grænseoverskridende vand-
områder anvendes på en fornuftig og
rimelig måde,

� at sikre bevarelse og om nødvendigt re-
staurering af økosystemer.

Parterne skal herunder så vidt muligt søge
forureningen begrænset ved kilden. Par-
terne skal derudover ved gennemførelse af
foranstaltningerne lægge vægt på forsigtig-
hedsprincippet og forureneren betalerprin-
cippet.

Parterne skal endvidere forvalte vandres-
sourcerne på en sådan måde, at opfyldelse
af nuværende generationers behov ikke
hindrer opfyldelse af fremtidige generatio-
ners behov.

En protokol om vand og sundhed til kon-
ventionen blev vedtaget i juni 1999. Proto-
kollen sikrer beskyttelsen af drikkevands-
ressourcer og tilknyttede akvatiske økosy-
stemer mod forurening. Beskyttelsen skal
ifølge protokollen omfatte udledninger af
farlige stoffer, og beskyttelsen skal bidrage

til en effektiv reduktion og eliminering af
udledninger af stoffer, der vurderes som
sundhedsfarlige og skadelige for vandmil-
jøet. Parterne skal specifikt inden for de af
protokollen fastlagte rammer stræbe efter
at sikre hele befolkningen adgang til drik-
kevand og sanitære systemer.

Med protokollen om vand og sundhed ud-
vides sigtet med konventionen til også at
omfatte sundhedsrelaterede spørgsmål,
idet formålet med protokollen overordnet
er at fremme beskyttelsen af menneskers
sundhed og trivsel inden for rammerne af
en bæredygtig udvikling.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

Opfyldelse af konventionens mål skal sikres
gennem bi- eller multilaterale aftaler par-
terne imellem. Der skal således indgås afta-
ler for relevante afstrømningsområder eller
dele heraf med henblik på at harmonisere
politikker, programmer og strategier til fo-
rebyggelse, kontrol og reduktion af grænse-
overskridende påvirkninger og til beskyt-
telse af grænseoverskridende vandområder
og det omgivende miljø påvirket af sådanne
vandområder, herunder havmiljøet.

Med henblik på at koble social og økono-
misk udvikling til beskyttelsen af naturlige
økosystemer skal vandressourcerne i frem-
tiden så vidt muligt forvaltes integreret in-
den for afstrømningsområder, jf. udkast til
protokol om vand og sundhed. Samtidig
skal forvaltningen af vandressourcerne ske
i sammenhæng med anden miljømæssig re-
gulering.

Relevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for Østersøregionen

Konventionen og protokollen hertil om
vand og sundhed bidrager til en sammen-
hængende vandpolitik, som for en række
lande i regionen isoleret set vil hæve ni-
veauet for beskyttelse af miljøet og menne-
skers sundhed.

En del af de store, grænseoverskridende
floder i Europa bidrager i betydelig grad til
forureningen af Østersøen. Begrænsning af
forureningen af disse floder i overensstem-
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melse med konventionen vil isoleret set ind-
virke positivt på havmiljøet i regionen. Det
vurderes dog, at beskyttelsen af havmiljøet
i Østersøen i højere grad varetages og sik-
res gennem konventionen af 22. marts
1974 om beskyttelse af havmiljøet i Øster-
søområdet, Helsingfors-konventionen, der i
mere konkret form fastlægger retningslinjer
for beskyttelsen af havmiljøet mod forure-
ning fra landbaserede kilder, (se nærmere
3.1.1).

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark har aktivt støttet bestræbelserne
for at få etableret fælles retningslinjer for
beskyttelsen af vandmiljøet og for udnyttel-
sen af vandressourcerne. Danmark har
som nævnt tiltrådt Helsinki-konventionen
og har derudover støttet, at Fællesskabet
tiltrådte konventionen.

Reguleringen af de få grænseoverskridende
vandløb i forbindelse med den dansk/tyske
grænse sker på baggrund af en traktat mel-
lem Danmark og Tyskland indgået i hen-
hold til lov af 30. januar 1923 om grænse-
vandløbene. Traktaten blev i 1970�erne ju-
steret, så de regionale myndigheder nu ef-
ter traktaten bl.a. skal tilstræbe at udveksle
oplysninger af miljømæssig betydning. Der
er ikke indgået særlig aftale mellem Dan-
mark og Tyskland i henhold til Helsinki-
konventionens bestemmelse om at de rele-
vante parter skal indgå bi- eller multilate-
rale aftaler, hvor disse ikke i forvejen eksi-
sterer, eller om nødvendigt tilpasse eksiste-
rende aftaler.

Danmark vil støtte en vedtagelse af proto-
kollen om vand og sundhed. Danmark læg-
ger i den forbindelse særlig vægt på:

� at parterne forpligtes til at iværksætte
de nødvendige foranstaltninger til at
beskytte drikkevandsressourcer og sikre
en tilstrækkelig forsyning med drikke-
vand frit for mikroorganismer, parasit-
ter og stoffer, der kan udgøre en trussel
mod menneskers sundhed,

� at parterne forpligtes til at sikre sani-
tære forhold af en standard, der sikrer
menneskers sundhed og miljøet,

� at parterne forpligtes til at iværksætte
de nødvendige foranstaltninger til be-
skyttelse af drikkevandsressourcer og
tilknyttede akvatiske økosystemer mod
forurening, herunder fra landbrug, in-
dustri og andre kilder til udledning af
farlige stoffer, og at disse foranstaltnin-
ger skal bidrage til effektivt at reducere
og eliminere udledninger af stoffer, der
vurderes som sundhedsfarlige og ska-
delige for vandmiljøet,

� at parterne inden for protokollens om-
råde for-pligtes til at sikre åbenhed i
forvaltningen og inddragelse af befolk-
ningen i beslut-ningsprocesserne i
overensstemmelse med de retningslin-
jer, der er indeholdt i Århus-konventio-
nen.

Danmark lægger derudover vægt på:

at når der fastsættes kvalitetsgrænseværdi-
er for farlige stoffer i drikkevand, skal det
ske også under iagttagelse af forsigtigheds-
princippet, samt at parterne på områder,
der er omfattet af EU-lovgivning og inter-
nationale aftaler, ikke med protokollen på-
lægges rapporteringsforpligtelser, der ræk-
ker ud over den rapporteringsforpligtelse,
der følger af nævnte lovgivning og aftaler.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

Economic Commission for Europe, World
Health Organization�s Regional Office for
Europe (1998): Draft Protocol on Water
and Health to the 1992 Convention on the
Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes

E-mail, sekretariatet for konventionen:
rainer.enderlein@unece.org

UN/ECE på www.unece.org

Helsinki-konventionen på
www.waterland.net/riza/imac-water
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3.2.153.2.153.2.153.2.153.2.15 Konvention om grænse-Konvention om grænse-Konvention om grænse-Konvention om grænse-Konvention om grænse-
overskridende virkningeroverskridende virkningeroverskridende virkningeroverskridende virkningeroverskridende virkninger
af industriulykker (1992)af industriulykker (1992)af industriulykker (1992)af industriulykker (1992)af industriulykker (1992)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Den 18. marts 1992 blev konventionen
undertegnet i Finland under De forenede
Nationers Økonomiske Kommission for
Europa (ECE). Konventionen har til for-
mål at mindske virkninger af grænseover-
skridende forurening i forbindelse med
industriulykker.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen kan tiltrædes af medlems-
landene, af ECE samt stater, som har sam-
rådsstatus med ECE. Den kan endvidere
tiltrædes af regionale økonomiske integra-
tionsorganisationer, oprettet af suveræne
lande, der er medlem af ECE. Konventio-
nen er tiltrådt af 33 landene heriblandt alle
lande omkring Østersøen. Af disse har dog
kun foreløbig Tyskland og Norge ratificeret
konventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Parterne afholder møde senest et år efter
konventionens ikrafttrædelse, hvor forret-
ningsordenen skal fastsættes ved konsen-
sus. Derefter skal der afholdes ordinære
møder hvert år.

Konventionsændringer vedtages ved kon-
sensus. ECE  varetager sekretariatsfunk-
tionen i forbindelse med partskonferencer.

Der er oprettet et regionalt koordinations-
center i Budapest, Ungarn, der forestår
opfølgningen af konventionen. Centret skal
bl.a. forestå oprettelse af netværk, indsam-
ling af information om erfaringer på områ-
det, metodeudvikling og kapacitetsudvik-
ling i de nye østlande.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen foreskriver nogle forpligti-
gelser for samarbejde på tværs af lande-
grænserne med hensyn til de tilfælde, hvor

en industriulykke i et land kan få virknin-
ger for mennesker eller miljø i et andet
land.

Følgerne af en større industriulykke kan
opdeles i de følger, der opstår umiddelbart
i forbindelse med ulykken og i de mere
langsigtede følger. Konventionen omhand-
ler primært foranstaltninger umiddelbart i
forbindelse med en industriulykke. Kon-
ventionen omfatter ikke nukleare uheld.

Konventionen forpligter landene til at gen-
nemføre sikkerhedsvurderinger på indu-
strielle anlæg, der ved ulykker med farlige
stoffer kan have grænseoverskridende føl-
ger, samt at træffe foranstaltninger til at
mindske følgerne af eventuelle uheld.

Virksomheder, der kan forårsage grænse-
overskridende følger ved et industrielt
uheld, skal indgive anmeldelse til den an-
svarlige myndighed i hjemlandet. I forbin-
delse med anmeldelsen skal myndigheden
sikre, at tilgrænsende landes myndigheder
informeres om risikoen og om nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger. Medlemslan-
dene skal endvidere forpligte sig til at yde
ekspertbistand til andre lande, såfremt der
her sker et industrielt uheld.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU har ratificeret konventionen, der også
skal ratificeres af medlemslandene.

Sideløbende med udarbejdelse af konven-
tionen er der inden for EU foregået et ar-
bejde med revision af Seveso-direktivet, der
indeholder et parallelt regelsæt. På bag-
grund heraf har Fællesskabet opfordret
medlemslandene til at vente med at ratifi-
cere konventionen indtil vedtagelse af det
ændrede direktiv.

Den 9. december 1996 blev direktiv 96/82/
EF  �om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer� vedtaget (Seveso
II-direktivet). I henhold til dette direktiv
påhviler det medlemslandenes myndighe-
der at sikre, at andre medlemsstater, der
kan blive berørt af grænseoverskridende
følger af et større uheld på en virksomhed,
modtager de oplysninger, der er tilstrække-
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lige til, at den anden medlemsstat kan træf-
fe de fornødne foranstaltninger. Direktivets
bestemmelser falder godt i tråd med kon-
ventionen og til sammen sikrer de to regel-
sæt, at der sker informationsudveksling
også med de lande, der ikke er medlemmer
af Det Europæiske Fællesskab. Direktivet
skal være implementeret i medlemslandene
senest februar 1999.

På et enkelt punkt har der imidlertid ikke
været overensstemmelse mellem konvention
og direktiv 96/82/EF, nemlig med hensyn
til tærskelmængder for visse af de stoffer
(brom, methanol, oxygen og miljøfarlige
stoffer), der udløser anvendelsen af de to
regelsæt. Dette er baggrunden for, at EU-
medlemslandene (på et par enkelte undta-
gelser nær) heller ikke efter vedtagelsen af
direktivet har ratificeret konventionen.

For at løse problemet inden medlemslande-
nes implementering af Seveso II, har De
Europæiske Fællesskaber i sommeren 1997
udarbejdet et forslag til afgørelse om ind-
gåelse af konventionen om grænseoverskri-
dende virkninger af industriulykker. Dette
forslag indeholder forbehold for de stoffer,
hvor der er uoverensstemmelse med hensyn
til tærskelmængderne. Forslaget er blevet
vedtaget i foråret 1998, og det forventes
herefter, at medlemslandene kan ratificere
konventionen i sammenhæng med imple-
menteringen af Seveso II-direktivet.

Med hensyn til konventionens krav om tek-
nisk bistand til andre lande ved industrielle
uheld er det hensigten, at der på EU-plan
udarbejdes en oversigt over tilgængelig eks-
pertise i medlemslandene.

Relevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for Østersøregionen

Med hensyn til følgerne af industrielle u-
lykker må det anses for begrænset, hvor
lang den umiddelbare geografiske række-
vidde kan være, uanset hvor alvorlig en
ulykke der ellers måtte være tale om. Den
længste rækkevidde må antages at fore-
komme, hvor den ulykkesramte virksom-
hed er beliggende i umiddelbar tilknytning
til et vandløb med ringe fortynding, og
hvor farlige stoffer kan slippe ud i vandlø-
bet.

I et vandområde som Østersøen vil fortyn-
dingen være så stor, at en forurening - om
end den muligvis vil være målelig selv på
større afstande - næppe kan have andet
end lokal skadeeffekt. Det må derfor anta-
ges, at konventionens krav om samarbejde
ved grænseoverskridende følger af indu-
striuheld primært vil have betydning, hvor
der er tale om lande, der umiddelbart
grænser op til hinanden, og således i prak-
sis ikke have større betydning for Dan-
mark, hverken med hensyn til uheld, der
måtte ske i Danmark eller med hensyn til
følger af uheld i de andre Østersølande.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

UN/ECE på www.unece.org

Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:

UN/ECE Regional Co-ordination Centre
for the Prevention of Industial Accidents
Andrassy ut. Budapest 1061, Hungary
Tel: +361 342 6977
Tel/Fax +361 352 1768
E-mail: budcentre@ella.hu
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3.2.163.2.163.2.163.2.163.2.16 Espoo-konventionen - ECEEspoo-konventionen - ECEEspoo-konventionen - ECEEspoo-konventionen - ECEEspoo-konventionen - ECE
Konventionen om vurde-Konventionen om vurde-Konventionen om vurde-Konventionen om vurde-Konventionen om vurde-
ring af virkninger påring af virkninger påring af virkninger påring af virkninger påring af virkninger på
miljøet på tværs af lande-miljøet på tværs af lande-miljøet på tværs af lande-miljøet på tværs af lande-miljøet på tværs af lande-
grænsergrænsergrænsergrænsergrænser

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Danmark underskrev sammen med en
række lande ECE Konventionen om vurde-
ring af virkninger på miljøet på tværs af
landegrænser - Espoo Konventionen - den
25. februar 1991 i Espoo, Finland. Kon-
ventionen trådte i kraft den 10. september
1997.

Konventionen er udstedt i erkendelse af det
indbyrdes forhold mellem økonomiske akti-
viteter og de miljømæssige konsekvenser
heraf, som en understregning af behovet
for at sikre en miljømæssigt forsvarlig og
bæredygtig udvikling.

Formålet er at styrke det internationale
samarbejde om Vurdering af Virkningerne
på Miljøet (VVM) i særdeleshed på tværs
af landegrænserne. Der er i den forbindelse
taget særligt hensyn til behovet for tidligt i
beslutningsfasen konkret at overveje de
miljømæssige faktorer i samtlige relevante
administrative faser. VVM anses for at
være et nødvendigt værktøj til at forbedre
kvaliteten af de informationer, der forelæg-
ges for beslutningstagerne, idet der tages
hensyn til at mindske betydelige skadelige
virkninger, i særdeleshed på tværs af lan-
degrænserne.

Der er ved tilblivelsen taget hensyn til De
Forenede Nationers Pagt, en række andre
internationale dokumenter/aftaler, samt de
igangværende aktiviteter i medlemslandene
for gennem nationale love, administrative
bestemmelser og national politik at sikre
gennemførelse af  en vurdering af virknin-
gerne på miljøet.

Tilblivelsen er endvidere sket i erkendelse
af internationale organisationers bestræ-
belser på at fremme brugen af miljøvur-
deringer både på internationalt og på na-
tionalt plan. Der er således taget hensyn til
det arbejde med miljøvurderinger, der ud-
føres i ECEs regi, i særdeleshed resulta-

terne fra seminaret om vurdering af virk-
ningerne på miljøet (i september 1987, Po-
len) og til de målsætninger og principper
for VVM, der er blevet vedtaget af UNEPs
styrelsesråd samt til ministererklæringen
om en bæredygtig udvikling (maj 1990,
Norge).

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen kan tiltrædes af medlems-
landene af ECE samt stater, som har sam-
rådsstatus med ECE. Den kan endvidere
tiltrædes af regionale økonomiske integra-
tionsorganisationer, oprettet af suveræne
lande, der er medlem af ECE. Konventio-
nen er pr. 5. august 1999 tiltrådt af  26
lande heriblandt  følgende Østersølande
(udover DK): Finland, Letland, Polen,
Sverige. Herudover har Tyskland og Den
Russiske Føderation undertegnet, men ikke
ratificeret konventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Parterne mødes så vidt muligt i forbindelse
med de årlige møder mellem ECE regerin-
gernes ledende rådgivere i miljø- og vand-
ressourcespørgsmål. Der afholdes møder
på  de tidspunkter, der på et møde mellem
parterne skønnes nødvendige eller efter
skriftlig anmodning fra en af parterne, hvis
anmodningen opnår støtte fra mindst 1/3
af parterne (art. 11).

Hver part har een stemme. Der er særlige
regler for integrationsorganisationers stem-
meret (art. 12).

Sekretariatet for FN�s Økonomiske Kom-
mission for Europa varetager sekretariats-
funktioner omtalt i konventionen eller fast-
lagt af parterne (art. 13).

Konventionen kan på baggrund af en sær-
lig procedure ændres i enighed eller under
særlige omstændigheder med ¾ stemme-
flerhed blandt de parter, der deltager i og
stemmer ved mødet (art 14)
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IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen indeholder bestemmelser for
gennemførelse af vurderinger af virkninger
på miljøet for en række større aktiviteter,
hvis aktiviteterne må antages at have en
væsentlig skadelig virkning på miljøet på
tværs af landegrænser.

Konventionen lister 17 forskellige aktivite-
ter/projekter, som, hvis de påtænkes, skal
underkastes en procedure (en screening)
for at afgøre, om de må antages at have
væsentlig skadelig virkning på miljøet på
tværs af landegrænser. Hvis det er tilfældet,
skal det påtænkte projekt underkastes kon-
ventionens bestemmelser om VVM-vurde-
ringer m.m. Også andre aktiviteter, end
dem der er anført på listen, vil efter enig-
hed blandt oprindelsesland og berørt(e)
land(e) kunne underkastes konventionens
bestemmelser.

En væsentlig del af konventionen foreskri-
ver informationsudveksling, høring og
samråd på tværs af landegrænserne om
bl.a. forholdsregler til at forhindre, mind-
ske og kontrollere skadelige miljøkonse-
kvenser. Parterne skal sikre, at der i den
endelige beslutning tages skyldigt hensyn
til resultatet af miljøkonsekvensvurde-rin-
gen og bemærkningerne dertil samt resul-
tatet af samrådet. Parterne vil i fællesskab
skulle tage stilling til spørgsmålet om evt.
overvågning og efteranalyse. Hvis den-ne
skulle vise sig at afdække væsentlige skade-
lige virkninger, skal partene i samarbejde
drøfte foranstaltninger til at nedbringe eller
fjerne denne virkning.

Foruden vurdering af miljøkonsekvenser
på tværs af landegrænserne ved konkrete
projekter indeholder konventionen også be-
stemmelser om parternes forpligtigelse til at
holde opsyn med gennemførelsen af kon-
ventionen og gennemføre bilateralt og mul-
tilateralt erfaringsudveksling og samar-
bejde.

Parterne skal tage særligt hensyn til opret-
telsen eller styrkelsen af specifikke forsk-
ningsprogrammer, (art. 9).

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

På den første partskonference, som afhold-
tes i Oslo (maj 1998), blev der vedtaget en
arbejdsplan for gennemførelsen af konven-
tionen i perioden 1998-2000. Arbejdspla-
nen omfatter følgende overordnede punk-
ter:

� Gennemgang af  parternes strategier og
politik.

� Bi- og multilaterale samarbejds aspek-
ter.

� Konventionens praktiske gennemførel-
se.

� Offentlighedens deltagelse i en grænse-
overskridende sammenhæng.

� Retningslinier ved ikke-overholdelse.
� Nyere udvikling vedrørende VVM og

forbindelse til andre ECE konventioner.
� Database om VVM.
� Evaluering af database.
� Partnerskab.
� Regionale workshops.

På partskonferencen nævnte flere lande
sammenhængen mellem Espoo-konventio-
nen og Århus-konventionen  (juni 1998),
navnlig for så vidt angår offentlighedens
deltagelse. Danmark deltager i arbejdet
med databasen og bidrager til finansierin-
gen med 10.000 US dollar.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Med baggrund i VVM-direktivet og Espoo
Konventionen vil Danmark søge at opnå
aftaler med nabostater om håndtering af
projekter med grænseoverskridende miljø-
konsekvenser.

De projekter, som listes i konventionen, er i
Danmark omfattet af VVM-vurderinger i
medfør af bestemmelser, som implemen-
terer VVM-direktivet. For de fleste projek-
ter, som foregår på land, gælder planlovens
bestemmelser. For enkelte projekter, som
foregår på søterritoriet/offshore, gælder be-
stemmelser inden for Skov- og Natursty-
relsens, Energistyrelsens og Trafikmini-
steriets resort.
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I tilfælde af grænseoverskridende miljøkon-
sekvenser vil de statslige myndigheder have
ansvaret for konventionens forpligtigelser.
Hvis aktiviteterne vedtages ved anlægslov,
forpligtes de lovforberedende myndigheder
og Folketinget til at sikre overholdelse af
konventionen førend Folketingets endelige
vedtagelse.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU, der er part i konventionen, vedtog alle-
rede i 1985 et direktiv på området  (Rådets
direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985
om vurdering af visse offentlige og private
projekters indvirkning på miljøet samt æn-
dringer ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3.
marts 1997).

I forhold til VVM-direktivets bestemmelser
indeholder Espoo Konventionen nøjere be-
stemmelser for så vidt angår samråd om
påvirkning på tværs af landegrænser, skyl-
dig hensyntagen, efteranalyse, møder og
faglig udveksling mellem konventionens
parter samt bilæggelse af tvister.

VVM-direktiverne omfatter dog langt flere
projekter, som tillige vil skulle vurderes i
forhold til, om et påtænkt projekt vil kunne
få væsentlig indvirkning på miljøet i en an-
den medlemsstat.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljø- og Energiministeriet, Landsplan-
afdelingen

UN/ECE på www.unece.org

og

www.mos.gov.pl/enimpas/

3.2.173.2.173.2.173.2.173.2.17 Århus-konventionen omÅrhus-konventionen omÅrhus-konventionen omÅrhus-konventionen omÅrhus-konventionen om
adgang til oplysninger,adgang til oplysninger,adgang til oplysninger,adgang til oplysninger,adgang til oplysninger,
offentlig deltagelse ioffentlig deltagelse ioffentlig deltagelse ioffentlig deltagelse ioffentlig deltagelse i
beslutningsprocesser samtbeslutningsprocesser samtbeslutningsprocesser samtbeslutningsprocesser samtbeslutningsprocesser samt
adgang til klage ogadgang til klage ogadgang til klage ogadgang til klage ogadgang til klage og
domstolsafgørelser pådomstolsafgørelser pådomstolsafgørelser pådomstolsafgørelser pådomstolsafgørelser på
miljøområdetmiljøområdetmiljøområdetmiljøområdetmiljøområdet

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Da de europæiske miljøministre mødtes i
Sofia i 1995 til den tredje pan-europæiske
miljøministerkonference, vedtog de nogle
retningslinjer for borgerenes miljørettighe-
der. Samtidig blev det besluttet, at der
skulle laves en folkeretligt bindende kon-
vention.

De pan-europæiske miljøministerkonfe-
rencer finder sted under overskriften �En-
vironment for Europe�, og de bliver for-
melt afholdt i regi af FNs økonomiske or-
ganisation for Europa (ECE) med med-
lemslande fra Europa og Nordamerika.
Som opfølgen på Sofia-konferencen blev
under ECE nedsat en arbejdsgruppe til
forberedelse af konventionen.

Det overordnede formål med konventionen
er at sikre borgernes rettigheder på miljø-
området. Der er tale om verdens første in-
ternationale konvention, som anerkender
folks ret til at leve i et sundt miljø, og dette
gør konventionen til en milepæl i interna-
tional ret.

Som noget nyt ved internationale forhand-
linger har miljøorganisationerne (NGO-
�erne) deltaget aktivt under hele arbejdet
med at udarbejde konventionen.

Konventionen blev underskrevet ved den
fjerde miljøministerkonference i Århus den
23. - 25. juni 1998, hvor mere end 50
miljøministre fra hele Europa deltager -
deraf navnet Århuskonventionen.

Konventionen træder i kraft, når 16 lande
har ratificeret, og der herefter er gået 90
dage.
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Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen kan tiltrædes af medlems-
landene af ECE samt stater, som har sam-
rådsstatus med ECE  Den kan endvidere
tiltrædes af regionale økonomiske integra-
tionsorganisationer, oprettet af suveræne
lande, der er medlem af ECE.

Konventionen vil således komme til at dæk-
ke lande fra Atlanterhavet i vest til Cen-
tralasien i øst. Lande, der har forskellig
kultur og forskellige demokratiske traditio-
ner, men som nu er blevet enige om at styr-
ke borgernes rolle i beskyttelsen af natur og
miljø.

På nuværende tidspunkt har EU og alle
Østersølande på nær Rusland underskre-
vet konventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Parterne skal mødes mindst hvert andet år
og første møde skal afholdes senest et år ef-
ter konventionen ikrafttræden. Parterne
skal bruge møderne til at drøfte gennemfø-
relsen og indhøstede erfaringer med kon-
ventionen. Der kan om nødvendigt etable-
res underordnede organer. Ændringer af
konventionen vedtages som absolut hoved-
regel ved konsensus.

NGO´ ere, der er kvalificerede indenfor
konventionens område kan på visse betin-
gelser deltage i møderne som observatører.

Sekretariatsfunktionen varetages af ECE�s
sekretariat.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Tre centrale områder for ethvert demokrati
vil være dækket af konventionen:

� Adgangen til oplysninger
� Adgangen til at deltage i beslutninger
� Adgangen til at klage og få afgørelser

prøvet ved domstolene

Ret til viden
Det første centrale område, som konventio-
nen dækker, borgernes adgang til miljøop-
lysninger.

Princippet er, at kun gennem adgang til vi-
den, giver man mennesker en reel mulighed
for at deltage i vores demokrati. Kun hvis
man ved, hvorfor beslutninger er truffet -
eller ikke truffet - kan man deltage i en dia-
log.

Konventionen har en meget bred definition
af miljøoplysninger. Definitionen omfatter
stort set alle de oplysninger, der kan rela-
teres til miljøet, herunder menneskers livs-
vilkår.

Konventionen forpligter landene til at sik-
re, at enhver har adgang til disse oplysnin-
ger uanset statsborgerskab, nationalitet og
bopæl. Endvidere skal sager om aktindsigt
som hovedregel ekspederes indenfor en
måned.

Udgangspunktet i konventionen er, at
myndighederne skal udlevere alle  miljø-
oplysninger. Der kan dog i særlige tilfælde
gøre sig andre offentlige eller private hen-
syn gældende, som indebærer, at visse op-
lysninger ikke kan udleveres. Det kan for
eksempel være myndighedernes foreløbige
vurderinger af en sag, eller fortrolige oplys-
ninger om virksomheders forretnings- eller
fabrikationshemmeligheder.

Konventionen indeholder også, hvad man
kan kalde en �aktiv oplysningspligt�. Det
er altså ikke nok at informere, når nogle be-
der om informationer. Myndighederne skal
selv tage initiativ til at få data og viden om
miljøet spredt.

For eksempel skal myndighederne ligge
inde med ajourførte oplysninger om mil-
jøet, ligesom myndighederne skal sikre ad-
gang til oplysninger på elektroniske data-
baser og på Internettet. Myndighederne
skal også tilskynde private til at informere
om, hvilken betydninger deres aktiviteter
har på miljøet.
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Ret til at deltage
Det andet centrale område, som konventio-
nen dækker er kravet om, at borgerne skal
have ret til at deltage i beslutninger på mil-
jøområdet.

Det er ikke nok at vide, hvad der foregår.
Offentligheden skal også have indflydelse
på, hvad der besluttes. Derfor stiller kon-
ventionen krav om, at offentligheden ind-
drages ved konkrete beslutninger af betyd-
ning for miljøet, ligesom borgerne skal ind-
drages, når der laves planer og politikker
på miljøområdet.

For eksempel sikrer konventionen, at of-
fentligheden kan deltage i beslutningspro-
cessen, når der skal anlægges forurenende
virksomheder. De omfattede virksomheder
er nærmere beskrevet i et bilag til konven-
tionen. Det er for eksempel olieraffinade-
rier, jern- og metalværker, cementfabrik-
ker, forskellige former for kemisk industri,
affaldshåndteringsanlæg, spildevands-
rensningsanlæg og store fjerkræ- eller svi-
nefarme. Offentligheden skal også inddra-
ges i beslutningsprocessen ved andre akti-
viteter, hvis aktiviteten kan have væsentlig
indvirkning på  miljøet .

Landene forpligter sig til at inddrage of-
fentligheden på et tidligt tidspunkt i beslut-
ningsprocessen, når der skal tages stilling
til nye forurenende aktiviteter. Det skal
blandt andet være synligt, hvad ansøgnin-
gen går ud på, hvilken myndighed der
træffer afgørelse, og hvordan offentlighe-
den kan deltage og komme med bemærk-
ninger gennem for eksempel offentlige hø-
ringer.

Konventionen indeholder også regler om,
at myndighederne skal inddrage offentlig-
heden ved udarbejdelse af planer, pro-
grammer og politikker på miljøområdet,
samt ved myndighedernes udarbejdelse af
generelle regler som love og bekendtgørel-
ser.

Ret til at klage
Det tredje centrale område, som konventio-
nen dækker, er, at borgerne skal have ad-
gang til at klage og få afgørelser prøvet ved
domstolene

Det er ikke er nok at få regler om adgang til
viden og indflydelse, hvis man er afskåret
fra at gøre noget, hvis man ikke mener, at
myndighederne lever op til de nye krav.
Derfor slår konventionen på en række om-
råder fast, at såvel den enkelte borger som
organisationer og virksomheder har ret til
at klage.

Konventionen sikrer ret til at klage i tre si-
tuationer:

1)
Alle sager om aktindsigt på miljøområdet
skal kunne prøves ved enten en domstol el-
ler ved et tilsvarende uafhængigt og upar-
tisk organ, der er er etableret ved lov, her-
under for eksempel et klagenævn. Man kan
ikke nøjes med adgang til domstolsprøvelse.
Der skal sideløbende være adgang til en
hurtigere og smidigere prøvelsesadgang -
f. eks. ved at en overordnet myndighed eller
et særligt klageorgan behandler klagen.

2)
Spørgsmål, der opstår i forbindelse med
regler om ret til at deltage i beslutninger
ved anlæg af forurenende virksomheder,
skal kunne prøves ved enten en domstol el-
ler ved et tilsvarende uafhængigt og upar-
tisk organ, der er er etableret ved lov.
Denne ret skal komme alle borgere tilgode,
der berøres af beslutningen, og landene
skal anerkende, at miljøorganisationerne
som hovedregel har adgang til at anlægge
sag eller klage.

3)
Konventionen indeholder en bred bestem-
melse, der forpligter landene til at sikre
borgerne en generel adgang til at lægge sag
an eller klage vedrørende spørgsmål inden-
for miljølovgivningen. F. eks. hvis der er
mistænke om overtrædelse af de alminde-
lige miljøregler i landene.  Konventionen
overlader det til de enkelte lande at afgøre,
hvem der skal have denne ret. Det følger
derfor ikke automatisk af konventionen, at
alle og enhver, herunder miljø-
organisationerne, i alle tilfælde skal have
mulighed for at lægge sag an eller klage.

I alle de nævnte situationer kræver konven-
tionen, at det organ, der efterprøver afgø-
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relsen, skal have kompetence til at ændre
afgørelsen, og at dommen/afgørelsen skal
begrundes skriftligt

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er i færd med at gennemføre konven-
tionen.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

UN/ECE på www.unece.org

3.2.183.2.183.2.183.2.183.2.18 Europarådets konventionEuroparådets konventionEuroparådets konventionEuroparådets konventionEuroparådets konvention
om strafferetlig beskyt-om strafferetlig beskyt-om strafferetlig beskyt-om strafferetlig beskyt-om strafferetlig beskyt-
telse af miljøettelse af miljøettelse af miljøettelse af miljøettelse af miljøet

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen om strafferetlig beskyttelse
af miljøet blev vedtaget den 9. september
1998 af Europarådets Ministerkomité.
Konventionen har til formål at sikre, at der
er adækvate strafferetlige midler til rådig-
hed med henblik på at straffe og forhindre
forurening.

Baggrunden er navnlig, at den industrielle
udvikling og den ukontrollerede brug af
teknologi og udnyttelse af naturressourcer
kan medføre alvorlig miljøskade samt skade
på mennesker, dyr og planter. For at
mindske risikoen herfor er det fundet nød-
vendigt, at der eksisterer ensartede regler
om straf, herunder som afskrækkende vir-
kemiddel samt for at kunne straffe forbry-
delser mod miljøet.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen kan tiltrædes af lande, der er
medlem af Europarådet samt Canada, der
har medvirket ved konventionens udarbej-
delse. Pr. 25. marts 1999 var konventio-
nen underskrevet af: Danmark, Finland,
Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island,
Luxembourg, Rumænien og Sverige. Ingen
lande har pr. denne dato ratificeret kon-
ventionen. Konventionen træder i kraft,
når tre lande har ratificeret den.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen forpligter de kontraherende
parter til at indføre specifikke strafferetlige
regler eller tilpasse eksisterende regler til
konventionen. Konventionen omhandler
både miljølovsovertrædelser, der begås for-
sætligt, samt overtrædelser, der begås uagt-
somt. Reglerne har kun til formål at regu-
lere de tilfælde, hvor der enten er sket eller
er fremkaldt væsentlig fare for dødsfald el-
ler alvorlige personskade, eller hvor
overtrædelserne har medført eller frem-
kaldt fare for væsentlig forurening af luft,
jord, vand, dyr eller planter. Konventionen
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indeholder desuden regler om konfiskation,
retablering af den oprindelige miljøtilstand
samt om strafansvar for juridiske personer.
Det bestemmes desuden, at  sanktionerne
skal omfatte både bøde og frihedsstraf. En-
delig fastsættes det, at de kontraherende
parter kan bestemme, at private miljøorga-
nisationer skal kunne medvirke i straffesa-
ger om overtrædelser, som er omfattet af
konventionen.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark forventer snarest at påbegynde
en nærmere udredning af, om og i hvilket
omfang konventionen kræver ændringer i
dansk ret med henblik på ratificering sna-
rest muligt. Det forventes ikke umiddel-
bart, at konventionen giver anledning til
væsentlige ændringer.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU er ikke part i konvention, men den er
blevet diskuteret på et møde i en arbejds-
gruppe i Rådets regi.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

3.2.193.2.193.2.193.2.193.2.19 Basel-konventionen omBasel-konventionen omBasel-konventionen omBasel-konventionen omBasel-konventionen om
kontrol med grænseover-kontrol med grænseover-kontrol med grænseover-kontrol med grænseover-kontrol med grænseover-
skridende transport afskridende transport afskridende transport afskridende transport afskridende transport af
farligt affald og bortskaf-farligt affald og bortskaf-farligt affald og bortskaf-farligt affald og bortskaf-farligt affald og bortskaf-
felse heraf (1989)felse heraf (1989)felse heraf (1989)felse heraf (1989)felse heraf (1989)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Som opfølgning på  Montevideo Program-
mets (UNEP) anbefalinger vedrørende
transport og håndtering af farligt affald fra
1981 og på basis af de såkaldte Cairo-
guidelines (UNEP) vedrørende håndtering
af farligt affald fra 1985 blev Basel kon-
ventionen om kontrol med grænseoverskri-
dende transport af farligt affald og bort-
skaffelse heraf vedtaget i regi af FN
(UNEP) i Basel 1989.

Konventionen trådte i kraft  maj 1992. For
Danmarks vedkommende skete ikrafttræ-
den den 7. maj 1994 efter vedtagelsen af
lovgivning, der gennemførte konventionen.

Konventionens hovedformål er at reducere
antallet af transporter af farligt affald.

Konventionen opstiller en række procedu-
rekrav - bl.a. krav om forudgående anmel-
delse af og godkendelse af transporter.
Herudover har konventionen bl.a. til for-
mål, at minimere generering af affald samt
at sikre, at håndteringen sker så tæt på kil-
den som muligt.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Basel konventionen er som UNEP konven-
tion global. Pr. 4. januar 2000 har 134
lande samt EU  tiltrådt konventionen, her-
under alle Østersølandene. USA har endnu
ikke tiltrådt konventionen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Basel konventionens besluttende organ er
den såkaldte �parternes konference�, der
vedtager diverse �beslutninger� (deci-
sions), der så udføres i underliggende ar-
bejdsgrupper indtil næste konference for
parterne.  Parternes konference mødes
hvert 2. år.
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Konferencen skal bestræbe sig på at vedta-
ge beslutninger ved enighed. Hvis dette
ikke er muligt, træffes der afgørelse med
2/3 flertal af de tilstedeværende og stem-
men-de parter. Samme stemmeregler gæl-
der for arbejdsgrupperne.

På hver konference for parterne vælges der
et �bureau� bestående af en president, tre
vice-presidenter og en rapporteur, der sid-
der indtil starten af næste konference, hvor
et nyt bureau vælges. Udvælgelsen sker på
baggrund af den rotationsordning, der er
etableret  i UNEP, og som er baseret på en
inddeling af FN-landene i fem regionale
grupper. �Bureauet� udstikker generelle
retningslinjer for sekretariatets aktiviteter
mellem partskonferencerne og vejleder i øv-
rigt sekretariatet.

     IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde

Udover målet om færre affaldstransporter
og  minimering af genereringen af affald
som nævnt ovenfor, har konventionen des-
uden bl.a. til formål at fremme teknologi-
overførsel til især udviklingslandene til for-
svarlig håndtering af farligt affald og andet
affald som frembringes lokalt.

I marts 1994 vedtog parterne til konven-
tionen - initieret af Danmarks - et øjeblik-
keligt forbud mod transport af farligt af-
fald bestemt til slut-deponering og et for-
bud mod eksport til genanvendelse senest
pr. 1. januar 1998 fra OECD-lande til
ikke-OECD-lande (fra de såkaldte annex
VII lande til ikke-annex VII lande).

Denne politiske beslutning blev i 1995
fulgt op af en egentlig juridisk ændring til
konventionen. Der blev indsat en ny artikel
4a, der indeholder det såkaldte �eksport-
forbud�  som skitseret ovenfor.

For at denne meget centrale ændring af
konventionen kan træde i kraft skal ¾ af de
lande, der har vedtaget konventionen rati-
ficere ændringen. Pr. 4. januar 2000 har
kun 16 lande (her i blandt Danmark) og
EU  foretaget denne ratifikation.

Med henblik på at sikre et operationelt for-
bud, er der samtidigt med forbudet  udar-
bejdet og vedtaget to lister - én over farligt
affald og én over ikke-farligt affald, hen-
holdsvis bilag VIII og IX. Disse to lister
etablere det tekniske grundlag  for at fast-
slå, hvorvidt der er tale om farligt affald el-
ler ikke-farligt affald og hermed hvorvidt
en given transport er omfattet af forbudet
eller ej.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

I forlængelse af de opnåede resultater af
den hidtidige indsat vedrørende forbudet
mod eksport af farlig affald fra OECD-
landene til ikke OECD-landene og udar-
bejdelsen af lister over farligt og ikke-farligt
affald, vil den fremtidige indsats i vidt om-
fang være koncentreret om at sikre den
nødvendige ratifikation af  �eksportforbu-
det� og om at sikre opfølgning af og gen-
nemslagskraft for forbudet i øvrigt.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Hidtil har den danske indsats været kon-
centreret omkring vedtagelsen af og ikraft-
træden af ovennævnte eksportforbud og
omkring udarbejdelsen af og vedtagelsen af
to lister - én over farligt affald og én over
ikke-farligt affald - der skal operationali-
sere eksportforbudet. Desuden har vedta-
gelsen af en protokol om erstatning og an-
svar for skade i forbindelse med grænse-
overskridende transport af farligt affald
været et dansk prioriteringsområde forud
for den seneste konference for parterne til
konventionen � den femte.

Danmark vil frem til næste konference for
parterne til konventionen (den sjette) i
2002 arbejde aktivt for en fortsat udvikling
af listerne over farligt henholdsvis ikke-far-
ligt affald, underskrift af og opfølgning på
protokollen om ansvar og erstatning, sik-
ring af overensstemmelse og håndhævelse
af konventionen generelt samt bidrag af
forskellig karakter til ikke-OECD-landes
gennemførelse af konventionen, blandt an-
det i Østeuropa.
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Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Danmark har sammen med de øvrige EU-
lande gennemført konventionen via den så-
kaldte transportforordning, der regulerer
grænseoverskridende transport af affald,
herunder farligt affald.

På trods af, at eksportforbudet endnu ikke
er trådt i kraft har Danmark sammen med
resten af EU ændret transportforordnin-
gen, således at forbudet gælder for alle EU-
landene. Danmark - og Fællesskabet -  ar-
bejder desuden aktivt på at påvirke andre
lande til at foretage den nødvendige ratifi-
kation, således at forbudet kan få den til-
tænkte gennemslagskraft.

Kilder:Kilder:Kilder:Kilder:Kilder:

Miljøstyrelsen

The Basel Convention . A Global Solution
for Controlling Hazardous Wastes, United
Nations, New York and Geneva, 1997.

Yearbook of international Environmental
Law, 1990-1998.

Global Environmental Diplomacy,
Negotiationg Environmental Agreements
for the World, 1973-1992, Ch. 7 - af
Mostafa K. Tolba and Iwona Rummel-
Bulska (1998 Massachusetts Institute of
Technology).

The Basel Convention and Transboundary
Movements of Hazardous Waste - af Jona-
than Krueger, Briefing Paper, The Royal
Institute of International Affairs, No. 45,
May 1998.

The International Regulation of
Transboundary Traffic in Hazardous
Waste, the 1989 Basel Convention - af Ka-
tharina Kummer, International and
Comparative Law Quaterly (VOL 41).
Hjemmeside:
www.unep.ch/basel/index.html

3.2.203.2.203.2.203.2.203.2.20 Konvention om forudgå-Konvention om forudgå-Konvention om forudgå-Konvention om forudgå-Konvention om forudgå-
ende informationssamtyk-ende informationssamtyk-ende informationssamtyk-ende informationssamtyk-ende informationssamtyk-
ke  for visse farlige stof-ke  for visse farlige stof-ke  for visse farlige stof-ke  for visse farlige stof-ke  for visse farlige stof-
fer (PIC)fer (PIC)fer (PIC)fer (PIC)fer (PIC)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Formålet med PIC-ordningen er at give de
deltagende lande, specielt udviklingslande
med ressourcesvage miljøadministrationer,
en hjælp til at vurdere, hvorvidt de skal
modtage visse farlige kemikalier.

Siden 1989 har der eksisteret et frivilligt
samarbejde i FN-regi om information an-
gående handel med visse farlige stoffer. I
1997 har mere end 150 lande deltaget i ar-
bejdet, som søges formaliseret via en FN-
konvention om handel med farlige stoffer.
Efter flere års forhandlinger foreligger der
en konventionstekst, som 64 lande har til-
trådt i  august 1999. Det antages, at den
frivillige PIC-ordning vil blive erstattet af
de formelle regler i PIC Konventionen i år
2002.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og  følgende
Østersø-lande har deltaget i det frivillige
PIC samarbejde: Sverige, Finland, Den
Russiske Føderation, Estland, Letland, Li-
tauen, Polen, Tyskland, Danmark.

Følgende lande har underskrevet PIC
Konventionen i Rotterdam i september
1998:  Finland, Sverige og Danmark. Kon-
ventionen vil være åben for underskrivende
parter indtil september 1999.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Den besluttende myndighed inden for PIC
Konventionen er en partskonference
(Conference of the Parties), som årligt vil
mødes for at træffe beslutninger om opta-
gelse af nye stoffer på PIC-listen samt fore-
tage øvrige nødvendige tilpasninger angå-
ende PIC-systemet.
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I overgangsperioden fra det frivillige PIC-
samarbejde og indtil det konventionsbase-
rede PIC-system d.v.s i perioden 1999-
2001 vil en international forhandlingsko-
mite tage beslutninger om driften af PIC-
systemet.

Varetagelsen af de løbende driftsopgaver
vil blive varetaget af PIC-sekretariatet i
samarbejde med en kemikalie-ekspertgrup-
pe med repræsentanter fra forskellige FN-
regioner.

For EU-landene er den frivillige PIC-ord-
ning gjort obligatorisk via Rådets forord-
ning (EØF) nr. 2455/92 af 23. juli 1992.
Således er EU-medlemslandene forpligtet
til at respektere ikke-EU landes importbe-
slutninger for PIC-stoffer, ligesom EU-
landene har pligt til at notificere eksport af
PIC-stoffer hos Kommissionen.

Hver gang UNEP udsender nye opgørelser
over landebeslutningerne for nye PIC-stof-
fer, skal EU-landene foretage afstemning
om, hvorvidt de skal optages på bilagene til
forordning 2455/92.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

PIC er en forkortelse for Prior Informed
Consent, som oversættes til forudgående
informeret samtykke. Det er de deltagende
landes regeringer, som skal give samtykke
til, at landet ønsker at modtage en række
farlige kemiske stoffer fra udenlandske
producenter. Såfremt eksportøren er hjem-
mehørende i et andet deltagende land, er
vedkommende forpligtet til at undersøge og
respektere  importlandets beslutninger om
import af kemikaliet.

I korte træk foregår selve PIC-proceduren
for optagelse af nye stoffer på PIC-listen
således. Når myndighederne vurderer, at et
kemikalie, herunder et pesticid, har så
uheldige egenskaber over for enten menne-
skers sundhed eller miljøet, at de selv for-
byder eller regulerer anvendelsen, indbe-
retter de dette til PIC-sekretariat, som er
placeret under FN miljøprogram, UNEP
og under FN�s fødevareorganisation, FAO.

Når mindst to lande, som er beliggende i to
verdensregioner, har gjort dette, udarbej-
der PIC-sekretariatet et dokument, som
oplyser om anvendelsesmuligheder og risici
ved anvendelse af stoffet samt alternativer.
Dette dokument fremsendes til en ekspert-
gruppe (Chemical Review Committee) be-
stående af et antal eksperter, som repræ-
senterer forskellige regioner i verden.
Denne ekspertgruppe vurderer det frem-
lagte materiale og foreslår eventuelt supple-
rende undersøgelser af kemikaliets egen-
skaber. Dernæst sendes det endelige mate-
riale til partskonference (Conference Of
the Parties), som så vidt muligt i enighed
beslutter, hvorvidt et stof skal optages på
PIC-listen.

Såfremt stoffet optages på PIC-listen, sen-
des et beslutningsdokument indeholdende
oplysninger om anvendelsesmuligheder og
risici ud til alle de deltagende myndigheder,
som hver især skal tage stilling til, om de
samtykker i at importere. Det er også en
mulighed for at betinge en import til en be-
grænset  anvendelse af kemikaliet.

Ved eksport af et PIC-kemikalie skal det
fremgå af etiketten, hvilken risiko/fare der
er for mennesker og miljø, og der skal med-
sendes sikkerhedsdatablade. Eksporter-
ende lande forpligter sig til at respektere de
øvrige landes importbeslutninger.

Der er ultimo 1998 hele 27 kemiske stoffer
på PIC-listen, men flere forventes at kom-
me til de kommende år. Den ajourførte liste
kan ses på PIC-sekretariatets hjemmeside:
http://irptc.unep.ch/pic

De vigtigste resultater er tilslutningen fra
151 lande til det frivillige PIC-informati-
onssystem, samt at informationssystemet
fungerer rimeligt.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

På baggrund af de afsluttede forhandlin-
ger om en konvention har der ikke været
lagt en bevidst strategi for udvidelse af an-
tallet af deltagende lande eller optagelse af
et vist antal stoffer på PIC-listen.
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Det forventes, at der fremover vil blive
gjort tiltag for at oplyse om vigtigheden af,
at nationale reguleringer af farlige stoffer
faktisk bliver notificeret hos UNEP. Dette
skal danne grundlag for undersøgelse af
stofferne og efterfølgende optagelse af nye
stoffer på PIC-listen.

I konventionen er endvidere anført, at de
velstillede lande med velfungerende kemi-
kalieadministrationer skal hjælpe med ka-
pacitetsopbygning hos de lande, som ikke
har faglig viden og en velfungerende admi-
nistration af kemikalier. Her tænkes spe-
cielt på hjælp til udviklingslandene, men i
nogen grad også på f.eks. de østeuropæiske
lande.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Under forhandlingerne om en PIC-kon-
vention har det været dansk politik at gå
endnu videre end blot en snæver informa-
tionsordning for farlige kemikalier. Således
har Danmark forsøgt at lægge et større an-
svar på producenterne og eksportørerne af
PIC-kemikalier i form flere oplysninger om
risici ved at anvende kemikalierne i import-
landene samt udarbejdelse af udvidede in-
formations-forpligtigelser. Endvidere har
Danmark søgt at gøre det let at optage nye
kemikalier på PIC-listen og gøre sagsgan-
gene     mere smidige. Der har ikke været ført
en specielt politik i forhold til
Østersøregionen.

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.213.2.213.2.213.2.213.2.21 Aftale om gensidig nor-Aftale om gensidig nor-Aftale om gensidig nor-Aftale om gensidig nor-Aftale om gensidig nor-
disk assistance i forbin-disk assistance i forbin-disk assistance i forbin-disk assistance i forbin-disk assistance i forbin-
delse med strålingsuhelddelse med strålingsuhelddelse med strålingsuhelddelse med strålingsuhelddelse med strålingsuheld

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Formålet med aftalen, der blev indgået i
1963, er overordnet at formalisere et ønske
mellem de kontraherende parter om at ville
bistå hinanden i den udstrækning det er
mulig i tilfælde af en nuklear ulykke, der
medfører skade fra ioniserende stråling.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Aftalen omfatter følgende parter: Finland,
Sverige, Norge, Danmark, IAEA (tidligere
Den internationale Atomenergi-Organisa-
tion).

IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde

Aftalen mellem de nordiske lande fastlæg-
ger de vilkår, på hvilke en kontraherende
part, der begærer bistand i medfør af afta-
len, kan gøre brug af den bistand, der tilve-
jebringes af en anden kontraherende part
eller af IAEA. Aftalen indeholder således
konkrete bestemmelser vedrørende:

� Almindelige bestemmelser for bistan-
den, herunder ansvar for ansvar brug
af materiel, personel mv.

� IAEA�s forpligtelser i forbindelse med
en henvendelse om bistand fra en
kontraherende part

� Finansielle bestemmelser i forbindelse
med:
 Bistand
 Erstatningsansvar
 Udnævnelse af kompetence-

myndigheder
 Rettigheder og immunitet
 Benyttelse af oplysninger
 Afgørelse af tvistigheder
 Ophør af bistanden

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.22 Den nukleare sikkerheds-3.2.22 Den nukleare sikkerheds-3.2.22 Den nukleare sikkerheds-3.2.22 Den nukleare sikkerheds-3.2.22 Den nukleare sikkerheds-
konventionkonventionkonventionkonventionkonvention

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Den nukleare sikkerhedskonvention blev
færdigforhandlet i juni 1994. Formålet
med konventionen er at forpligte de parter,
som har atomkraftværker til at opretholde
et     højt sikkerhedsniveau

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og indtil nu under-
skrevet af følgende lande i Østersøregionen:
Letland, Litauen, Polen, Rusland, Sverige,
Danmark, Finland, Tyskland

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Efter konventionen skal der fastsættes in-
ternationale normer for sikkerhed i forbin-
delse med drift af atomkraftværker. Det
bemærkes, at konventionen er en �incentive
convention�, dvs. at konventionen skal an-
spore parterne til at opretholde et højt
sikkerhedsniveau. Dette sker ikke via kon-
trolinstanser og sanktioner, men gennem
dialog, jævnlige møder mellem parterne
samt udarbejdelse af rapporter, hvor par-
terne skal gøre rede for, hvad der i deres
respektive lande er foretaget for at imple-
mentere konventionens forpligtelser.

De forpligtelser, som parter i medfør af
konventionen påtager sig, er i vidt omfang
baseret på retningslinier fra IAEA (Det In-
ternationale Atom Energi Agentur) og
fremgår af IAEA�s Safety Fundamentals
document �The Safety of Nuclear Installa-
tions�. Disse forpligtelser vedrører f.eks.
regler i forbindelse med:

� Placering af et anlæg
� Design af et anlæg
� Konstruktion af et anlæg
� Driften af et anlæg
� Tildeling af tilstrækkelige økonomiske

og menneskelige ressourcer
� Fastsættelse og verifikation af sikkerhe-

den
� Kvalitetssikring
� Beredskabsplanlægning

Konventionen vedrører primært forpligtel-
ser for lande, som driver atomkraftværket,
men indeholder også forpligtelser i bered-
skabsmæssig henseende for lande, som har
atomkraftværker i deres nærområder.

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.233.2.233.2.233.2.233.2.23 Convention on EarlyConvention on EarlyConvention on EarlyConvention on EarlyConvention on Early
Notification of a NuclearNotification of a NuclearNotification of a NuclearNotification of a NuclearNotification of a Nuclear
Accident (1986)Accident (1986)Accident (1986)Accident (1986)Accident (1986)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen blev færdigforhandlet i
1986 og blev initieret som følge af Tjerno-
byl-ulykken. Konventionen etablerer et
�meddelelsessystem� for lande i forbindelse
med nukleare ulykker, der kan medføre et
udslip og kan få strålingsmæssig betydning
for et andet land.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og indtil nu under-
skrevet af følgende lande i Østersøregionen:
Estland, Letland, Litauen, Polen, Rusland,
Tyskland, Finland, Sverige, Danmark.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen forpligter de kontraherende
parter til at rapportere - enten direkte til
berørte lande eller gennem IAEA og til
IAEA selv -  om:

� Tidspunktet for ulykken
� Stedet for ulykken
� Strålingsudslip
� Andre informationer, som har betyd-

ning for at vurdere situationen

Det fremgår af konventionens artikel 1, i
hvilke situationer lande er forpligtet til at
rapportere om en hændelse/ulykke. Af arti-
kel 3 fremgår, at lande � for at minimere
strålingsmæssige konsekvenser - kan rap-
portere i situationer, som ikke umiddelbart
er omfattet af forpligtelsen i artikel 1.

Endvidere har de 4 atomvåbenstater
(Kina, Frankrig, England og USA) for-
pligtet sig til også at informere om hændel-
ser, som vedrører atomvåben samt test af
atomvåben.

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.24 Konvention om assistance3.2.24 Konvention om assistance3.2.24 Konvention om assistance3.2.24 Konvention om assistance3.2.24 Konvention om assistance
i tilfælde af atomuheldi tilfælde af atomuheldi tilfælde af atomuheldi tilfælde af atomuheldi tilfælde af atomuheld
eller anden radiologiskeller anden radiologiskeller anden radiologiskeller anden radiologiskeller anden radiologisk
krisesituation (1986)krisesituation (1986)krisesituation (1986)krisesituation (1986)krisesituation (1986)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konventionen blev færdigforhandlet i
1986 som en følge af Tjernobylulykken.
Konventionen etablerer en international
struktur for samarbejde mellem lande og
med IAEA for at lette adgangen til omgå-
ende assistance og støtte i tilfælde af nu-
kleare ulykker eller strålingsmæssige nød-
situationer.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og indtil nu under-
skrevet af følgende lande i Østersøregionen:
Estland, Letland, Polen, Rusland, Finland,
Sverige, Tyskland, Danmark.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen anmoder kontraherende
parter om at give oplysninger til IAEA for i
en given situation at kunne bistå med assi-
stance. Oplysninger kan vedrøre følgende:

� Tilgængelige eksperter
� Udstyr
� Andet af relevans i forbindelse med as-

sistance

I tilfælde af en anmodning om assistance
beslutter hver enkelt kontraherende part,
hvorvidt man er i stand til at kunne afgive
den anmodede assistance. Det skal ligele-
des besluttes, hvilke rammer (omfang og
betingelser) der skal opstilles for assistan-
cen, herunder om assistancen eventuelt
skal ydes omkostningsfrit for det modta-
gende land mv.

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.253.2.253.2.253.2.253.2.25 Konventionen om fysiskKonventionen om fysiskKonventionen om fysiskKonventionen om fysiskKonventionen om fysisk
beskyttelse af radioaktivtbeskyttelse af radioaktivtbeskyttelse af radioaktivtbeskyttelse af radioaktivtbeskyttelse af radioaktivt
materiale (Estland, 1990)materiale (Estland, 1990)materiale (Estland, 1990)materiale (Estland, 1990)materiale (Estland, 1990)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Konvention om fysisk beskyttelse blev fær-
digforhandlet i 1979. Konventionens for-
mål er at etablere en ramme for et interna-
tional samarbejde vedrørende beskyttelse
af nukleart materiale samt genvinding og
tilbagelevering af nukleart materiale, som
er blevet stjålet. Endvidere forholder kon-
ventionen sig til kriminelle handlinger, som
involverer nukleart materiale.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Konventionen er global og følgende lande i
Østersøregionen har underskrevet konven-
tionen: Estland, Litauen, Polen, Rusland,
Tyskland, Finland, Sverige, Danmark.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen forpligter de kontraherende
parter til - via landenes nationale lovgiv-
ning - at sikre beskyttelse af nukleart mate-
riale i international transport, når:

� det nukleare materiale opholder sig på
det kontraherende lands territorium

� det nukleare materiale er om bord på
skibe eller fly under det kontraherende
lands jurisdiktion

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.263.2.263.2.263.2.263.2.26 Konvention om sikkerhed iKonvention om sikkerhed iKonvention om sikkerhed iKonvention om sikkerhed iKonvention om sikkerhed i
forbindelse med brugtforbindelse med brugtforbindelse med brugtforbindelse med brugtforbindelse med brugt
atombrændsel og radioak-atombrændsel og radioak-atombrændsel og radioak-atombrændsel og radioak-atombrændsel og radioak-
tivt affaldtivt affaldtivt affaldtivt affaldtivt affald

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Affaldskonventionen blev færdigforhandlet
i 1997. På baggrund af de potentielle farer,
som brugt brændsel og radioaktivt affald
kan udgøre for både befolkning og miljø,
har formålet med konventionen (�incentive
convention�) været at anspore de kontra-
herende parter til opretholde et højt
sikkerhedsniveau.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Følgende lande i Østersøregionen har un-
derskrevet konventionen: Litauen, Polen,
Finland, Tyskland, Sverige, Danmark.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Konventionen forskriver ikke etablering af
kontrolinstanser og sanktioner, men satser
på større sikkerhed gennem dialog, jævnlige
møder med parter samt udarbejdelse af
rapporter, hvor landene skal gøre rede for,
hvad der i landene er foretaget for at im-
plementere konventionens forpligtelser.
Affaldskonventionens struktur minder i
det hele meget om den ovenfor omtalte
Sikkerhedskonvention, som også var det
praktiske udgangspunkt for den nu forelig-
gende Affaldskonvention.

Affaldskonventionen indeholder i hoved-
reglen forpligtelser i forbindelse med:

� Håndtering af radioaktivt affald, når
dette affald hidrører fra driften af civile
nukleare anlæg.

� Håndtering af andet radioaktivt affald,
når dette affald af det kontraherende
land er erklæret som værende radioak-
tivt affald.

Forpligtelserne vedrører iagttagelse af reg-
ler i hovedreglen i forbindelse med:

� Allerede eksisterende affaldsanlæg.
� Etablering af nye affaldsanlæg.
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� Design af et anlæg.
� Konstruktion af et anlæg.
� Driften af et anlæg.
� Tildeling af tilstrækkelige økonomiske

og menneskelige ressourcer.
� Kvalitetssikring.
� Beredskabsplanlægning.

KilderKilderKilderKilderKilder
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3.2.27 Energichartertraktaten3.2.27 Energichartertraktaten3.2.27 Energichartertraktaten3.2.27 Energichartertraktaten3.2.27 Energichartertraktaten
med tilhørende energi-med tilhørende energi-med tilhørende energi-med tilhørende energi-med tilhørende energi-
effektivitetsprotokoleffektivitetsprotokoleffektivitetsprotokoleffektivitetsprotokoleffektivitetsprotokol

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Energichartertraktaten og protokollen om
energieffektivitet blev undertegnet i Haag i
1994. Baggrunden for det var ønsket om
en økonomisk genrejsning i Østeuropa via
et fremskyndet samarbejde i energi-
sektoren.

Traktatens formål er at skabe en juridisk
bindende ramme for fremme af langsigtet
samarbejde på energiområdet primært gen-
nem bestemmelser om investeringer, han-
del, transit, suverænitet over ressourcer og
miljø. Traktaten og protokollen trådte i
kraft den 16. april 1998

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
kontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parterkontraherende parter

Traktaten omfatter alle EU-landene, de
baltiske lande, de østeuropæiske lande, de
tidligere sovjetrepuplikker og Japan.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Øverste myndighed er Charter Konferen-
cen, som mødes to gange årligt. Henning
Christoffersen tiltrådte som formand for
Charter Konferencen i december 1998.
Konferencen fastlægger indsatsområder,
nedsætter arbejdsgrupper og vedtager
budgettet. I øjeblikket er der to arbejds-
grupper, der prioriteres højt. Det er ar-
bejdsgruppen om transit og arbejdsgrup-
pen om energieffektivitet, som Peter Hel-
mer Steen, vicedirektør i Energistyrelsen er
formand for.

Protokollen om energieffektivisering er et
nødvendig supplement til den mere mar-
kedsorienterede traktat i en erkendelse af,
at der skal visse politiske styringsmekanis-
mer til for at sikre en effektiv anvendelse af
energien og dermed beskyttelse af miljøet.
Protokollen indeholder en ambitiøs opstil-
ling af principper for fremme af energi-
effektivisering, som de lande der har ratifi-
ceret protokollen forpligter sig til at følge.
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Udfordringen er nu at udmønte de gene-
relle principper til operationelle konkrete
initiativer.

Der er nedsat et lille sekretariat i forbindel-
se med traktaten, som har sæde i Bruxelles.

IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde

Traktaten  fastlægger en række principper
på bl.a. investerings-, handels- og miljøom-
rådet med henblik på at fremme udnyttel-
sen af energiressourcerne i Central- og
Østeuropa samt det tidligere Sovjetunio-
nen.

Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-Nuværende og fremtidig stra-
tegitegitegitegitegi

Den oprindelige intention med traktaten
var, at skabe et regelsæt på energiområdet,
der omhandler investeringer, transit, han-
del miljø/energieffektivitet, med henblik på
udnyttelse af energiressourcerne i Central-
og Østeuropa samt det tidligere Sovjet-
unionen. Med ikrafttrædelsen af traktaten
er en stor del af de oprindelige intentioner
blevet gennemført. For så vidt angår ener-
gieffektivitet skaber ikrafttrædelsen af pro-
tokollen ramme for, at man nu for alvor
kan komme videre på området.

Valget af Peter Helmer Steen som formand
for arbejdsgruppen om energieffektivise-
ring er en forlængelse af den danske ind-
sats for en styrkelse af kapacitetsopbygnin-
gen i Chartersekretariatet for implemente-
ringen af protokollen om energieffektivise-
ring.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Det har været dansk politik at støtte aktivt
op om dette samarbejde, fordi det er et af
de eneste samarbejder på energiområdet
mellem denne kreds af lande, hvor miljø og
energieffektivitet indgår som en integreret
del af samarbejdet.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU var oprindeligt initiativtager til samar-
bejdet.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
miljømiljømiljømiljømiljø

Der er ikke i samarbejdet afsat ressourcer
til konkrete projekter. Men det forventes, at
der vil være nogle af parterne, der vil være
villige til at yde bidrag i forbindelse med
implementeringen af protokollen om
energieffektivitet.

KilderKilderKilderKilderKilder

Energistyrelsen
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Samarbejdet om problemer med grænse-
overskridende forurening mellem landene i
Østersøregionen startede samtidig med, at
miljøet kom på den globale dagsorden i for-
bindelse med FN konferencen i 1972 i
Stockholm om beskyttelse af miljøet.

1972 var også året, hvor de Europeæiske
Fællesskaber (EF) vedtog den første miljø-
handlingsplan, der dog kun kom til at ved-
røre Danmark og Vesttyskland, som på da-
værende tidspunkt var de eneste
Østersølande, der var medlemmer af EF.

I samme periode oprettede Danmark og de
øvrige nordiske lande miljøministerier, som
fik overført spørgsmål om miljøbeskyttelse
fra sektorministerierne. Der blev udformet
en miljøpolitik og vedtaget særlige love for
beskyttelse af natur og miljø. Miljøbeskyt-
telse kom på dagsordenen for Nordisk Mi-
nisterråd, hvor der blev oprettet en
embedsmandskomité for miljøspørgsmål.

Der blev etableret et samarbejde mellem alle
Østersølande, der gjaldt det fælles havmiljø i
Østersøen. Med Helsingfors konventionen
om Østersøen og den tilhørende kommission
HELCOM blev der skabt et samarbejds-
fora, der inddrog alle lande rundt om
Østersøen på tværs af det daværende �jern-
tæppe� mellem øst- og vesteuropa.

På baggrund af Tjernobylulykken blev der
i september 1986 afholdt en multilateral
ministerkonference indenfor IAEA (FN�s
internationale atom-energikommission),
hvor alle lande rundt om Østersøen deltog.

Konferencen resulterede i vedtagelsen af to
konventioner. En konvention om bistand i
tilfælde af atomuheld og en konvention om
hurtig varsling af atomuheld.

Året efter i 1987 offentliggjorde FN�s
Verdenskommission for miljø og udvikling
sin rapport (Brundtlandrapporten), der
formulerede grundprincipperne for en bæ-
redygtig udvikling også i den industrialise-
rede del af verden herunder at beskyttelse
af miljøet bør indgå som en integreret del af
sektorernes udvikling.

Efter murens fald kom der for alvor gang i
samarbejdet mellem Østersølandene. I
overensstemmelse med de overordnede
principper for bæredygtig udvikling indgår
miljø som et tema i mange af de nye
østersøorganisationer og internationale
fora, hvori Østersølandene deltager. Der
samarbejdes på både statsligt, regionalt og
lokalt niveau og mellem byer. Der er sam-
arbejde indenfor sektorer, hvor både myn-
digheder og private organisationer delta-
ger, eksempelvis turistsektoren.

I det følgende finder man en overordnet
beskrivelse af det europæiske miljøsamar-
bejde, herunderplanerne for dets udvidelse,
4.1. I afsnit 4.2 er der en beskrivelse af det
nordiske miljøsamarbejde. I afsnit 4.3.1 -
4.3.11 følger en introduk-tion til de væ-
sentligste fora i Østersøre-gionen, der har
miljø på dagsordenen. Det øvrige interna-
tionale miljøsamarbej-de, som Østersølan-
dene deltager i er beskrevet i afsnit 4.4.1 �
4.4.8.

Kapitel 4.
Miljøsamarbejdet i

Østersøregionen
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Med undtagelse af EU er beskrivelsen af
organisationerne såvidt muligt bygget op
omkring tilgængelige oplysninger om

� baggrund og formål,
� geografisk afgrænsning og deltagere
� organisation og beslutningsproces,
� indsatsområde og væsentlige resultater,
� finansiering og ressourcer til miljø-

formål,
� teknologisk og videnskabeligt samar-

bejde,
� dansk politik,
� relationer til EU.
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Traktatmæssige forpligtelser iTraktatmæssige forpligtelser iTraktatmæssige forpligtelser iTraktatmæssige forpligtelser iTraktatmæssige forpligtelser i
miljøarbejdetmiljøarbejdetmiljøarbejdetmiljøarbejdetmiljøarbejdet.

Maastricht-traktaten åbnede mulighed for,
at EU-retsakter på miljøområdet kunne
vedtages ved kvalificeret flertal i modsæt-
ning til det tidligere enstemmighed.

De nye miljøbestemmelser i Amsterdam-
traktaten har skabt grundlag for et EU-
samarbejde, hvor miljøet har højere priori-
tering end tidligere. Amsterdam-traktaten
lægger op til, at en af Unionens og Fælles-
skabets målsætninger er en bæredygtig ud-
vikling. Der er nu indskrevet en forpligtelse
til at inddrage miljøhensyn, når EU-poli-
tikken på sektorområderne fastlægges.

Miljøhensynet på det indre marked er også
styrket. Det er ikke alene Kommissionens
ansvar at sikre et højt beskyttelsesniveau i
forslag til retsforskrifter, når det angår
miljø og sundhed. Nu skal Rådet og Parla-
mentet bestræbe sig på at sikre beskyttel-
sesniveauet gennem vedtagelserne. Endelig
indebærer Amsterdam-traktaten øgede
muligheder for at anvende miljøgarantien.
Miljøgarantien gælder både i tilfælde, hvor
man ønsker at opretholde nationale regler,
og i tilfælde, hvor man ønsker at indføre
strengere nationale regler på et område,
hvor der er fastlagt EU-regler.

Virkninger af EU-samarbejdetVirkninger af EU-samarbejdetVirkninger af EU-samarbejdetVirkninger af EU-samarbejdetVirkninger af EU-samarbejdet

Miljøstyrelsen gennemfører med mellem-
rum undersøgelser af, hvordan EU-retsak-
ter - både retsakter vedtaget i Rådet og

retsakter vedtaget i de mange komitéer i
EU - påvirker beskyttelsesniveauet i Dan-
mark. Undersøgelserne har indtil nu vist,
at kun enkelte retsakter bliver vurderet til
at påvirke beskyttelsesniveauet negativt, og
at en væsentlig del har positiv indflydelse
på beskytteslesniveauet i Danmark. For ek-
sempel har nitratdirektivet, som blev ved-
taget i 1992 ført til, at de danske regler om
udledning af kvælstof fra landbruget er
skærpet. Biociddirektivet fra 1997 indebæ-
rer en godkendelsesordning for en lang
række produkter, som hidtil har kunnet
markedsføres frit i Danmark. IPPC-direk-
tivet om en godkendelsesordning for særligt
forurenende virksomheder indebærer for
Danmarks vedkommende, at udviklingen
af bedst tilgængelig teknologi bliver frem-
skyndet.

Danmarks holdningDanmarks holdningDanmarks holdningDanmarks holdningDanmarks holdning

Perspektiverne for den danske indsats i
EU�s miljøsamarbejde er at sikre, at
beskyttelsesniveauet fortsat styrkes. Vi står
i mange tilfælde sammen med de nyeste
medlemslande (Sverige og Østrig) i disse
bestræbelser og der er i de senere år sket
positive ændringer i holdningen til miljø-
spørgsmål i nogle af de store medlems-
lande.

En afgørende udfordring for Fællesskabet
bliver at følge op på Amsterdamtraktatens
nye miljøbestemmelser. Foreløbig har Det
Europæiske Råd vist klar politisk vilje til at
føre de nye målsætninger ud i livet. På top-
mødet i Cardiff i juni 1998 besluttede

Afsnit 4.1

Miljøsamarbejdet
 i EU
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stats- og regeringscheferne, at Rådet i alle
dets sammensætninger skal tilrettelægge
arbejdet med henblik på at integrere af mil-
jøhensyn. Det blev endvidere besluttet, at
Rådet skulle indlede denne proces i land-
brugs-, energi- og transportsektoren .

Den danske regering agter at arbejde aktivt
for, at de nye traktatbestemmelser om inte-
gration af miljøhensyn i Fællesskabets an-
dre politikker virkelig føres ud i livet. Bl.a.
ved, at der fastsættes miljømæssige målsæt-
ninger af de forskellige råd, og at der fast-
lægges tidsplaner for gennemførelsen af
disse mål. Det er vigtigt, at integrations-
processen i løbet af de nærmeste år udbre-
des til at omfatte alle relevante politik-
områder. Regeringen vil arbejde for, at
integrationsprocessen fortsætter, og at de
målsætninger og mekanismer, der skabes i
denne proces, kan indgå i EU�s udspil til
den globale miljøkonference 10 år efter
Rio, sammen med resultaterne af den sam-
lede miljøvurdering, der skal gennemføres
ifølge 5. miljøhandlingsprogram.

Regeringen vil også arbejde for, at der reelt
sker en styrkelse af miljøbeskyttelsesni-
veauet på det indre marked. I den forbin-
delse er det vigtigt, at også den nye miljø-
garanti viser sig at leve op til forventnin-
gerne. Den skal kunne bruges af medlems-
stater til at forhindre forringelse af det na-
tionale beskyttelsesniveau i tilfælde, hvor
der er reel risiko for miljøet, og til at tage de
nødvendige skridt i tilfælde, hvor ny viden
afslører, at der er alvorlige risici.

At sikre miljøbeskyttelsesniveauet på det
indre marked indebærer også en indsats i
det europæiske standardiseringsarbejde.
Antallet af europæiske standarder er sti-
gende og i EU�s regler om offentlige udbud
skal myndigheder henvise til europæiske
standarder .

EU og det internationale samar-EU og det internationale samar-EU og det internationale samar-EU og det internationale samar-EU og det internationale samar-
bejdebejdebejdebejdebejde

Det miljøpolitiske samarbejde i EU oriente-
rer sig i stigende grad mod arbejdet i andre
internationale fora. EU landene koordine-
rer intensivt i forbindelse med globale
miljømøder og i de forskellige regionale

sammenhænge, hvor alle eller de fleste EU
lande indgår. Det gælder særligt når der
drøftes emner, hvor der er fastlagt EU-reg-
ler eller en EU-politik.

Globaliseringen, herunder liberalisering af
handel og investeringer indebærer en po-
tentiel risiko for, at miljøregler i nogle lande
kan omgås ved at investeringer og produk-
tion flyttes til lande med lempeligere eller
ingen regulering af miljøforhold. Det vil
kunne medføre forøget forurening både lo-
kalt og globalt. Et samlet EU er i mange til-
fælde forudsætningen for overhovedet at
opnå resultater i de større internationale
sammenhænge og EU spiller rollen som
grøn dynamo i arbejdet med miljøkonven-
tionerne. Den danske regering vil arbejde
for, at denne rolle styrkes og udvikles.

Revision af EU�s landbrugs-Revision af EU�s landbrugs-Revision af EU�s landbrugs-Revision af EU�s landbrugs-Revision af EU�s landbrugs-
reform og strukturfonds-reform og strukturfonds-reform og strukturfonds-reform og strukturfonds-reform og strukturfonds-
reform.reform.reform.reform.reform.

Reformen af EU�s landbrugspolitik er en
udfordring, som rummer store miljømæs-
sige perspektiver. Der er lagt op til miljø-
forbedringer blandt andet gennem krav
om, at medlemslandene skal fastsætte pas-
sende miljø- og naturkrav som forudsæt-
ning for udbetaling af direkte støtte. Her-
ved kan der opnås en overensstemmelse
mellem udbetaling af direkte land-brugs-
støtte og overholdelse af miljø- og natur-
krav.

Landbrugsreformen indeholder også mu-
lighed for støtte til bæredygtige driftsfor-
mer og skovplantning i landdistrikter.

For så vidt angår resultatet af struktur-
fondsreformen er det en bitingelse ved til-
deling af strukturfondsmidler, at der gen-
nemføres miljøkonsekvensvurderinger.

EU�s udvidelsesforhandlinger.EU�s udvidelsesforhandlinger.EU�s udvidelsesforhandlinger.EU�s udvidelsesforhandlinger.EU�s udvidelsesforhandlinger.

Udover at følge op på Amsterdam-trakta-
ten er EUs største udfordring den forestå-
ende udvidelse med nye ansøgerlande. Ud-
videlsen indebærer både nye muligheder og
potentielle risici for miljøpolitikken. Der er
enorme miljømæssige perspektiver i et ud-
videt fællesskab, hvor alle lande lever op til
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de eksisterende miljøregler. Luftforurenin-
gen med SO2 og NOX vil kunne reduceres
med 50% og udledningerne af kvælstof og
fosfor til Østersøen vil kunne reduceres
med 40%.

Problemerne med at forbedre miljøtilstan-
den melder sig imidlertid, hvis det viser sig,
at EU beslutter at optage nye medlems-
lande uden, at disse er istand til at opfylde
miljøreglerne eller har udsigt til det. Selv
om ansøgerlandene har bestræbt sig på at
nærme sig EU-landene, er miljøet ikke det
højst prioriterede område i disse forholds-
vis svage økonomier. Man må forvente, at
de nye medlemslande ønsker overgangs-
ordninger. Lange overgangsordninger vil
være en trussel for den videre fremdrift af
EU�s miljøpolitik både internt i Fællesska-
bet og eksternt i forhold til de store globale
udfordringer.

Kommissionens oplæg til en udvidelse blev
fremsat i foråret 1997 i den såkaldte Agen-
da 2000. Agenda 2000 er Kommissionens
analyse og vurdering af, hvilke ændringer
af EU´s reformer (struktur, landbrug), der
skal foretages forud for en udvidelse.

På topmødet i Luxemburg december 1997
besluttede Det Europæiske Råd at indlede
tiltrædelses- og forhandlingsprocessen med
11 Central- og Østeuropæiske lande, her-
under de tre baltiske lande og Polen. End-
videre besluttede Det Europæiske Råd at
indkalde til mellemstatslige konferencer i
foråret 1998 for at begynde forhandlin-
gerne med Cypern, Ungarn, Polen, Est-
land, Den Tjekkiske Republik og Slovenien
(de 5 +1= 5 østeuropæiske og Cypern).

Rådet vedtog at opdele tiltrædelses-og
forhandlingsprocessen i 4 dele:

1. en fælles rammeordning,
2. en styrket førtiltrædelsesstrategi,
3. en overvågningsprocedure,
4. tiltrædelsesforhandlinger.

En fælles rammeordningEn fælles rammeordningEn fælles rammeordningEn fælles rammeordningEn fælles rammeordning

Rammeordningen betyder, at tiltrædel-ses-
processen overordnet foregår inden for en
fælles rammeordning for kandidatlandene.

Inden for denne ramme vil udenrigsmini-
strene fra de 15 EU-lande og de 11 kandi-
datlande kunne holde møder efter behov.
Denne proces indledtes den 30. marts
1998 med et møde mellem udenrigsmini-
strene fra de 15 + 11 lande.

Det overordnede mål for forhandlinger-ne
er medlemsskab af Den Europæiske Union.
Forhandlingerne vil være koncentreret om
at indfri de krav, som stilles af EU til et
medlemskab. De overordnede krav er de 3
såkaldte Københavnskriterier som er:

� De politiske kriterier, der fokuserer på
institutionernes stabilitet som garant
for demokrati, menneskerettigheder
herunder respekten for og beskyttelsen
af minoriteter.

� De økonomiske kriterier, som for det
første omfatter eksistensen af en mar-
kedsøkonomi, der fungerer og for det
andet kapaciteten til at udstå konkur-
rencepresset og markedskræfterne i
Unionen.

� Opfyldelse af Fællesskabets regelsæt,
det såkaldte Aquis Communitaire.

Før-tiltrædelsesstrategiFør-tiltrædelsesstrategiFør-tiltrædelsesstrategiFør-tiltrædelsesstrategiFør-tiltrædelsesstrategi

Formålet med en før-tiltrædelsesstrategi er
at sætte alle de central- og østeuropæiske
lande i stand til på længere sigt at blive
medlemmer af Den Europæiske Union ved,
at de tilpasser sig gældende EU-ret mest
muligt inden tiltrædelsen. Strategien er cen-
treret om tiltrædelsespartnerskaber og styr-
kelse af før-tiltrædelsesbistanden baseret på
en analytisk gennemgang af gældende EU-
ret for hvert enkelt ansøgerland for sig.

TiltrædelsespartnerskabTiltrædelsespartnerskabTiltrædelsespartnerskabTiltrædelsespartnerskabTiltrædelsespartnerskab

Tiltrædelsespartnerskabet viser, hvilke
overordnede krav det enkelte ansøgerland
skal imødekomme for at blive medlem. Det
angiver, hvordan opgaverne skal priorite-
res på kort og på mellemlangt sigt. Ud over
økonomisk reform, styrkelse af den institu-
tionelle og administrative kapacitet, indre
marked og retlige og indre anliggender, er
miljø blandt de områder, hvor Rådet har
fastsat eksplicitte mål. Miljømålet er ens i
alle partnerskaber.
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Målet på kort sigt er:
fortsat overtagelse af rammelovgivning, udar-
bejdelse af detaljerede programmer for indbyr-
des tilnærmelse og påbegyndelse af gennemfø-
relsen heraf samt implementering af strategier i
forbindelse med de enkelte retsakter. Planlæg-
ning og påbegyndelse af gennemførelse af disse
programmer og strategier.

Målet på mellemlangt sigt er:
udvikling af overvågnings- og implemente-
ringskontrolstrukturer og -kapacitet, løbende
planlægning og gennemførelse af programmer
for indbyrdes tilnærmelse med berøring til de
enkelte retsakter. Der bør lægges særlig vægt
på spildevand, affaldsforvaltning, luftforurening
og integreret industriforureningskontrol og
risikostyring. Miljøbeskyttelseskravene og be-
hovet for en bæredygtig udvikling skal tages i
betragtning ved udformningen og gennemførel-
sen af national og sektorspecifik politik.

Det understreges i partnerskaberne, at
overtagelse af EU´s gældende ret ikke i sig
selv er tilstrækkelig, men at en troværdig og
effektiv implementering og håndhævelse af
regelsættet er nødvendig.

Tiltrædelsespartnerskaberne kan for det
første anvendes som et styringsinstrument,
hvorefter ansøgerlandenes regelsæt og im-
plementering vurderes. Desuden anses
partnerskaberne at give en tilstrækkelig de-
taljeret oversigt over de prioriteter, der skal
følges ved tildeling af finansielle midler,
især fra PHARE og ISPA, (se nærmere ne-
denfor). Der lægges op til, at disse midler
vil være knyttet til ansøgernes fremskridt
og overholdelse af de fastlagte programmer
for overtagelsen af EU-ret.

En overvågningsprocedureEn overvågningsprocedureEn overvågningsprocedureEn overvågningsprocedureEn overvågningsprocedure

Kommissionen vil regelmæssigt udarbejde
rapporter til Rådet om de fremskridt, der
gøres i de enkelte lande. Rapporterne skal
ledsages bl.a. af henstillinger om at indlede
tiltrædelsesforhandlingerne med yderligere
kandidatlande, som det skete i december
1999, hvor Kommissionen henstillede til
Rådet (udenrigsministrene) at man ind-
ledte regeringskonferencer med de reste-
rende 5 ansøgerlande, herunder Letland og
Litauen.

Styrkelse af tiltrædelses-Styrkelse af tiltrædelses-Styrkelse af tiltrædelses-Styrkelse af tiltrædelses-Styrkelse af tiltrædelses-
bistandenbistandenbistandenbistandenbistanden

Beregninger foretaget af Kommissionen vi-
ser, at det vil koste ca. 135 mia euro alene
til at gennemføre EU�s miljøregler i alle
kandidatlandene.

Resultatet af Agenda 2000 forhandlin-
gerne betyder, at der i perioden 2000-
2006 er afsat i alt 78 mia euro i støtte til
ansøgerlandene. Heraf udgør før- tiltræ-
delsesbistanden godt 22. mia euro. Før-
tiltrædelsesbistanden, vil udgøre 3,12 mia.
euro i hvert af årene 2000-2006. Bistan-
den vil blive ydet gennem 3 instrumenter,
der alle sigter på at styrke ansøgerlandenes
forberedelser hen imod tiltrædelse, men
ikke udelukkende på miljøbistand.

Godt halvdelen af før-tiltrædelsesbistan-
den svarende til 1,56 mia. euro årligt vil
blive ydet via Phare-programmet. Pro-
grammet sigter bl.a. på at styrke ansøger-
landenes evne til at håndhæve deres lovgiv-
ning. Miljøprojekter vil kunne ydes i det
omfang det prioriteres af landenes natio-
nale Phare-programmer. I forhold til den
bistand, der i dag gives gennem Phare-
programmet, er der sikret mere end en for-
dobling af før-tiltrædelsesbistanden.

Projekter inden for miljø og transport vil
blive støttet via ISPA-forordningen, der er
et strukturfondsinstrument. Der er afsat
1,04 mia euro årligt. Man tilstræber at an-
vende 50 % på miljø og 50 % på transport.
Landbrugsudvikling og -distrikter vil blive
støttet med 520 mio. euro årligt via et sær-
ligt landbrugsinstrument.

Med hensyn til støtten til nye medlems-
lande, er der afsat en såkaldt udvidelses-
reserve på i alt 56 mia. euro i perioden
2002-2006. Det årlige beløb til rådighed
for nye medlemslande er stigende igennem
hele perioden (fra 4,1 mia. euro i år 2002
til 14,4 mia. euro i år 2006). Muligheden
for at få del i udvidelsesreserven som nyt
medlemsland afhænger af det pågældende
lands behov og evne til at anvende bistan-
den effektivt (absorptionskapacitet). Så-
fremt eksempelvis kun et land bliver med-
lem i 2002 kan man ikke forvente, at dette
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land automatisk skal have adgang til at ud-
nytte de 4,1 mia. euro, som udgør budget-
tet for 2002. Det vil afhænge af dets ab-
sorptionsevne.

TiltrædelsesforhandlingerneTiltrædelsesforhandlingerneTiltrædelsesforhandlingerneTiltrædelsesforhandlingerneTiltrædelsesforhandlingerne

I foråret 1999 afsluttede Kommissionen en
screening og en analytisk vurdering af de
5+1 ansøgerlandes evne og vilje til at op-
fylde miljøacquiset for hvert direktiv. An-
søgerlandene fremsendte herefter forhand-
lingspositionspapirer for miljøacquiset.

EU- landene har i efteråret 1999 forhand-
let EU´s fælles holdning til at åbne for-
handlingerne af miljøacquisét. Danmark er
kommet igennem med følgende synspunk-
ter i relation til EU´s fælles holdning til at
åbne forhandlingerne af miljø-acquisét:

� alle nye investeringer skal overholde
miljøacquis´et

� EU´s retsakter, der afspejler EU´s glo-
bale forpligtelser, skal sammen med
rammedirektiver og �demokrati-direk-
tiver� (Informationsdirektivet og Miljø-
vurderings direktivet) have første prio-
ritet i tiltrædelsesarbejdet. I relation til
tidsrammen for implementeringen af
disse, afgav Danmark en fortolkende
erklæring, hvori Danmark præciserer,
at tidsrammen for implementeringen af
disse skal ske så hurtigt som muligt i lø-
bet af tiltrædelsesperioden.

� alle anmodninger om overgangsord-
ninger må indeholde en plan, der på
troværdig vis kan illustrere, at anmod-
ningen er realistisk, hvilket indebærer,
at finansieringsplanerne skal redegøre
for kilderne til finansieringen.

EU´s fælles holdning er i sit udgangspunkt
fremadrettet og konstruktiv. Der anmodes
hovedsagelig om yderligere oplysninger,
præciseringer og uddybende undersøgelser
med henblik på at sikre, at betingelserne
for en tiltrædelse bliver så troværdige og
realistiske som muligt.

I første omgang har opgaven bestået i at
markere nogle betingelser og kriterier for
overgangsordninger og dernæst præcisere
på hvilke områder, at ansøgerlandene må

�forbedre deres hjemmearbejde�. På den
måde tager EU´s mandat bevidst ikke stil-
ling til nogen overgangsordninger i betyd-
ningen af antal år.

På denne baggrund var udenrigsministre-
ne i december 1999 i stand til at åbne for-
handlingerne af miljøkapitlet. Udenrigs-
ministrene besluttede i samme forbindelse
at indlede regeringskonferencer med de øv-
rige 5 ansøgerlande + Malta (Letland og
Litauen samt Bulgarien, Rumænien, Slova-
kiet) der kan indledes egentlige regerings-
konferencer med disse lande i februar
2000 som en betingelse for deres optagelse
i EU.
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Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Det officielle nordiske samarbejde finder
sted inden for rammerne af den såkaldte
Helsingforsaftale af 1962 med senere æn-
dringer, herunder særligt ændringerne i
1972, hvor man oprettede Nordisk Mini-
sterråd og 1974, hvor aftalen blev supple-
ret med tre artikler om miljøsamarbejdet.
Det aftalemæssige grundlag omfatter såle-
des artikel 1, hvori det hedder at: »De
kontraherende parter skal bestræbe sig på
at bevare og yderligere udvikle samarbejdet
mellem landene på det retslige, det kultu-
relle, det sociale og det økonomiske område
såvel som i spørgsmål vedrørende sam-
færdslen og miljøbeskyttelsen. De kontra-
herende parter bør rådføre sig med hinan-
den i spørgsmål af fælles interesse, som be-
handles i europæiske og andre internatio-
nale organisationer og konferencer�, og
endvidere artikel 30, 31 og 32 med føl-
gende ordlyd:

Artikel 30
De kontraherende parter skal ved udform-
ningen og gennemførelsen af national lov-
givning i størst muligt omfang ligestille de
øvrige kontraherende parters miljøbeskyt-
telsesinteresser med deres egne.

Artikel 31
De kontraherende parter skal tilstræbe
harmonisering af deres miljøbeskyttelses-
regler med henblik på at opnå den størst
mulige overensstemmelse for så vidt angår
normer og retningslinier for udtømning af

forurening, anvendelse af miljøgifte samt
andre miljøforstyrrelser.

Artikel 32
De kontraherende parter skal tilstræbe
samordning for så vidt angår udvælgelse af
naturværns- og friluftsområder samt fred-
ning og andre foranstaltninger til beskyt-
telse af vækster og dyr.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Helsingforsaftalen om det nordiske samar-
bejde er indgået mellem Danmark, Fin-
land, Island, Norge og Sverige. Gennem
ændringer i aftalen i 1983 har de selvsty-
rende områder - Grønland, Færøerne og
Åland - fået en selvstændig stilling også i
det nordiske samarbejde, inden for ram-
merne af henholdsvis den danske og finske
delegation.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Det nordiske samarbejdsapparat består af
Nordisk Råd, som oprettedes i 1952, og
som nu er et samarbejdsorgan for parla-
mentarikerne, og af Nordisk Ministerråd,
som er regeringernes samarbejdsorgan.
Ministerrådet træder sammen enten som
ministrene for nordisk samarbejde eller
som fagministerråd på stort set alle mini-
sterområder. Samarbejdsministrene er de
nordiske budgetministre, og de behandler i
øvrigt en række tværgående spørgsmål.

Afsnit 4.2

Det nordiske
miljøsamarbejde
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Samarbejdsministrene er imidlertid ikke
noget overministerråd med egentlige koor-
dineringsbeføjelser på de enkelte minister-
områder. Her er det de enkelte fagmini-
sterråd, der bestemmer. Også de nordiske
statsministre og udenrigsministre mødes,
men formelt set ikke som ministerråd.

Ministerrådet træffer beslutninger ved
enstemmighed. I praksis kan der blive truf-
fet beslutninger på miljøområdet, hvor et
land reserverer sin stilling. I så fald gen-
nemfører de øvrige lande beslutningen for
sig. Beslutningerne er bindende for de del-
tagende lande, men kan indeholde forbe-
hold for senere godkendelse eller ratifika-
tion. Ministerrådet har embedsmands-
komiteer til at forberede sine møder og be-
slutninger.

Embedsmandskomiteerne nedsætter typisk
en række arbejdsgrupper og/eller projekt-
grupper til at udarbejde beslutningsgrund-
lag på specifikke områder.

Embedskomiteen for miljø har således 5 fa-
ste arbejdsgrupper, og der er nedsat en
række tværsektorielle styrings- og arbejds-
grupper med mandater, der er godkendt af
embedsmandskomiteerne.

Ministerrådet kan tage ethvert spørgsmål
op til diskussion og beslutning. Ministerrå-
det lader sig endvidere vejlede af Nordisk
Råd, som vedtager rekommandationer ret-
tet til ministerrådet eller de nationale rege-
ringer. Nordisk Råd modtager endvidere
beretninger fra ministerrådet, redegørelser
for ministerrådets arbejde med tidligere re-
kommandationer og forslag fra ministerrå-
det til fælles nordiske foranstaltninger. Der
føres således en løbende politisk dialog mel-
lem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
på stort set alle samfundsområder.

Nordisk miljøpolitik og indsats-Nordisk miljøpolitik og indsats-Nordisk miljøpolitik og indsats-Nordisk miljøpolitik og indsats-Nordisk miljøpolitik og indsats-
områderområderområderområderområder

I de seneste år har det nordiske samarbejde
gennemgået væsentlige justeringer med ud-
gangspunkt i de politiske ændringer i
Europa og i landenes medlemsskab eller til-
knytning til EU.

Principper og overordnede mål for miljø-
samarbejdet i Norden blev vedtaget af
Nordisk Ministerråd, miljøministrene, i
rapporten �Det fremtidige miljøsamar-
bejde inden for Nordisk Ministerråd� fra
september 1992.

I rapporten �Nordisk samarbejde i en ny
tid� fra februar 1995, der er udarbejdet af
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, er
der lagt op til ændringer i såvel den politi-
ske som den faglige indfaldsvinkel til det
nordiske samarbejde. Rapporten under-
streger vigtigheden af, at princippet �nor-
disk nytte� anvendes i det fremtidige sam-
arbejde, og fremhæver miljøområdet som et
af de fagområder, hvor indsatsen skal kon-
centreres.

Rapporten fastslår, at miljøsamarbejdet
skal koncentreres til fælles nordiske miljø-
spørgsmål og spørgsmål, som de nordiske
lande ønsker at fremføre i det europæiske
og andre internationale organer. Den trin-
vise integrering af miljøhensyn i andre sek-
torer bør videreføres. Nordens nærområ-
der og Arktis fremhæves også, herunder
særlig ansvarsfuld udnyttelse af natur-
ressourcer og hensyntagen til det unikke
miljø.

I 1995 godkendte Nordisk Råd samar-
bejdsministrenes forslag om samarbejde i
det arktiske område.

Det nordiske miljøsamarbejde tager ud-
gangspunkt i princippet om �højeste til-
lempede ambitionsniveau�. Det betyder, at
man ved at følge det nordiske land med det
højeste ambitionsniveau anvender det nor-
diske miljøsamarbejde som løftestang både
nationalt og internationalt. Hensigten er
også at opnå international gennemslags-
kraft for nordisk natur- og miljøpolitik spe-
cielt i forhold til EU. Til grund for det nor-
diske miljøsamarbej-de ligger endvidere de
generelle principper for natur- og miljøbe-
skyttelse, der er anerkendt nationalt og in-
ternationalt, så som bæredygtig udvikling,
miljøtilpasset samfundsudvikling med hen-
blik på at forebygge miljøproblemer,
sektoransvar, kredsløbs-princippet og for-
ureneren betaler princippet samt
forsigtighedsprincippet.
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Den seneste miljøstrategi er den nordiske
miljøstrategi 1996 - 2000. Strategien giver
samlet retningslinerne for det nordiske
samarbejde frem til år 2000. Strategien
udgør desuden grundlaget for et øget sam-
arbejde både med Nordisk Råd og med
fagsektorerne. Herudover danner strate-
gien baggrund for fordelingen af de midler,
der stilles til rådighed til miljøsamarbejde
inden for Nordisk Ministerråds samlede
budget.

Danmark får formandsskabet for det nor-
diske samarbejde i år 2000. I den forbin-
delse vil Regeringen styrke indsatsen for
det nordiske samarbejde. Den nordiske
miljøstrategi skal revideres i denne periode
og vil blive baseret på princippet om bære-
dygtig udvikling og sektorintegration af
miljøhensyn. Den vil herefter danne grund-
lag for indsatsen i det nordiske samarbejde
på natur- og miljøområdet.

Under det danske formandsskab skal man
endvidere arbejde med og godkende den
handlingsplan for Norden og Nærområ-
derne om bl.a. sektorintegration af miljø-
hensyn, der skal udarbejdes på grundlag af
statsministrenes deklaration om �Et håll-
bart Norden�, der blev vedtaget på Nor-
disk Råds Session i november 1998.

Det nordiske samarbejde drives dels i pro-
jektform, dels som koordination mellem de
nordiske miljømyndigheders indsats natio-
nalt og i EU og andre internationale sam-
arbejdsorganer eller konventioner. Det in-
ternationale samarbejde har i de senere år i
stigende grad karakteriseret samarbejdet.
Samarbejdet i forhold til EU og de grænse-
overskridende forureningsproblemer på
luft-, vand og biodivers-itetsområdet er
derfor højt prioriterede områder.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Det nordiske samarbejdsbudget er på ca.
700 millioner danske kroner (1999). Heraf
anvendes ca. 47 mio. kroner til miljøformål
(1999).

Til det almindelige miljøsamarbejde under
Ministerrådet for Miljø, herunder de 5 fa-

ste faglige/tekniske arbejdsgrupper under
Embedsmandskomiteen og det tværsekto-
rielle samarbejde, er der afsat et budget på
ca. 35 mio. kr. Det tværsektorielle samar-
bejde dækker miljø og økonomi, miljø og fi-
skeri, miljø og jord og skovbrug, miljø og
konsument, miljø og energi, kulturmiljø i
landskabet og den produktorienterede
miljøstrategi. Det tværsektorielle samar-
bejde finansieres endvidere af de øvrige in-
volverede sektorer.

Endvidere er der afsat ca. 12,5 mio. kr. til
samarbejdet med Nærområderne, herun-
der østersøsamarbejdet. Heraf anvendes
10 mio. kr. til den nordiske fond for blød
finansiering af miljøprojekter under
NEFCO (Nordic Environmental Finance
Committee). Bidraget til NEFCOs fond for
blød fiansiering suppleres p.t. årligt med
25. mio. kr. nationale midler, fordelt efter
den nordiske fordelingsnøgle. Se nærmere
om bistandsprogrammer nedenfor.

Teknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligt
samarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejde

Miljøsamarbejdet i de faste arbejdsgrupper
under Embedsmandskomiteen for miljø-
spørgsmål (EK-M) og samarbejdet i de
tværsektorielle arbejdsgrupper er i vidt om-
fang af fagligt - teknisk karakter. Via semi-
narer og de projekter, der igangsættes i
disse fora, får man de aktuelle pro-blem-
kredse undersøgt og belyst. Arbejdet i
arbejds- og projektgrupper skaber et Nor-
disk netværk, som bruges i det faglige ud-
viklingsarbejde og det politisk forberedende
arbejde i de nordiske administrationer. Re-
sultaterne og de udredninger og beslutnin-
ger, der bliver truffet i forbindelse hermed,
anvendes både nationalt og internationalt.
Der udgives mange rapporter som resultat
af samarbejdet. Især relateret til EU kan de
nordiske indsatser på de respektive fagom-
råder anvendes til at fremme kravene om
en styrket miljøregulering.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske politik i det nordiske miljøsam-
arbejde har været præget af fire hoved-
synspunkter. For det første har man arbej-
det for at bevare den høje grad af ensartet-
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hed og fælles syn på natur- og miljø-
politikken i de nordiske lande. Dette er dels
sket gennem en uddybet indsats på natur-
og miljøpolitikkens område dels gennem det
nordiske samarbejde generelt. For det an-
det har man udnyttet det nordiske samar-
bejde til at 1øse miljøproblemer mellem de
nordiske lande. For det tredje har man ud-
nyttet mulighederne for at samarbejde fag-
ligt, teknisk og videnskabeligt og i videst
muligt omfang udveksle information om
natur- og miljøproblemer med de øvrige
nordiske lande. Dette har både fremmet
den nordiske integration og betydet bespa-
relser i ressourceforbru-get på udred-
ningssiden.

Endelig har man for det fjerde fra dansk
side søgt at udnytte Norden som platform i
bredere internationale sammenhænge for
at opnå de bedst mulige aftaler, f.eks. på
luft- og havforureningsområdet og på
naturbeskyttelses- og biodiversitetsområ-
det. I dette arbejde har man ofte kunnet
udnytte den situation, at Norden er mere
ambitiøs på natur- og miljøområdet end
mange andre lande f.eks. i EU til at presse
i en mere miljøvenlig retning. Specielt efter,
at Sverige og Finland kom med i EU i
1995 og Norge og Island er associeret med
EØS aftalen, har man kunnet udnytte
samarbejdet på de punkter, hvor man nor-
disk har haft en fælles holdning.

Dette gælder blandt andet overordnede po-
litiske spørgsmål som EUs miljøhandling-
sprogrammer samt beslutningerne om ud-
videlsen af EU mod øst. Med hensyn til
Arktis har man udarbejdet en nordisk
handlingsplan for natur- og kultur-
beskyttelse i Arktis.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

Nordisk Ministerråd afsætter midler til bi-
stand til nærområderne. Midlerne bruges
til konkrete miljøforbedrende projekter,
herunder projekter om kernekraftsikker-
hed, til kundskabsopbygning gennem
miljøforskning og miljøoplysning og til
kompetenceopbygning i den offentlige for-
valtning og industrien.

De nordiske finansieringsinstitutter Nor-
dic Environmental Finance Committee
(NEFCO) og Nordic Investment Bank
(NIB) er en del af det nordiske miljøsam-
arbejde. NEFCO hører under miljømini-
strenes ansvarsområde. NIB hører under
samarbejdsministrenes ansvarsområde, og
der er under NIB oprettet en fond for
miljølån (MIL). NEFCO og NIB yder sær-
lige bløde miljølån til Østeuropa, Østersø-
området og Barentsregionen. Aktiviteterne
vurderes vedrørende miljøaspekter og ri-
siko og koordineres i forhold til den bilate-
rale indsats på området med henblik på at
styrke udviklingen og miljøet i modtage-
landene. Disse indsatser supplerer den
danske bilaterale øststøtte.

Som omtalt ovenfor bidrager Ministerrådet
for miljø til NEFCOs fond for blød finan-
siering med 10 mio. danske kroner årligt
(1999). Dette beløb suppleres med 25. mio
kr nationale midler, fordelt efter den nordi-
ske fordelingsnøgle. Fonden får p.t. i alt 35
mio. årligt til blød finansiering.

Relevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for Østersøregionen

I det nordiske samarbejde er der i løbet af
de seneste år fokuseret meget på Nordens
Nærområder, det vil sige Østersøregionen,
Barentsregionen og Arktis. Dette er en af
de tre oven for omtalte nordiske �søjler� for
samarbejdet. Man betragter et udbygget
samarbejde som et vigtigt bidrag til stabili-
tet og demokrati i regionen. Samarbejds-
ministrene har i 1996 vedtaget en række
målsætninger for Ministerrådets nær-
områdearbejde. Parlamentarikerne i Nor-
disk Råd har nedsat et Nærområdeudvalg,
der bl.a. har udarbejdet en række rekom-
mandationer for området til regeringerne.

I miljøsamarbejdet indgår tiltag i forhold til
Østersøregionen over en bred front. I Den
nordiske miljøstrategi 1996 - 2000 er der
som retningslinier anført, at �støtte til løs-
ning af miljøproblemerne i Nordens Nær-
områder er højt prioriteret i det nordiske
miljøsamarbejde. Indsatsen skal ske såvel
gennem politisk indflydelse på beslutninger
i Norden og internationalt, som gennem
konkrete bidrag til gennemførelse af miljø-
forbedrende projekter, herunder også pro-
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jekter vedrørende kernekraftsikkerhed samt
under hensyn til det bilaterale Øst-Vest-
samarbejde på området. Kundskabsop-
bygning i Nordens Nærområder gennem
miljøforskning og miljøoplysning bør støt-
tes, herunder indsatsen til beskyttelse af
den biologiske mangfoldighed. Ligeledes er
det vigtigt at bistå den offentlige forvalt-
ning og industrien med kompetence-
opbygning.�

I den forløbne periode har både Minister-
rådet for Miljø og Embedsmandskomiteen
løbende drøftet diverse spørgsmål vedrø-
rende Østersøregionen.

Arbejdsgrupperne under EK-M og adskil-
lige af de tværsektorielle styringsgrupper
m.v. har finansieret og gennemført en ræk-
ke miljøprojekter, der vedrører miljøstrate-
giens retningslinier. Der er af miljøbudget-
tet i 1999 afsat 2. mio kr. til at støtte pro-
cessen i forbindelse med Baltisk Agenda
21. De nordiske finansieringsinstitutter be-
vilger midler til en række projekter i Øster-
søregionen.

Det må således konkluderes, at det nordi-
ske samarbejde i høj grad har relevans for
Østersøregionen.

KilderKilderKilderKilderKilder

�Den nordiske miljøstrategi 1996 - 2000�,
udgivet af Nordisk Ministerråd ,
TemaNord 1996:532.

�Nordisk samarbete i en ny tid�, rapport
fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd,
februar 1995.

Miljøstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen

Nordisk Ministerråd på www.norden.org

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

Nordisk Ministerrådssekretariat, Store
Strandstræde 18, 1255 København K, tlf:
33 96 02 00
e-mail nmr@nmr.dk
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FNs arbejde med bæredygtig udvikling har
sat sine spor i Østersøregionen, hvor stats-
ministrene i 1996 besluttede, at regionen
skulle have en Agenda 21 - en Baltisk
Agenda 21 med visioner og handlingspla-
ner for bæredygtig udvikling i sektorer, der
er vigtige for en økonomiske udvikling men
samtidig problematiske for miljøet. Efter
disse kriterier udpegede man industri-,
energi-, skovbrug-, landbrug-, fiskeri-,
transport- og turistsektoren, der blev an-
svarlig for udarbejdelsen og gennemførel-
sen af vision og hand-lingsplan. Der afhol-
des løbende møder mellem Østersølandenes
sektorministre, hvor miljøspørgsmål også
tages op. En nærmere beskrivelse af disse
ministermøder er ikke omfattet af denne re-
degørelse.

En række af de andre samarbejdsfora, der
er beskrevet i det følende, er først og frem-
mest etableret med henblik på et generelt
samarbejde med de nye lande om regionens
udvikling herunder om bæredygtig økono-
misk, social og miljømæssig udvikling. Der
et etableret samarbejdsrelationer på stats-
ligt og kommunalt niveau og mellem bysty-
rer. Der er både tale om samarbejde mellem
alle lande i Øster-søregionen og om samar-
bejde mellem et mindre antal lande, som
for eksempel mellem Sverige og Danmark i
Øresundskomitéen.

Baltisk miljøforum og Øresundsvandkom-
itéen er eksempler på samarbejde mellem
miljømyndigheder indenfor et mindre om-
råde af Østersøregionen. Disse er kun ek-
sempler, da publikationen som nævnt i

indledningen er begrænset til samarbejds-
fora, der har relevans for den danske miljø-
indsats i regionen og herunder den danske
miljøbistand til de nye lande i regionen.

På sektorniveau har turisterhvervet etable-
ret et forum for udvikling af regionens tu-
risme med blandet privat og offentlig delta-
gelse og med miljøspørgsmål som en inte-
greret del af arbejdet.

Arbejdet i disse fora understøttes VASAB,
der er et samarbejde om en sammenhæn-
gende fysisk planlægning i regionen, der
også integrerer miljøspørgsmål.

De værste kilder til forurening af Østersøen
kaldes �hot-spots�. Regionens statsmini-
stre har taget initiativ til at etablere et pro-
gram, der skal medvirke til elimineringen af
disse �hot-spots�. Programmet The Baltic
Sea Joint Comprehensive Environmental
Action Programme (JCP) understøtter
gennemførelsen af HELCOMs rekomman-
dationer. Programmet gennemføres af
HELCOM Programme Implementation
Task Force (PITF).

For at reducere tilførsel af forurening fra
de nye lande og i erkendelse af, at disse ikke
har så udbygget en tradition for miljø-
regulering og -administration som region-
ens �gamle� lande, er der etableret centre
for miljøadministration og �teknologi en
række byer i de nye lande.

Afsnit 4.3

Politisk samarbejde og
initiativer i Østersøregionen
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4.3.14.3.14.3.14.3.14.3.1 Baltisk Agenda 21Baltisk Agenda 21Baltisk Agenda 21Baltisk Agenda 21Baltisk Agenda 21

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Formålet med Baltisk Agenda 21 (en
Agenda for Østersøregionen) er at frem-
me et regionalt samarbejde med henblik på
at forbedre befolkningens leve- og arbejds-
vilkår inden for rammerne af bæredygtig
udvikling, bæredygtig ressourceudnyttelse
og beskyttelse af miljøet. Baltisk Agenda 21
komplementerer de nationale og lokale
agenda 21 samt det arbejde, der udføres
under for eksempel HELCOM ( Helsing-
forskommissionen ) og VASAB ( Vision
and Strategies around the Baltic Sea 2010,
dvs fysisk planlægning i regionen ). Baltisk
Agenda 21 inddrager også relevante EU-
aspekter.

Initiativet til udarbejdelse af en baltisk
Agenda 21 blev taget af statsministrene i
Østersøregionen på mødet i Visby i maj
1996 og af udenrigsministrene i juni i
Kalmar.

Miljøministrene vedtog på et møde i Salt-
sjöbaden i oktober 1996 en deklaration,
�Saltsjöbaden Deklarationen�, som fast-
satte retningslinier for det videre arbejde
med Baltisk Agenda 21.

Udenrigsministrene godkendte Baltisk
Agenda 21 på et møde i Østersørådet
(CBSS) den 23. juni 1998 i Nyborg.
Agendaen bliver afrapporteret til stats-
ministrene på deres følgende møde.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Det er en meget bred kreds der deltager i
arbejdet med Baltisk Agenda 21. Ud over
lande, der har kyststrækninger mod Øster-
søen deltager Norge, Island og EU. Dertil
kommer VASAB, HELCOM, International
Baltic Sea Fishery Commission (IBSFC),
Nordisk Ministerråd, Baltic Sea Tourism
Commission (BTC), Centre for Natural
Resources and Environmental Research,
Coalition Clean Baltic (CCB), Economic
Commission for Europe (ECE), European
Union for Coastal Conservation (EUCC),
International Chamber of Commerce

(ICC), International Network for
Environmental Management (INEM),
The Baltic Working Group for Baltic Fis-
hermen, WWF International-Baltic Pro-
gramme, Union of Baltic Cities (UBC),
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) og de internatio-
nale finansieringsinstitutter Verdens-
banken (IBRD), European Bank for
Reconstruction and Development
(EBRD), Den europæiske Investerings-
bank (EIB), Den nordiske Investerings-
bank (NIB) og Nordic Environmental
Financing Corporation (NEFCO).

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Styringsgruppen for processen SOG ( Se-
nior Officials Group ) består både af re-
præsentanter for regeringerne og EU, re-
præsentanter for internationale samar-
bejdsorganer som HELCOM og VASAB,
NGO�er fra relevante interesseorganisa-
tioner samt de internationale finansiering-
sinstitutter. Alle repræsentanter deltager
på lige fod. SOG holder et par møder om
året. Formandsskabet går på skift mellem
landene, forventeligt for en 2 års periode.
Formandsskabet assisteres af et bureau,
bestående af 4 personer fra SOG. Der er
knyttet et sekretariat til processen.

SOG har det overordnede koordinering-
sansvar for den videre proces, herunder
afrapportering til sektor- og miljøminis-
trene hvert 2-3 år samt statsministrene
hvert 5 år.

Baltisk Agenda 21 skal fremme en sektor-
integreret miljøindsats i Østersøregionen.
Der deltager derfor 7 sektorer af afgørende
økonomisk og miljømæssig betydning:
landbrug, industri, energi, skovbrug, fi-
skeri, trafik og turisme. Arbejdet sker efter
�lead-party� systemet, så 2 lande/organi-
sationer sammen har for-mandsskabet for
hver enkelt sektor. Danmark har sammen
med Estland formandsskabet for energi-
sektoren.

Sektorerne har selv ansvaret for implemen-
teringen af Baltisk Agenda 21 inden for
deres sektor.
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Miljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområder

Hver sektor har udarbejdet en rapport, der
indeholder sektorens mål, scenarier for en
bæredygtig udvikling samt en handlings-
plan. Sektorrapporterne har dannet basis
for udarbejdelsen af det endelige dokument
om Baltisk Agenda 21.

Et af de vigtige resultater af Baltic 21 er
handlingsprogrammet, som består af 30
forskellige indsatsområder, der skal
fremme bæredygtig udvikling i Østersø-re-
gionen. Det baserer sig på udvalgte forslag
fra de 7 sektorer og på Visions and
Strategies Around the Baltic Sea 2010
(VASAB 2010). Programmet er i 3 dele:
fællesindsatser, der vedrører flere sektorer,
udvalgte sektorindsatser, der vedrører
sektorspecifikke spørgsmål, og indsatser
vedrørende fysisk planlægning.

1. Fællesindsatser:

� Forøget produktion og brug af bio-
energi og anden vedvarende energi.

� Brug af regionale fora og netværk til
bæredygtig udvikling.

� Etablere af demonstrationsområder og
pilotprojekter til påvisning af bæredyg-
tig udvikling i praksis.

� Spørgsmål vedrørende bysamarbejde
og bæredygtig udvikling i byer og sam-
fund.

� Tilvejebringe af teknologier til fremme
af bæredygtig udvikling.

� Information om bæredygtig udvikling.
� Forøge forbrugernes bevidsthed om

bæredygtig udvikling.

2. Sektorindsatser:

Landbrugssektoren

� Undervisning og uddannelse.
� Udvikling af et �Virtual Research

Institute� for bæredygtigt landbrug på
grundlag af den allerede eksisterende
NOVABOVA i Østersøområdet.

� Udarbejde og gennemføre af agro-
miljømæssig lovgivning og politik.

Energisektoren
� Styrke af samarbejdet mellem myndig-

heder.
� Forøge af vedvarende energi og fremme

energieffektivitet og energibesparelser.
� Samarbejde om forskning og udvikling.

Fiskerisektoren

� Udvikle af langsigtede strategier for de
vigtigste fiskebestande: Torsk, laks, sild
og brisling.

� Retablere af tilholdssteder, der er vig-
tige for fisk og fiskeri i indre farvande.

� Skabe af bæredygtigt aquakultur.

Skovsektoren

� Fremme en bæredygtig skovdrift og ef-
fektivitet i det private skovbrug inden
for Østersøregionen gennem: Eksiste-
rende organisationsstrukturer eller net-
værk af skovejere og skovlejere, udveks-
ling af oplysninger om veje og midler til
rådgivning mellem organisationer og
myndigheder, der vejleder skovejere og
�brugere.

� Analyse af fredede skovarealer.
� Fremme brugen af træ og træbaserede

produkter som en naturlig, vedvarende
ressource og et miljøvenligt materiale,
og en ændring af forbrugsmønstrene i
en mere bæredygtig retning.

Industrisektoren

� Forbedre af rammerne for erhvervs-
virksomhederne gennem udvikling af
økonomiske incitamenter, der forbedrer
miljøforvaltningen i industrien; harmo-
nisering af den industrirelaterede lov-
givning med hensyn til statsstøtte, kon-
kurrence, handels- og miljøpolitik (her-
under arbejdsmiljø og arbejdssikker-
hed) uden at forringe af de nuværende
internationale miljønormer; gennemfø-
relse af internationale konventioner og
aftaler af betydning for en bæredygtig
udvikling inden for Østersøregionen.

� Gennemføre økoeffektivitet i industri-
en i følgende henseender: Udvikling af
økoeffektive virkemidler for de forskel-
lige brancher; gennemførelse af miljø-
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styringssystemer (EMS) under hen-
syntagen til de små og mellemstore
virksomheders særlige omstændighe-
der; inddragelse af miljøfaktorer i alle
former for aktiviteter og rapportering,
idet man især opmuntrer til frivillige til-
tag med hensyn til virksomheders øko-
nomiske rapportering; fremme pilot-
projekter, der sigter mod en bæredygtig
udvikling.

� Udvidet og forbedret samarbejde om
forskning og udvikling samt overføre
viden og teknologi inden for Østersø-
regionen.

Turismesektoren

� Håndhæve lovgivning vedrørende bæ-
redygtig udvikling og turisme, f.eks.
kystkoder og HELCOM-anbefalinger,
fysisk planlægning og brug af area-
lerne.

� Miljøstyringssystemer og udvikling af
kontrolmetoder i turistbranchen.

Transportsektoren

� Gennemføre et projekt om udvikling af
retningslinier, kriterier og anbefalinger
for infrastrukturinvesteringer i et bære-
dygtigt transportsystem.

� Tilvejebringe og styrke samarbejdet
mellem regeringerne med hensyn til til-
tag, der sikrer mere rationel godstrans-
port, især ved at forbedre jernbane- og
skibsforbindelserne.

� Udvikle regionale strategier, der støtter
en bæredygtig søtransport.

3. Indsatser vedrørende fysiske planlægning:

� Gennemføre Stockholm-erklæringen
om en politik for bæredygtig udvikling
af fysisk planlægning.

� Fortsat udvikling af den integrerede
forvaltning af kystområderne.

� Indarbejde Baltic 21 i de europæiske
dokumenter vedrørende fysisk planlæg-
ning.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Baltisk Agenda 21 processen har ikke no-
get selvstændigt budget og er derfor af-
hængig af donormidler. Da sektorerne har
et selvstændigt ansvar for implementerin-
gen, er det også op til sektorerne at skaffe
den nødvendige finansiering til sektorens
tiltag. Man er således afhængig af de en-
kelte deltagerlande, organisationer, institu-
tioner, internationale finansieringsinstitut-
ter m.v., der støtter processen.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Fra dansk side ser man meget positivt på
initiativet til at gennemføre en baltisk
Agenda 21 for Østersøregionen og man
bruger Baltisk Agenda 21�s handlingsplan
som en overordnet ramme for en del af den
danske miljøindsats i Østersøregionen.

Den danske regering vedtog i foråret 1997
en overordnet strategi for øststøtten med
særlig vægt på Østersøregionen. I denne
strategi indgår en sektorintegreret miljø-
indsats som et element, der skal støtte im-
plementeringen af baltisk Agenda 21�s
handlingsplaner i de baltiske lande, Polen
og de russiske nærområder St. Petersborg
og Kaliningrad.

Det overordnede mål for begge indsatser er
at fremme vækst og fællesskab i Østersø-
området baseret på markedsøkonomiske
principper og miljømæssig bæredyg-tighed.
Hermed menes en konstant forbedring af
befolkningens leve- og arbejdsvilkår inden
for rammerne af bæredygtig udvikling, bæ-
redygtig ressourceudnyt-telse og beskyt-
telse af miljøet.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

Der er ikke etableret bistandsprogrammer
som led i Baltisk Agenda 21, hvis hand-
lingsprogram de deltagende lande selv er
ansvarlig for at gennemføre. Men gennem-
førelsen i de tidligere østlande støttes af do-
norer og finansieringsinstitutter.
Som en del af den danske øststøtte er der
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siden 1998 blevet afsat midler på finanslo-
ven til den sektorintegrerede miljøindsats i
Østersøregionen (175 mio. kr. i 1999).
Under Nordisk Ministerråd for miljø er
der afsat 2 mio. kr. til processen i 1999.

Finansieringsinstitutterne har deltaget ak-
tivt i processen. De 5 internationale finan-
sieringsinstitutter [IFI] der har deltaget er
European Bank for Reconstruction and
Development [EBRD], Den europæiske
Investeringsbank [EIB], Den nordiske
Investeringsbank [NIB], Nordic Environ-
ment Finance Corporation [NEFCO] samt
Verdensbanken. På grundlag af deres re-
spektive mandater spiller de internationale
finansieringsin-stitutter en vigtig rolle som
katalysator for samarbejde til støtte for
Baltic 21�s mål via deres forhold til de rege-
ringer, der har deltaget i samarbejdet. De
forskellige finansieringsordninger, der fin-
des i EU, f.eks. programmerne Life, Phare
(og de nye ordninger, der vil blive udviklet
under dette), Interreg IIA og IIC samt Tacis
udgør også vigtige finansieringsmulighed-
er for forskellige dele af Baltic 21�s hand-
lingsprogram. Handlingsprogrammet skul-
le gerne kunne mobilisere eksterne ressour-
cer fra EU, de internationale finansierings-
institutter og andre kilder.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

�An Agenda 21 for the Baltic Sea Region�,
Baltic 21 Series No 1/98

Baltic 21 på www.ee/baltic21

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

Interrimsekretariatet har adressen: Baltic
21 Secretariat, Ministry of Environment,
Strömsborg, S-103 33 Stockholm, Sverige.
Tlf: +46 8 440 19 37, fax +46 8 440 13
44,
e-mail: kristina.dahlberg@baltinfo.org

4.3.24.3.24.3.24.3.24.3.2 Baltisk miljøforumBaltisk miljøforumBaltisk miljøforumBaltisk miljøforumBaltisk miljøforum

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Formålet er at styrke det miljømæssige
samarbejde mellem de tre baltiske lande
Estland, Letland og Litauen på det admi-
nistrative plan. Dette inkludere miljø-
spørgsmål af regional interesse, kapaci-
tetsopbygning og lovmæssig tilnærmelse til
miljøstandarder i EU. Forumets aktiviteter
startede i juni 1995 med en første tre-årig
fase. I juni 1998 blev fase 2 vedtaget, som
en to-årig forlængelse.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Baltic Environment Forum har deltagelse
af Estland, Letland og Litauen, og har ho-
vedsæde i Riga i Letland.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Miljøministerierne i de tre lande er de pri-
mære deltagere, med alle administrative ni-
veauer. Der lægges vægt på at styrke mel-
lemledere og det administrative personale i
de tre landes ministerier, ikke kun på
ministerniveau. Der er etableret en styre-
gruppe med deltagelse af miljøministrene i
Estland, Letland og Litauen, EU-kommis-
ionen (DG XI), miljøministre fra Tyskland,
Sverige og Finland og den Lettiske miljøbe-
skyttelsesfond. Det faste personale består
af en tilknyttet miljøekspert fra de tre del-
tagerlande og ansatte i et sekratariat.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Indsatsområderne er harmonisering og
styrkelse af miljøadministrationen i de tre
lande, samt at de nationale lovgivninger
tilnærmes EU-standarder med henblik på
optagelse i EU. Derudover at virke som
miljøinformationscenter indbyrdes og
overfor EU og andre organisationer.
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Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Deltagere i styregruppen finansierer aktivi-
teterne, og budgettet for fase 2 (to år) er
534.500 ECU.

Teknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligt
samarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejde

Der arrangeres seminarer, møder og work-
shops for at styrke kommunikation, infor-
mationsudveksling og samarbejde indenfor
miljøbeskyttelse mellem de tre lande. Dette
sikres gennem deltagelse af eksperter,
NGO�er og offentligheden.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

DG XI deltager i styregruppen og bidrager
til finansieringen.

KilderKilderKilderKilderKilder

Baltisk Miljøforum på www.bef.lv.

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

Baltic Environment Forum
c/o Ministry of Environment Protection
and Regional Development
25 Peldu Str., Riga, Latvia, LV-1494. e-
mail: www.latnet.lv.

4.3.34.3.34.3.34.3.34.3.3 Baltic Sea States Sub-Baltic Sea States Sub-Baltic Sea States Sub-Baltic Sea States Sub-Baltic Sea States Sub-
regional Co-operationregional Co-operationregional Co-operationregional Co-operationregional Co-operation
(BSSSC)(BSSSC)(BSSSC)(BSSSC)(BSSSC)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Baltic Sea States Sub-regional Co-opera-
tion (BSSSC) blev etableret i 1993 i Stav-
anger på norsk initiativ som en opfølgning
på Østersø Rådets opfordring til at udvikle
et samarbejde på regionalt niveau.

Formålet er en fortsat forbedring af leve-
vilkårene og en bæredygtig økonomisk ud-
vikling i regionen. Midlet er nye kontakter
og samarbejde mellem myndigheder, insti-
tutioner og industri på regionalt niveau og
en udvidelse af det eksisterende regionale
bilaterale og multilaterale samarbejde.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Der deltager regionale myndigheder fra
Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland,
Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Dan-
mark. Organisationen har i 1998 til 2000
hovedsæde i København.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Formandsskabet går på skift mellem med-
lemslandene med to års intervaller. For-
mandsskabet støttes af et sekretariat, der
geografisk følger formandsskabet. Der af-
holdes en årlig konference, hvor aktivite-
terne afrapporteres og næste års arbejds-
program vedtages.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

BSSSCs indsatsområder er støtte til nye lo-
kale og regionale administrative og demo-
kratiske institutioner, udveksling af infor-
mation og know-how i forbindelse med
økonomiske og tekniske spørgsmål, huma-
nitære og sundhedsspørgsmål, miljøbeskyt-
telse og energi, kultur, uddannelse, sport,
turisme, transport og kommunikation.
Der er etableret 3 permanente arbejds-
grupper, der beskæftiger sig med institu-
tionsopbygning og menneskelige relationer,
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økonomisk udvikling og samarbejde samt
med natur- og miljøbeskyttelse. Arbejds-
grupperne tjener som �tænke tank�, eks-
pert panel samt som regionale diskus-
sionspartnere i forbindelse med nationale
eller internationale spørgsmål.

BSSSC fungerer som platform for initi-
ering af projekter mellem regionerne. På
miljøområdet har BSSSC identificeret en
række problemer i forbindelse med miljøbe-
skyttelse og der er bl.a. iværksat projekter
om udvikling af lokale Agenda 21 i en ræk-
ke kommuner i Østersøregionen.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

BSSSC har som sådan ingen midler. Fi-
nansieringen af BSSSC initierede projekter
sker oftest for nationale midler, men støttes
også af EU programmer. De vigtigste EU
støtte programmer er Phare, og herunder
Baltic Small Project Facility (BSPF), og
TACIS, INTERREG samt ECOS-Over-
ture.

Teknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligt
samarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejde

BSSSC har nedsat en ad-hoc arbejds-
gruppe vedrørende informationssamfun-
det. Arbejdsgruppens opgave er at etablere
en partnersøgnings facilitet på Internettet.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

BSSSC har et tæt samarbejde med Europa
Kommissionen (DG I og DG XVI), der
også er repræsenteret ved organisationens
årlige møder.

KilderKilderKilderKilderKilder

BSSSC på www.bsssc.com

Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:

BSSSC Sekretariatet
Dampfærgevej 22
PO Box 2593
DK-2100 København Ø
Kontaktperson for arbejdsgrupper:
Martin Ruby Larsen
Tel: + 45 35298 - 415
Fax: + 45 35398 - 339
e-mail: mrl@arf.dk
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4.3.44.3.44.3.44.3.44.3.4 Baltic Sea TourismBaltic Sea TourismBaltic Sea TourismBaltic Sea TourismBaltic Sea Tourism
Commission (BTC)Commission (BTC)Commission (BTC)Commission (BTC)Commission (BTC)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Baltic Sea Tourism Commission (BTC)
har ca. 150 medlemmer og er åben for alle,
private som offentlige, som er villige til at
acceptere vedtægterne og er enige i organi-
sationens mål. Gennem bl.a. brochurema-
teriale og internettet fremstår kommissio-
nen som en service for turistindustrien i de
10 lande omkring Østersøen. Der gives op-
lysninger og henvisninger til turistindu-
strien i de enkelte lande og BTC fungerer
som informationscenter for interesserede
parter udenfor regionen. BTC blev oprettet
i 1983 af handelskammeret i Lübeck.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

De deltagende lande er Tyskland, Polen,
Rusland, Estland, Letland, Litauen, Fin-
land, Sverige, Danmark og Norge med as-
socierede partnere rundt om i verden med
interesse i at markedsføre det baltiske om-
råde som rejsemål.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

BTC har ingen egentlig organisatorisk
ramme og er ikke en international organi-
sation i ordets egentlige betydning. Øster-
sørådet fungerer som paraplyorganisation
for en række mindre regionale aktører bl.a.
BTC.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Målene for BTC er at fremme en naturlig
og bæredygtig udvikling af rejseaktivitet og
turisme i det Baltiske område. Dette gøres
ved at skabe opmærksomhed omkring re-
gionens potentiale som turistmål, ved at
stille data og information til rådighed, eta-
blere netværk og erhvervsmuligheder for
aktører ved årlige messer og etablerer for-
bindelse med officelle kilder og organisatio-
ner.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Der er ingen specielle midler til miljøfor-
mål. BTC søger at formidle kontakt til EU-
støtteordninger eller andre for finansering
af analyser og undersøgelser.

Teknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligt
samarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejde

BTC var en af hovedaktørene i udarbej-
delse af delrapporten omkring turisme i
Baltisk Agenda 21. På den årlige messe
præsenterer eksperter i turistindustri ind-
læg og analyser. BTC søger at informere og
påvirke turistaktiviteter i regionen.

KilderKilderKilderKilderKilder

Danmarks Turistråd

BTC på www.balticsea.com/btc

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

BTC, S-601 81 Norrköping, Sweden.
Telefon +46 11 123 503
Fax +46 11 103 103
E-mail: info@btc.se



133

4.3.54.3.54.3.54.3.54.3.5 Environmental Centres forEnvironmental Centres forEnvironmental Centres forEnvironmental Centres forEnvironmental Centres for
Administration andAdministration andAdministration andAdministration andAdministration and
Technology (ECAT)Technology (ECAT)Technology (ECAT)Technology (ECAT)Technology (ECAT)

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Formålet med ECAT centrene er overord-
net at reducere tilførslen af forurening til
Østersøen. ECAT fungerer således som
støtte for HELCOM.

Initiativet til etableringen af Environmen-
tal Centre for Administration and Tech-
nology (ECAT) blev taget af Hamburg og
Bremen, Ålborg og Århus samt Sverige/
Finland for at støtte byer og regioner i de
østlige og sydøstlige baltiske regioner in-
denfor miljøområdet. Det første center blev
etableret i 1993 i Riga.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

ECAT består af en lang række medlemmer
fra de østlige og vestlige baltiske lande. De-
res uddannelsesmæssige baggrund er me-
get varieret heriblandt økonomer, naturvi-
denskabelige forskere, advokater, ingeniø-
rer for at nævne nogen af de mest repræ-
senterede.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Der er i perioden 1993-1996 etableret føl-
gende ECAT centre : Letland (ECAT/
ECMC-Riga), Litauen (ECAT-Lithuania),
Rusland (ECAT-St. Petersborg og (ECAT-
Kaliningrad) og i Albanien (ECAT-
Tirana).

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Ved at stille viden til rådighed indenfor
områderne administration, politik og indu-
stri er det hensigten at viderebringe know-
how lokalt, synliggøre miljøproblemerne og
at hjælpe med at tage stilling til deres løs-
ning. Hvert ECAT center team består af en
vesteuropæisk ekspert samt lokale miljø-
specialister indenfor forskellige miljødisci-
pliner. Der lægges vægt på at bidrage med
at løse miljøproblemerne både administra-
tivt og politisk.

ECAT arbejder således med effektivisering
indenfor administration og lovgivning
samtidig med at centrene hjælper industri-
sektorerne med, at nedbringe udledninger
til miljøet. Desuden er et af målene at øge
bevidstheden og informationsniveauet hos
befolkningen med hensyn til miljøvenlige
tiltag.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

De enkelte medlemmer bidrager økonomisk
til finansieringen af ECAT. Organisationen
modtager desuden midler fra European
Commission, EU, Swedish International
Development Cooperation Agency (SIDA)
fra samt fra byer i Tyskland, Danmark og
Frankrig.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU har støttet etableringen af ECAT fi-
nansielt.

KilderKilderKilderKilderKilder

ECAT Newsletter og årlige rapporter.

ECAT på
www.baltic-region.net/actors/play_off.htm
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4.3.64.3.64.3.64.3.64.3.6 The Baltic Sea JointThe Baltic Sea JointThe Baltic Sea JointThe Baltic Sea JointThe Baltic Sea Joint
Comprehensive Environ-Comprehensive Environ-Comprehensive Environ-Comprehensive Environ-Comprehensive Environ-
mental Action Programmemental Action Programmemental Action Programmemental Action Programmemental Action Programme
(JCP) og HELCOM Pro-(JCP) og HELCOM Pro-(JCP) og HELCOM Pro-(JCP) og HELCOM Pro-(JCP) og HELCOM Pro-
gramme Implementationgramme Implementationgramme Implementationgramme Implementationgramme Implementation
Task Force (PITF)Task Force (PITF)Task Force (PITF)Task Force (PITF)Task Force (PITF)

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Efter sammenbruddet af de kommunistiske
styrer i Central- og Østeuropa blev det
klart, at der var foregået en voldsom for-
urening og at miljø- og naturbelastningen i
en række områder var meget kritisk. Om-
vendt findes en række naturområder, der
er langt mindre forureningsbelastede og
generelt mere uberørte end de fleste steder i
Vesteuropa.

På en miljøkonference i Ronneby i Sverige i
1990 formulerede Østersøregionens stats-
ministre og inviterede repræsentanter fra
de internationale financieringsinstitutter
(IFIs) og observatører fra NGOer en �fæl-
les vision� om et rammeprogram for miljø-
aktiviteter i hele Østersøens afstrømning-
sområde. Programmet, der kaldes The Bal-
tic Sea Joint Compre-hensive Environ-
mental Action Programme (JCP) blev en-
deligt vedtaget i 1992 og er lettere revideret
i 1998.

Et væsentligt element i JCP er eliminerin-
gen af punktkilder og diffuse kilder, så-
kaldte �hot spots�, der efter en umiddelbar
vurdering repræsenterer en væsentlig
miljømæssig påvirkning af Østersøområdet.

JCP udgør en formel og praktisk basis for
samarbejde mellem regionens lande samt
IFIs, forskningsorganisationer, erhvervs-
organisationer, NGOer m.fl. som har et di-
rekte eller indirekte ansvar for realiseringen
af målene i Helsingfors Konventionen om
Østersøen, se afsnit 3.1.1.

Det faktum, at JCP er opstået som resultat
af et statsministermøde, har sikret JCP og
de dertil knyttede miljøaktiviteter en sikker
politisk platform i hele Østersøom-rådet.
PITF spiller en unik rolle i Helcom og
Østersømiljøarbejdet generelt, da det er det
eneste officielle forum, som inkluderer Den
Europæiske Union og alle lande i Østersø-

området og samtidig indebærer officielt
samarbejde med IFIs og NGOer. Visionen
om JCP er i dag suppleret af �Environment
for Europe processen�, som særligt foku-
serer på policies, lovgivning, regulering og
institutionsopbygning med henblik på til-
pasning til EU-systemet.

Geografisk afgrænsning. ogGeografisk afgrænsning. ogGeografisk afgrænsning. ogGeografisk afgrænsning. ogGeografisk afgrænsning. og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

JCP omfatter hele Østersøens afstrøm-
ningsområde, se oversigt i kort 2.3.2.

Involverede parter i JCP-processen (re-
præsentation i PITF)

Parterne i HELCOM:

Sverige, Finland, Rusland, Estland, Let-
land, Litauen, Polen, Tyskland, Den Euro-
pæiske Union og Danmark.

Øvrige samarbejdende regeringer:
Ukraine, Hviderusland, Slovakiet, Tjekkiet
og Norge

Øvrige deltagere.

Regionale intergovermentale organisatio-
ner:

International Baltic Sea Fishery
Commission (IBSFC) [ICES]
Internationale finansieringsinstitutter
(IFIs):
European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD)
European Investment Bank (EIB)
Nordic Investment Bank (NIB)
Nordic Environment Finannce
Corporation (NEFCO)
World Bank Group
Organisationer (NGO-er o.a.):
Coalition Clean Baltic (CCB)
Conference of Rectors of European
Universities (CRE)
European Union for Costal Conservation
(EUCC)
International Chamber of Commerce
(ICC)
International Council for Local
Environmental Initiatives (ICLEI)
International Network for Environment
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Management (INEM)
Union of Baltic Cities (UBC)
World Wildlife Foundation (WWF)

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
proces.proces.proces.proces.proces.

En væsentlig del af de involverede lande i
JCP er samtidig �Contracting Parties� i
Helsinfors Konventionen (HELCOM).
Parterne anmodede derfor i 1992
HELCOM, som organisation, om at fore-
stå den sekretariatsmæssige koordinering
og facilitering af JCP-processen. Dette er i
praksis sket ved oprettelsen af en særlig
selvstændig task force - HELCOM Pro-
gram Implementation Task Force
(HELCOM PITF) - med repræsentation
fra samtlige involverede parter i JCP og
egen formand valgt af parterne. PITF har
tilknyttet en særlig sekretær, som indgår i
Helcoms samlede stab i Helsingfors.

Beslutninger i PITF træffes ved konsensus
mellem alle parter, statslige som ikke-stats-
lige. Den endelige implementering af ind-
satserne sker efter en national beslutning
og er et nationalt ansvar.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

JPC har udarbejdet en liste over 132 pri-
mære punktkilder til forurening - hot-
spots. Der er fortrinsvis tale om punktkil-
der, som repræsenterer gode muligheder
for en hurtig og effektiv indsats mod foru-
reningen set i forhold til investeringen. Li-
sten omfatter industrier, større renseanlæg
for byspildevand, affaldsoplæg og affalds-
håndtering samt land-brugsdrift. En del af
forureningskilderne har ikke længere ka-
rakter af primære punktkilder, enten fordi
produktionen er ophørt eller stærkt redu-
ceret, eller på grund af en indsats mod be-
lastningen med forurenende stoffer fra an-
lægget.

Ud af de 132 primære punktkilder var 50
fra industrier. Der var også inkluderet en
del industriel udledning fra de 65 større
renseanlæg, da de typisk har en del virk-
somheder tilsluttet. Der var 16 primære
punktkilder, men også diffuse kilder på li-
sten inden for landbrugssektoren

Indsatsen over for forureningen fra rense-
anlæg har været mere intens end bestræ-
belserne for at nedsætte belastningen fra
industrierne. Af de 65 større renseanlæg
for byspildevand, der oprindelig var på
HELCOMs punktkildeliste, er der udbyg-
ninger og forbedringer i gang på de 30, og
tre er udgået fra listen som et resultat af
indsatsen. I forbindelse med landbruget
anbefaler HELCOM, at der sættes specielt
fokus på opbevaring og udbringning af na-
turgødning for at reducere fordampning
og udvaskning af kvælstof.

JCP består af seks komplementære elemen-
ter:

a) policies, lovgivning og regulering;
b) institutionsopbygning og efteruddan-

nelse;
c) investering i konkrete aktiviteter, der

behandler forurening fra punktkilder
og fra diffuse kilder;

d) forvaltningsplaner for vådområder;
e) nødvendig anvendelsesorienteret forsk-

ning;
f) miljøbevidsthed og miljøoplysning.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Fiancieringen af PITFs sekretariat sker
som en del af den samlede finansiering af
HELCOM. PITF-projekter og -rapporter
finansieres over HELCOMs budget og ofte
med medfinansiering fra enkelte lande
(lead parties).

Finansieringen af de nødvendige miljø-
aktiviteter i landene omfattet af JCP vil i al
væsentlighed være et nationalt anliggende.
De lande, som har prioriteret og indarbej-
det miljøinvesteringer i deres nationale
budgetlægning, er derfor også de lande,
som kan demonstrere den højeste aktivitet
indenfor JCPs indsatsområder.

Den nationale indsats er dog, særligt for
landene �in transsision�, faciliteret af for-
skellige former for international finan-
ciering og støtte. Der er tale om traditio-
nelle lån fra IFIs og særlige �bløde lån�
(soft loans), som er støttet af Danmark.
Hertil kommer forskellige former for di-
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rekte støtte, hvor Danmark har markeret
sig som den markant største og mest betyd-
ningsfulde donor i en meget stor gruppe af
bilaterale donorer omfattende næsten alle
EU-lande, Canada, Japan, Norge, Schweiz
og USA. EU har anvendt flere af sine
støtteprogrammer (Phare, Tacis, Interreg
og Life) til at fremme harmoniseringen til
EU og har samtidig fremmet JCPs inds-
satsområder. Den bilaterale støtte, fra bl.a.
Danmark, har angiveligt været af væsentlig
betydning for igangsætningen af både for-
beredende arbejder og konkrete projekter i
en række lande.

Teknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligtTeknologisk og videnskabeligt
samarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejde

PITF har selvstændigt og i samarbejde
med HELCOM en række løbende aktivite-
ter. De væsentligste er de årlige statusrap-
porter, over udledninger fra og investerin-
ger i �hot spots� udgivet som �Baltic Sea
Environment Proceedings�. Derudover
findes inden for alle indsatsområderne ar-
bejdsgrupper ledet af �lead parties�, som
løbende følger udviklingen på området og
som efter accept fra PITF kan iværksætte
forskellige udredningsar-bejder og lig-
nende.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Fra dansk side er der fokuseret kraftigt på
bilateral støtte til investering i konkrete
miljøprojekter med relation til både punkt-
kilder og diffuse kilder. Danmark støtter
dog indirekte flere af de andre elementer i
JCP f.eks. ved økonomisk støtte til WWFs
arbejde som PITF-ansvarlig for projekt til
implementering af forvaltningsplaner for
vådområder i regionen og ved arbejdsind-
satser i PITF-arbejdsgrupper for f.eks. ud-
arbejdelse af kodex for godt landmands-
skab (BEP-princippet), som Danmark er
ansvarlig for. Desuden indeholder den
sektorintegrerede øststøtte JPC elementer.
Med politiske initiativer i regionen som
Baltisk Agenda 21 og reveiw´et af Helcom
kan der forventes et øget dansk engage-
ment i alle JCPs programelementer.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

HELCOM, 1998. Recommendations for
Updating and Strengthening.

Balt. Sea Environ. Proc. No.72.

Baltic Sea Environment Proceedings nr. 71

Baltic Sea Environment Proceedings nr. 69

Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A

EU�s udvidelse mod Øst, Hovedrapport,
Miljøstyrelsen, 1997

EEA-ETC/IW- Europe�s Environment.
The Second Assessment

JPC: Joint Comprehensive Environmental
Action Programme

HELCOM på www.helcom.fi

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

HELSINKI COMMISSION
Katajanokanlaituri 6 B, FIN-00160 Hel-
sinki, Finland
Tlf. +358 - 9 6220 220,
fax +358 - 9 6220 2239
E-mail: helcom@mail.helcom.fi
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4.3.74.3.74.3.74.3.74.3.7 Union of Baltic CitiesUnion of Baltic CitiesUnion of Baltic CitiesUnion of Baltic CitiesUnion of Baltic Cities
(UBC)(UBC)(UBC)(UBC)(UBC)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Unionen of Baltic Cities blev etableret i
1991 i Gdansk, Polen på foranledning af
32 byer i Østersøregionen. Formålet er -
på fredelig vis - at fremme samarbejdet in-
den for alle aspekter mellem de baltiske
medlemsbyer.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Organisationen er åben for alle kystbyer
ved Østerøen og for alle som er interesse-
rede i udviklingen af det baltiske område.
For at blive optaget skal man sende en
skriftlig ansøgning til UBC. Medlemsan-
tallet udvides tilstadighed. I 1998 er 84
baltiske byer medlemmer, heraf 12 danske.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Union of Baltic Cities består af et Præsi-
dium, en bestyrelse og et sekretariat. Sekre-
tariatet ligger i Gdansk i Polen. General-
forsamlingen er det besluttende organ og
udgør den højeste myndighed. Organisa-
tionen er baseret på frivillig arbejdskraft og
ledelsen vælges ved demokratiske valg.

Bestyrelsen udgøres af en medlemsby fra
hver af de 10 medlemslande omkring
Østersøen. Danmark er i den sammen-
hæng repræsenteret af Ålborg. Bestyrelsen
afholder møder mindst hvert 2. år.

Union of Baltic Cities består i dag af 10
forskellige underkommissioner:

� Kommissionen for �business co-operation�
� Kommissionen for Kommunikation
� Kommissionen for Kultur
� Kommissionen for Uddannelse
� Kommissionen for Sundhed og sociale

forhold
� Kommissionen for Sport
� Kommissionen for Turisme
� Kommissionen for Transport
� Kommissionen for Byplanlægning
� Kommissionen for Miljø

Formandsskabet for kommissionen for
miljø varetages af en repræsentant for byen
Turku i Finland og for Århus i Danmark.
Sekretariat for kommissionen er lokaliseret
i Turku og består af en miljøkoordinater og
en projektmedarbejder.

Indsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentlige
resultaterresultaterresultaterresultaterresultater

Hovedparten af unionens arbejde udføres i
regi af de 10 ovenfor nævnte kommissio-
ner. Aktiviteterne indenfor de enkelte ar-
bejdsområder spænder fra konkrete pro-
jekter, erfaringsudvekslinger og undervis-
ningsseminarer til musikfestivaller og
sportsbegivenheder.

Kommissionen for Miljø (KfM) arbejder
på mange fronter for forbedre miljøet.

� I udviklingen af Agenda 21 for de Bal-
tiske lande spillede KfM en aktiv rolle.
Det er deres mål at implementere
Agenda 21 på lokalt niveau og sørge
for at ideerne bliver omsat til bæredyg-
tig handling.

� KfM er også en af hovedarrangørerne i
den kommende �Baltic Local Agenda
21 - Sundhed og bæredygtige byer,
konference� som bliver holdt i septem-
ber 1998 i Finland. Konferencen skulle
også være startskuddet for Baltic Local
Agenda 21 Forum (BLAF21) som be-
står af et kommuner og NGO med
støtte fra KfM.

� 4 gange om året udsender KfM en bul-
letin om miljøet i Baltikum. Den ud-
kommer i et oplag af 2.500 stk.

� KfM har udarbejdet et pilot projekt
kaldet �Baltic Municipal Environmen-
tal Auditing (MEA)�, hvis formål var
at skabe en model til at fortage kommu-
nale miljørevisioner. Modellen blev
først afprøvet i Tallinn og er nu tilgæn-
gelig for alle medlemsbyerne i form af
manualer, formularer og andre redska-
ber oversat til forskellige sprog. KfM
koordinerer kommende revisioner og
hjælper medlemsbyerne med at skaffe
midler til formålet. De næste MEA�er
vil blive foretaget i Pärnu, Klaipeda og
Elblag.
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� Fra 1996 til 1998 stod KfM for et un-
dervisnings program �Programme on
Institutional Strengthening and Hu-
man Resource Development�, hvor ca.
400 miljøspecialister og beslutningsta-
gere blev undervist i: Fysisk planlæg-
ning og miljøet, genbrug som et element
i affaldsbehandling og behandling af
forurenet jord.

� �Archipelago havet og bæredygtig
havnepolitik� er titlen på et projekt som
startede i 1997. Formålet med projek-
tet er at harmonisere deltagerbyernes
havnepolitik. De deltagende byer var til
at starte med Turku, Mariehamn og
Stockholm.

Eksterne konsulenter fra Centre for Mari-
time Studies (University of Turku and Åbo
Akademi University) lavede en undersø-
gelse om fast affalds- og spildevands-
behandling samt om emissioner til luften
fra passager/bil færger. På basis af denne
undersøgelse blev der gennem forhandlin-
ger iværksat en handlingsplan for at redu-
cere regulære passager/bil færge relaterede
miljømæssige belastninger i Archipelago
havet. Projektet vil blive fulgt op af møder
og seminarer.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

De økonomiske midler til finansieringen af
UBC kommer dels fra de enkelte byers
medlemskab (2.000 USD), fra generel
udviklingshjælp (f.eks. USAID) og dels fra
private donationer og legater.

De forskellige projekter/programmer bliver
sponsorerede af forskellige organisationer,
men ofte er EU og Verdens Banken med.
Udviklingen af MEA blev f.eks. sponsore-
ret af EU´s Life-fund, Verdens Banken, de
finske og estiske miljøministerier og af de
deltagende byer.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

EU støtter flere af UBC projekter og pro-
grammer.

KilderKilderKilderKilderKilder

Publikationer: Newsletters (ca. 3 årligt)
Hver af de 10 kommissioner udsendes en
række kataloger, magasiner m.m.

UBC på www.ubc.net.

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

Commission on Environment Secretariat
UBC´s Commission on Environment
Linnankatu 61
FIN-20100 Turku
Finland
Telefon: +358 2 230 2030
Fax: +358 2 253 8613
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4.3.84.3.84.3.84.3.84.3.8 VASAB (Vision and Strate-VASAB (Vision and Strate-VASAB (Vision and Strate-VASAB (Vision and Strate-VASAB (Vision and Strate-
gies around the Baltic Seagies around the Baltic Seagies around the Baltic Seagies around the Baltic Seagies around the Baltic Sea
2010)2010)2010)2010)2010)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

På et møde i Karlskrona den 21. august
1992 besluttede ministrene med ansvar for
fysisk planlægning fra alle landene omkring
Østersøen i fællesskab at udarbejde et fy-
sisk og funktionelt udviklingsperspek-tiv
for Østersøregionen med titlen �Vision and
Strategies around the Baltic Sea 2010�
(VASAB). Formålet med samarbejdet var:

� At skabe et fælles fremtidsbillede på
baggrund af de reelle forhold og forud-
sætninger i regionen.

� At kunne præsentere en fælles baltisk
vision for det øvrige Europa.

� At give mulighed for at sætte nationale
udviklingsperspektiver ind i et interna-
tionalt perspektiv.

� At støtte udviklingen af netværk for at
styrke sammenarbejdet, herunder
kompetanceoverførsel og informations-
udbygning i regionen.

VASAB rapporten, som beskriver Østersø-
regionens fremtidige bysystem, transport-
netværk, natur- og kulturlandskaber, øer,
kystområder samt grænseregioner, blev
godkendt på en ministerkonference i
Tallinn, Estland i 1994.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Samarbejdet blev indgået mellem Dan-
mark, Estland, Finland, Hviderusland,
Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland
(Kaliningrad, Karelia, St. Petersborg),
Sverige, Tyskland (Bonn, Mecklenburg-
Vorpommern og Schleswig-Holstein).

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Med godkendelsen af VASAB rapporten
blev samarbejdet gjort permanent. Em-
bedsmandskomitéen �The Committee for
Spatial Development in the Baltic Sea Re-
gion (VASAB-komitéen)� fik og har fortsat
ansvaret for at følge op på de politiske be-

slutninger og handlingsplaner. VASAB-ko-
mitéen bistås af et sekretariat, som siden
1996 har været placeret i Gdansk, Polen.
Ultimo 2001 skal en ny placering findes.

For at styrke samarbejdet og koordinerin-
gen mellem de mange aktiviteter i Øster-
søregionen følger formandskabet for
VASAB-komitéen formandskabet for
Østersørådet. Formandskabet har ét års
varighed. Medio 2000 skifter formandska-
bet fra Norge til Tyskland

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

VASAB-rapporten samt efterfølgende akti-
viteter koncentrerer sig om følgende
planlægningsmæssige indsatsområder:

� Bysystem og bysamarbejder.
� Infrastruktur, herunder bæredygtig

søtransport.
� Natur- og kulturområder, herunder de

større øer og kystområder.
� Planlægningsmetoder og

kompetanceopbygning.

VASAB-komitéen lægger stor vægt på at
koordinere og samarbejde med alle rele-
vante aktører i Østersøregionen. De væ-
sentligste samarbejdpartnere er Østersø-
rådet, HELCOM, Union of Baltic Cities og
Baltisk Agenda 21.

Væsentlige resultaterVæsentlige resultaterVæsentlige resultaterVæsentlige resultaterVæsentlige resultater

� �From Vision to Action�, en revideret
handlingplan, ministergodkendt i
Stockholm, oktober 1996.

� Fælles retningslinier for planlægning i
kystzonen �Common Recommenda-
tions for Spatial Planning of the
Coastal Zone in the Baltic Sea Region�,
ministergodkendt i Stockholm, oktober
1996.

� Seminarer og kurser bl.a. om planlæg-
ningsmetoder og -processer,
videregivelse af metode og erfaringer
fra nationale udviklingsperspektiver,
integreret kystforvaltning, planlæg-
ningens rolle i Baltic 21 processen.

� Deltaget i udarbejdelsen af Interreg IIC
programmet for Østersøregionen.
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� Deltaget i Baltisk Agenda 21 processen
med rapporten �Spatial Planning for
Sustainable Development in the Baltic
Sea Region� og er medlem af Baltic
21�s SOG-gruppe.

� 3 godkendte Interreg IIC projekter, som
henholdsvis omhandler:
1. De større byers funktioner og

udviklingspotentialer i et baltisk og
internationalt perspektiv.

2. Udviklingsmulighederne i maritim
transport.

3. VASAB 2010 PLUS - en
opgradering og revision af VASAB-
rapporten fra 1994.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
planlægningsformålplanlægningsformålplanlægningsformålplanlægningsformålplanlægningsformål

VASAB har et årligt budget, som hovedsa-
geligt dækker driften af sekretariatet samt
enkelte seminarer og mindre projekter. For
at kunne opfylde handlingsplanen er
VASAB derfor afhængig af yderligere do-
norhjælp. EU�s programmer Interreg IIC,
Phare og Tacis er de vigtigste bistands-
programmer, som VASAB kan anvende.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Danmark støtter aktivt plansamarbejdet i
Østersøregionen. Det er dansk holdning, at
de danske principper om demokrati, subsi-
diaritet, borgerdeltagelse og gennemsigtig-
hed i planlægningsprocessen er væsentlige
principper at videreformidle i opbygningen
og implementeringen af de baltiske landes,
Polens og Ruslands planlægningssystemer.

VASAB�s aktive deltagelse i Baltic 21 pro-
cessen ses som et vigtigt skridt mod en
mere helhedsorienteret og tværsektoriel
forståelsesramme som kan styrke en økono-
misk, social og miljømæssig bæredygtig og
balanceret udvikling i Østersøregionen.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

VASAB har løbende kontakt til EU-kom-
missionen, især DGXVI. Plansamarbejdet
blandt landene omkring Østersøen har på
mange punkter givet inspiration og været

model for EU�s initiativ til Interreg IIC-
programmet, som dækker 7 større områder
i EU�s territorium. Danmark deltager i 2 af
områderne, hhv. Nordsøregionen og
Østersøregionen.

KilderKilderKilderKilderKilder

Vision and Strategies around the Baltic
Sea 2010 - Towards a Framework for
Spatial Development in the Baltic Sea Re-
gion (VASAB), 1994

Baltisk Agenda 21:Rapporten �Spatial
Planning for Sustainable Development in
the Baltic Sea Region�, Baltic 21 Series No
9/98 kan findes på Baltic 21 (hjemmeside
på www.ee/baltic21). Yderligere informa-
tion henvises til afsnittet om Baltic 21.

Interreg IIC på www.spatial.baltic.net)

VASAB på www.vasab.org.pl

AdresserAdresserAdresserAdresserAdresser

VASAB 2010 Secretariat
Dlugi Targ 24
80-828 Gdansk
Poland
Tlf: +48 58 301 82 55 / 305 90 93
Fax: +48 58 305 40 05
E-mail: infov@vasab.org.pl

Baltic Spatial Development Agency
Interreg IIC Common Secretariat
Grubenstrasse 20
D-18055 Rostock
Tyskland
Tlf: + 49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
E-mail: bsda@spatial.baltic.net

Baltic Spatial Development Agency
c/o The Baltic institute
Box 544
S-37123 Karlskrona
Tlf: +46 455 335 198
Fax: +46 455 144 68
E-mail: bsda@balticinstitute.se
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Dansk kontaktperson i relation til Vasab,
Interreg IIC og Baltic 21:

Helle Fischer
Miljø- og energiministeriet,
Landsplanafdelingen
Højbro Plads 4, 1200 Kønenhavn K
Tlf: 33 92 76 00
Fax: 33 32 22 27
e-mail: hf@mem.dk

4.3.94.3.94.3.94.3.94.3.9 ØresundskomiteenØresundskomiteenØresundskomiteenØresundskomiteenØresundskomiteen

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Øresundskomiteen blev etableret i 1993
som ramme for et politisk samarbejde til
gavn for en positiv økonomisk, social og
kulturel udvikling i Øresundsregionen
samt en holdbar miljømæssig udvikling.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Komitéen består af svenske og danske
myndigheder fra Øresundsregionen. Det
vil sige Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amt, København og Frederiks-
berg kommune, Region Skåne, Malmø,
Lund, Landskrona og Helsingborg kom-
mune samt Malmø og Helsingborg stad.
Storstrøms-, Vestsjællands- og Bornholms
amter blevet medlemmer fra juli 1999.

Den svenske og danske regering er obser-
vatører repræsenteret ved det svenske Næ-
ringsdepartement og det danske Erhvervs-
ministerium og Miljø- og energiministeriet

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Komitéen fungerer generelt som net-værks-
bygger, politisk platform og ambassadør
for et øget samarbejde over Øresund mel-
lem personer, virksomheder og organisatio-
ner. Komitéen initierer og driver egne pro-
jekter indenfor bl.a. erhvervsliv, arbejds-
marked, forskning, uddannelse, kultur,
miljø, Østersøområdet, information, kom-
munikation og infrastruktur.

Øresundskomitéen afholder en årlig konfe-
rence: Øresundstinget, der i 1998 satte fo-
kus på miljø.

Komitéen arbejder med et miljøprogram
for Øresundregionen igangsat af den dan-
ske og svenske regering. Formålet med
miljøprogrammet er at gennemføre en kort-
lægning og opstille miljømål for Øresunds-
regionen med henblik på at gøre Øre-
sundsregionen til et af Europas reneste
storbyområder. Programmet afsluttede i
1998 kortlægningsfasen. Resultaterne er
publiceret i en kortlægningsrapport og en
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sammenfattende rapport �Miljøets tilstand
- Hvordan kommer vi videre�.

Miljøprogrammet skal videreudvikles frem
til slutningen af år 2000.

I 1999 indledes der et regionalt projekt,
hvor man ved at sammenligne forskellige
indikatorer for miljøets tilstand med andre
regioner i Europa vil udvikle en metode til
at vurdere målet om Ørestadsregionen som
en af Europas reneste storstadsområder.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Øresundskomiteen havde i 1998 et budget
på ca. 7,5 mill. SEK. Komitéen modtager
økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd
og EU.

KilderKilderKilderKilderKilder

Årsberetning Öresundskomiteen 1998

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

Øresundkomiteens sekretariat
Gl. Kongevej 1, 1610 København V.

4.3.104.3.104.3.104.3.104.3.10 ØresundsvandsamarbejdetØresundsvandsamarbejdetØresundsvandsamarbejdetØresundsvandsamarbejdetØresundsvandsamarbejdet

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Øresundsvandsamarbejdet er en samar-
bejdsaftale indgået i 1995 om at virke for
et godt vandmiljø i Øresund

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Samarbejdsaftalen er indgået mellem sven-
ske og danske amter, kommuner og len om-
kring Øresund.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Repræsentanter for de tre amter i Hoved-
stadsområdet, Københavns kommune,
Skåne len, Helsingsborg og Malmø stad og
Landskrona kommune, har dannet en ar-
bejdsgruppe, hvori de faglige drøftelser
foregår. Beslutningerne træffes af en over-
ordnet styregruppe efter indstilling fra ar-
bejdsgruppen. Styregruppen består af le-
dende embedsmænd fra partenes miljø-
administrationer.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Øresundsvandsamarbejde har udgivet en
Øresundsbibliografi for tidsrummet 1990
-1996, en rapport om havnedriftens på-
virkning af havmiljøet, en pjece om
Øresundsmiljøtilstand - 1997 samt søgt
om EU midler til en miljødatabase for Øre-
sund. Endvidere samarbejdes med Øre-
sundskomiteen om at udvikle mål for vand-
områderne i Øresundsregionen.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Miljøkontrollen i København finansierer
sekretariatet.

KilderKilderKilderKilderKilder

Pjece om Øresundsvandsamarbejdet

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

Øresundsvandsamarbejdet - Sekretariatet
c/o Miljøkontrollen
Flæsketorvet 68, 1711 København K
Danmark
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4.3.114.3.114.3.114.3.114.3.11 ØstersørådetØstersørådetØstersørådetØstersørådetØstersørådet

Tilblivelse og formålTilblivelse og formålTilblivelse og formålTilblivelse og formålTilblivelse og formål

Østersørådet (Council of the Baltic Sea
States, CBSS) blev oprettet i 1992 i Kø-
benhavn på initiativ af den danske og den
tyske udenrigsminister med henblik på at
koordinere og styrke eksisterende samar-
bejde i Østersøregionen.

Hovedformålet med samarbejdet er at
fremme den demokratiske udvikling i
Østersøregionen samt skabe større enhed
medlemslandene imellem og at sikre en
gunstig økonomisk udvikling med henblik
på at gøre Østersøregionen til en ny vækst-
zone i Europa.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Medlemmerne af Østersørådet er: Dan-
mark, Estland, Finland, Island, Letland,
Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige,
Tyskland og EU- Kommissionen. Følgen-
de lande har observatørstatus i Rådet:
Frankrig, Italien, UK, Ukraine og USA.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Den organisatoriske ramme for Østersø-
rådet bygger på det mandat, som er accep-
teret af deltagerlandenes udenrigsministre.
Rådets arbejde hviler endvidere på prin-
cipperne i FN-pagten, Helsingforsslut-
akten, Paris-chartret og andre OSCE-do-
kumenter. Formandsskabet går på skift
mellem landene for et år ad gangen.

Rådet, der består af medlemslandenes
udenrigsministre og et medlem af EU-
Kommissionen, mødes én gang om året.
Rådets rolle er at tjene som vejledende og
overordnet koordinationsforum medlems-
landene imellem.

Formandskabslandets udenrigsminister er
ansvarlig for koordineringen af Rådets ak-
tiviteter i tidsrummet mellem de årlige mi-
nistermøder og bistås i dette arbejde af en
embedsmandskomité (Committee of Senior
Officials, CSO) bestående af repræsentan-
ter for medlemslandenes udenrigsministe-
rier og EU-Kommissionen.

Formandskabet i embedsmandskomiteen
følger formandskabet i Rådet.

Under embedsmandskomiteen er oprettet
tre arbejdsgrupper:

� Arbejdsgruppen for demokratiske insti-
tutioner og menneskerettigheder
(WGDI).

� Arbejdsgruppen for økonomisk samar-
bejde (WGEC).

� Arbejdsgruppen for atomsikkerhed
(WGNS).

I 1998 oprettedes et permanent internatio-
nalt sekretariat for Østersørådet i Stock-
holm.

Statsministrene fra Østersørådets med-
lemslande mødes med visse, ikke nærmere
fastsatte mellemrum. Det første topmøde
fandt sted i Visby, Sverige i maj 1996, det
andet i Riga, Letland i januar 1998 og et
tredje i Kolding, Danmark den 12.-13.
april 2000.

En ekspertgruppe til behandling af spørgs-
mål vedrørende organiseret kriminalitet er
nedsat direkte under medlemslandenes
statsministre.

Indsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentlige
resultaterresultaterresultaterresultaterresultater

Indsatsområderne afspejles i de ovenfor
nævnte arbejdsgrupper. Derudover danne-
des i 1993 EuroFaculty, hvis formål er at
forbedre den højere uddannelse på områ-
derne jura, økonomi, offentlig forvaltning
og virksomhedsadministration på tre uni-
versiteter i de baltiske lande. Hensigten er
også at inddrage Kaliningrad.

I 1994 udnævntes en Kommissær for de-
mokratiske institutioner og menneske-
rettigheder, herunder mindretalsrettighe-
der. Kommissærens opgave er at bidrage til
fremme og styrkelse af den demokratiske
udvikling og sikre overholdelse af menne-
skerettighederne. Kommissæren er uaf-
hængig og rapporterer direkte til Rådet.
Kommissærstillingen har siden oprettelsen
været besat med den danske professor Ole
Espersen.
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I 1997 oprettedes på initiativ af den øko-
nomiske arbejdsgruppe et rådgivende or-
gan, Baltic Sea Business Advisory Coun-
cil (BAC), bestående af eksperter fra er-
hvervslivet med henblik på at sætte fart i
privatiserings- og restruktureringsproces-
sen i landene med overgangsøkono-mier
samt at fremme små og mellemstore virk-
somheder.

I 1996 vedtog CBSS til konkretisering af
rådets aktiviteter følgende aktionsprogram-
mer:

����� Deltagelse i det politiske liv og stabil poli-
tisk udvikling, herunder deltagelse i lo-
kale initiativer, NGO�er, civilt bered-
skab, bekæmpelse af organiseret krimi-
nalitet, fri bevægelighed samt bekæm-
pelse af misbrug heraf, uddannelse og
udveksling samt kulturelt samarbejde.

����� Økonomisk integration og udvikling, her-
under økonomisk integration og over-
gang til markedsøkonomi,
Østersøregionen og EU, transport, fy-
sisk planlægning og energi.

����� Solidarisk problemløsning � Miljøet i
Østersøen, herunder vandplanlægning,
affald og kemikalier, olieforurening, at-
mosfærisk nedfald, landbrug, beskyt-
telse af marine økosystemer, bæredyg-
tigt fiskeri samt naturbevarelse.

CSO er blevet pålagt at følge op på og ko-
ordinere implementeringen af program-
merne. Siden deres vedtagelse har aktion-
sprogrammerne udgjort det vejledende
grundlag for arbejdsgruppernes arbejds-
programmer. For så vidt angår opfølgnin-
gen på miljøaktionsprogrammet varetages
denne af Helsinki Commission
(HELCOM).

Andre dele af miljøområdet varetages af
Baltic 21. På sit møde i juni 1998 vedtog
Østersørådet Baltisk Agenda 21.

Østersørådet samarbejder med en række
sub-regionale aktører som f.eks.: Baltic Sea
States Sub-regional Co-operation
(BSSSC), Baltic Sea Parliamentary Con-
ference, Union of Baltic Cities (UBC), Bal-
tic Chambers of Commerce Association
(BCCA) og Baltic Sea Tourism Com-mis-

sion (BTC). De tre førstnævnte har status
som �særlige deltagere� i Østersørådets ar-
bejde.

KilderKilderKilderKilderKilder

Udenrigsministeriet.

CBSS på:

www.um.dk/udenrigspolitik/cbss/
www.baltinfo.org.
www.cbss-commissioner.org.
www.eurofaculty.lv.

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

CBSS-sekretariatet,
Strömsborg,
P.O.Box 2010,
11128 Stockholm,
tlf.: +46 8 440 1932,
fax: +46 8 440 1944
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I afsnit 3.2 er der gjort rede for indholdet i
og det videre arbejde med Europarådets og
FNs konventioner, men derudover foregår
der et fremadrettet miljøpolitisk arbejde,
som eventuelt vil føre til nye konventioner.
Dette arbejde foregår i mange fora og det
kan være vanskeligt at få et overblik og for-
stå sammenhængen.

Endvidere er der World Conservation
Union (IUCN), der er et globalt samarbej-
de om at bevare naturen og økosystemer-
nes mangfoldighed. IUCN er nyttig at ken-
de, blandt andet fordi organisationen råder
over en stor viden om verdens naturres-
sourcer også i Østersøregionen.

Før der bliver tale om retlige forpligtelser
kan en mindre kreds af lande lave politiske
aftaler om, hvad det enkelte land vil gøre,
og hvad landene vil arbejde for i større
sammenhæng. Nordsøkonferencen er et ek-
sempel på et sådant politisk samarbejde
med udgangspunkt i Nordsøens forure-
ning. Vedtagelserne fra denne konference
kan være vigtige at kende for at forstå ud-
meldingerne i andre sammenhænge.

Mange internationale organisationer har
integreret miljøbeskyttelse i deres arbejde
under en eller anden form. Det gælder de
sikkerhedspolitiske organisationer Konfe-
rencen for sikkerhed og samarbejde i Eu-
ropa og NATO og det gælder organisatio-
ner for økonomisk udvikling og handel som
OECD og Verdens Handelsesorgani-sat-
ionen WTO.

Der er stor forskel på disse organisatio-
ners arbejde med miljøspørgsmål og dets
betydning for miljøpolitikken. Det spænder
fra støtte til miljøforskning og fellow-ship
programmer (NATO) til det sprængfarlige
emne om miljø og frihandel (WTO), hvor
det sidste kan få en meget stor betydning
for den fremtidige regulering af miljø-
spørgsmål.

I det følgende beskrives de øvrige fora for
internationalt miljøsamarbejde, der har be-
tydning for miljøsamarbejdet i Østersøre-
gionen og som Danmark og andre
Østersølande deltager aktivt i.

Afsnit 4.4

Det øvrige internationale
miljøsamarbejde
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4.4.14.4.14.4.14.4.14.4.1 Nordsø KonferencenNordsø KonferencenNordsø KonferencenNordsø KonferencenNordsø Konferencen

Formål og tilblivelse.Formål og tilblivelse.Formål og tilblivelse.Formål og tilblivelse.Formål og tilblivelse.

�Den 4. internationale minister konference
om beskyttelse af Nordsøen� blev afholdt i
Esbjerg 8.-9. juni 1995. Forud herfor har
der været afholdt tre Nordsø-konferencer i
Bremen 1984, London 1987 og Hague
1990, et midtvejsministermøde i 1993 og
et videnskabeligt symposium i 1994 om
Nordsøens miljøtilstand. I 1997 blev der
afholdt et midt-vejsministermøde om inte-
gration af miljø- og fiskeriforhold.

Den første Nordsøkonference i Bremen
blev afholdt på vesttysk initiativ med delta-
gelse fra Belgien, Danmark, Frankrig, Hol-
land, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritan-
nien og EU-Kommissionen. Målet var at
give et politisk skub til arbejdet inden for
relevante internationale organisationer
(bl.a. Oslo-konventionen om dumpning,
Pariskonventionen om landbaseret forure-
ning og MARPOL konventionen om for-
urening fra skibe) og at sikre en mere effek-
tiv gennemførelse af de eksisterende inter-
nationale beslutninger relateret til havmil-
jøet i Nordsøen.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

På hver konference og ministermøde har
ministrene indgået en række politiske for-
pligtelser, med det sigte at beskytte eller
forbedre Nordsøens miljø. Beslutningerne
fra konferencerne er udtrykt i Minister-
deklarationer eller -konklusioner og de har
spillet en væsentlig rolle med indflydelse på
miljølovgivningen både nationalt og for
fremdriften af arbejdet inden for interna-
tionale fora.

Esbjerg-deklarationen fra 1995 berører en
lang række emner så som arter og leve-
steder, forurening med miljøfarlige stoffer
og næringsstoffer, radioaktive stoffer og
forurening fra skibe og offshore installatio-
ner. Som følge af bekymring for fiskeriets
påvirkning af såvel kommercielt betydende
fiskearter som andre fiskearter og på øko-
systemet som helhed blev fi-skeriaktiviteter

introduceret som et nyt emne. Den næste
Nordsøkonference vil blive afholdt af
Norge år 2002.

Opfølgning og forberedelseOpfølgning og forberedelseOpfølgning og forberedelseOpfølgning og forberedelseOpfølgning og forberedelse

Nordsølandenes miljøministre besluttede
med Esbjerg-deklarationen, at der jævnligt
skulle afholdes møder på embeds-mands-
plan for at organisere det arbejde, som er
nødvendigt for at følge op på beslutnin-
gerne fra den fjerde Nordsøkon-ference.
Disse møder kaldes Committee of North
Sea Senior Officials (CONSSO).

 I CONSSO deltager repræsentanter fra
Nordsølandene og EU Kommissionen, og,
som også i konferencerne, fra en række
IGO�er (bl.a. OSPAR, ICES og IMO) og
NGO�er. Møder i CONSSO holdes nor-
malt en gang årligt, men hyppigere i perio-
der under forberedelse af ministermøder og
-konferencer.

Konferencernes forberedelse ogKonferencernes forberedelse ogKonferencernes forberedelse ogKonferencernes forberedelse ogKonferencernes forberedelse og
resultaterresultaterresultaterresultaterresultater

Forud for konferencere efter Bremen 1987
har der været udarbejdet redegørelser som
grundlag for stillingtagen, til hvil-ke emner
ministerdeklarationerne skulle omfatte.
Forud for den fjerde Nordsø-konference i
1995 udarbejdede Nordsø-landene i fæl-
lesskab en fremdriftsrapport (Progress
Report) for de fremskridt, der indtil da var
opnået i beskyttelsen af Nordsøens miljø.
Endvidere forelå også en status rapport
(Quality Status Report) for miljøtilstanden
og miljøpåvirkningerne i Nordsøen. Ligele-
des blev der forud for midtvejs-
ministermødet i 1997 i Bergen udarbejdet
en redegørelse (Assessment Report) om fi-
skeri og relaterede emner om arter og leve-
steder.

Redegørelsen forud for Hague 1990 konfe-
rencen konstaterede, at der var sket meget
siden 1984, men at fremskridtet havde væ-
ret ujævnt, og at Bremen-deklarationen
ikke var implementeret fuldt ud. Den
fandt, at der var et fortsat behov for yderli-
gere skridt til at nedsætte udlednin-gerne
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af farlige stoffer til Nordsøen såvel fra land
som via atmosfæren, til at fremme anven-
delsen af ikke-forurenende teknologier, til
at beskytte de særligt sårbare områder af
Nordsøen, til at nedsætte udledninger fra
skibe og offshore-installatio-ner, til at
håndhæve allerede vedtagne regler, og til at
opbygge en bedre videnskabelig basis for
vurderinger af Nordsøens tilstand.

Redegørelsen fra 1995 - Progress Report -
konkluderede, at efter den tredje konfe-
rence i Hague i 1990 var der sket yderli-
gere og væsentlige fremskridt med en ud-
møntning af Nordsø-konferencernes politi-
ske initiativer til bindende bestemmelser i
international- og EU-lovgivning. Dis-se
nye og omfattende krav har på mange om-
råder grundlæggende ændret opfattelsen af
det fremtidige miljøbeskyttelsesar-bejde i
relation til Nordsøen. Hague-deklarationen
var dog ikke implementeret fuldt ud på alle
områder og der var på flere områder forsat
behov for yderligere indsats.

Danmark arbejdede under Esbjerg-konfe-
rencens forberedelse særligt for at skærpe
den internationale indsats om indgreb mod
næringssaltudledninger og mod udlednin-
ger af miljøfarlige stoffer. Danmark arbej-
dede også for et stop for dumpning af ud-
tjente offshore-installationer. Herudover
har Danmark arbejdet for at reducere den
skibsbaserede forurening og har støttet be-
stræbelserne på at opgradere Nordsøen til
et �særligt havområde� med tilhørende
skærpede vilkår for skibenes operationelle
udledninger.

Relevans for andre havområderRelevans for andre havområderRelevans for andre havområderRelevans for andre havområderRelevans for andre havområder
og herunder Østersøenog herunder Østersøenog herunder Østersøenog herunder Østersøenog herunder Østersøen

Generelt har Nordsøkonferencerne bety-
det, at alle Nordsølandene og EU-kommis-
sionen har accepteret forpligtelsen til an-
vende forsigtighedsprincippet og forurene-
ren betaler princippet i deres arbejde for at
beskytte det marine miljø. Underskrivelsen
af den nye OSPAR konvention i 1992 og
dens ikrafttræden i 1998 med vedtagelse af
målsætninger og arbejdsstrategier for en
række emner repræsenterer et betydende

fremskridt initieret af Nordsøkonferencens
beslutninger og konkret er principperne
kommet til udtryk i vedtagelse af EU og
OSPAR reguleringer, som vedrører de om-
råder, der omfattes af Nordsødekla-
rationerne.

Særligt skal nævnes Esbjerg-deklarationens
målsætning om at forhindre forurening af
Nordsøen ved sammenhængende uden op-
hold, at reducere udledninger, udslip til
luften og diffuse bidrag af miljøfarlige stof-
fer. På denne måde vil man bevæge sig
mod målet om at bringe disse forureninger
til ophør indenfor én generation (25 år)
med det endelige mål at opnå koncentra-
tioner i miljøet nær baggrundsværdierne
for naturligt forekommende stoffer og kon-
centrationer tæt på nul for menneskeskabte
syntetiske stoffer.

Denne målsætning er i 1998 vedtaget i bå-
de OSPAR og HELCOM (dermed Øster-
søen) sammen med strategier for, hvordan
den skal opfyldes og den har også fået ind-
flydelse i det foreliggende forslag til EU di-
rektiv om rammerne for fællesskabets
fremtidige vandpolitik.

Som et andet eksempel kan nævnes
Esbjerg-deklarationens beslutning om ikke
at dumpe udtjente offshore platforme. I
1998 vedtog OSPAR, at stort set alle ud-
tjente platforme i hele det nordøstatlantiske
område skal bringes på land.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

Det norske Nordsøsekretariat på
www.odin.dep.no/nsc
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4.4.24.4.24.4.24.4.24.4.2 Konferencen for SikkerhedKonferencen for SikkerhedKonferencen for SikkerhedKonferencen for SikkerhedKonferencen for Sikkerhed
og Samarbejde i Europaog Samarbejde i Europaog Samarbejde i Europaog Samarbejde i Europaog Samarbejde i Europa
(OSCE)(OSCE)(OSCE)(OSCE)(OSCE)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Som afslutning på konferencen om sikker-
hed og samarbejde i Europa (CSCE) fra
1973 til 1975 enedes de deltagende stater
om den såkaldte Helsingfors-slutakt, hvori
der gives en række gensidige politiske til-
sagn om at efterleve visse principper for
staternes indbyrdes forhold og fremme sik-
kerheden og samarbejdet i Europa. Slut-
akten blev i sin tid karakteriseret som en
dagsorden for øst-vestforholdet i det næste
århundrede, og blev derfor anset som et
langsigtet foretagende. Økonomi og miljø
har hele tiden været en del af dagsordenen
som en afspejling af samarbejdets helheds-
orienterede tilgang til spørgsmålet om sik-
kerhed.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Der deltog 33 stater fra både Øst og Vest-
europa samt USA og Canada i den første
konference. I dag deltager 55 stater fra
Vancouver til Vladivostok og heriblandt
alle Østersølandene.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

OSCE er ikke en traditionel international
organisation. Den hviler ikke på et traktat-
mæssigt grundlag men arbejder på grund-
lag af de politiske beslutninger, som træffes
ved konsensus på topmøder mellem stats-
og regeringschefer hvert andet år. OSCE�s
arbejde koordineres af formandsskabet,
der også repræsenterer OSCE i en række
forbindelser.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Mange af de spørgsmål, der er genstand
for behandling i slutakten, er traditionelle
emner for internationalt samarbejde. Den
henviser i vidt omfang til andre internatio-
nale dokumenter, herunder FN-pagten og

FN�s menneskerettighedskonventioner.
Slutakten er inddelt i 3 hovedafsnit, popu-
lært kaldet �kurve�:

Kurv 1 drejer sig om spørgsmål vedrørende
sikkerhed i Europa.

Kurv 2 omfatter samarbejde på de økono-
miske, videnskabelige og teknologiske om-
råder samt vedrørende energi og miljø.

Kurv 3 angår samarbejdet på det humani-
tære område samt bestemmelser om frem-
me af friere bevægelse af information og
ideer tværs over landegrænserne.

De vigtigste beslutninger omfatter fastsæt-
telse af helt grundlæggende standarder og
normer for staternes adfærd over for hin-
anden og over for deres borgere. Normerne
for forholdet mellem stater omfatter bl.a.
aftaler på det militære område om våben-
kontrol og civil kontrol med militæret. Nor-
merne for adfærden internt i staterne om-
fatter en fælles accept af, at en væsentlig
forudsætning for, at landene kan leve sam-
men i fred og sikkerhed er, at alle samfund
bygger på demokrati, rets-statsprincipper,
respekt for menneskerettighederne og mar-
kedsøkonomi.

Det er en hovedopgave for OSCE at holde
øje med, at landene lever op til disse stan-
darder, og at virke for fremskridt, hvis de
ikke gør det.

Som sådan kan OSCE ikke selv varetage
gennemførelsen af alle sine beslutninger.
Denne opgave påhviler som oftest andre,
mere specialiserede internationale organi-
sationer og landene selv. OSCE virker på
denne måde som normsætter, der giver po-
litiske impulser, som andre følger op.

CSCE-opfølgningsprocessen, der som
nævnt er en fortløbende proces, må for så
vidt angår miljøspørgsmålene, først og
fremmest betragtes som en mulighed for at
give tilskyndelser til opprioritering og in-
tensivering af arbejdet indenfor eksiste-
rende konventioner m.v.
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Efter omorganisering er OSCE�s indsats på
miljøområdet centreret omkring afholdelse
af seminarer om især energi og miljø.
OSCE samarbejder med andre internatio-
nale organisationer bl. a. med UNEP og
UNECE.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

På nogle områder bidrager OSCE direk-te.
Det gælder i særlig grad i de nye selvstæn-
dige lande bl.a. i Østersøregionen. OSCE
hjælper landene med at blive i stand til at
leve op til standarderne - og dermed blive
en del af det værdifællesskab, som OSCE
er udtryk for. Der er bl.a. ydet bistand til
udarbejdelse af nationale handlingsplaner
på miljøområdet.

KilderKilderKilderKilderKilder

Udenrigsministeriets pjece om Organisa-
tionen for sikkerhed og samarbejde i Eu-
ropa (OSCE)

OSCE på www.osce.org

4.4.34.4.34.4.34.4.34.4.3 Miljøsamarbejdet i Europa-Miljøsamarbejdet i Europa-Miljøsamarbejdet i Europa-Miljøsamarbejdet i Europa-Miljøsamarbejdet i Europa-
rådetrådetrådetrådetrådet

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Europarådet blev oprettet i 1949 og er så-
ledes den ældste europæiske samarbejds-
organisation. Rådets hovedformål er beva-
relse af det pluralistiske demokrati, beskyt-
telse af menneskerettighederne og oprethol-
delse af retsstatsprincippet.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Europarådet har 41 medlemsstater, heri-
blandt alle vesteuropæiske lande og en ræk-
ke central og østeuropæiske lande. Blandt
de sidstnævnte er alle landene rundt om
Østersøen.

Organisation ogOrganisation ogOrganisation ogOrganisation ogOrganisation og
beslutningsprocessbeslutningsprocessbeslutningsprocessbeslutningsprocessbeslutningsprocess

Europarådet styres af en ministerkomite i
udenrigsminister regi og har et vidt forgre-
net sekretariat til sin rådighed. Rådet har
endvidere et stort kontaktnet til frivillige
organisationer, som øver 1øbende indfly-
delse på rådets arbejde. Europarådet har
en parlamentarisk forsamling, hvis med-
lemmer er valgt af medlems-staternes par-
lamenter.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

Organisationens væsentligste arbejdsopga-
ver ligger på det kulturelle område, på un-
dervisningsområdet og på det juridiske
område i snæver forstand, det sidste ikke
mindst på grund af opgaverne i forbindelse
med Den europæiske Menneskeretskon-
vention. Af særlig interesse for Miljømini-
steriet er Europarådets arbejde med natur-
beskyttelsesspørgsmål og fysisk planlæg-
ning. Den europæiske naturfredningskon-
vention (Bern konventionen), som trådte i
kraft i 1982, konventionen om beskyttelse
af den arkitektoniske arv i Europa (Gran-
adakonventionen) fra 1985 og den revide-
rede konvention om beskyttelse af den ar-
kæologiske arv i Europa (Valetta, 1992) er
blevet til i Europarådets regi. Europarådet
har også stået for udarbejdelsen og for-
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handlingerne af den paneuropæiske biodi-
versitetsstrategi, der blev vedtaget på den
paneuropæiske miljøministerkonference i
Sofia i 1995. Strategien kan ses som en
paneuropæisk opfølgning af den globale
konvention om biologisk mangfoldighed fra
1992, se afsnit 3.2.13

Europarådet har endvidere stået fadder til
Strasbourgkonventionen om beskyttelse af
Europas floder og har gennemført en række
ministerkonferencer om planlægning og om
naturbeskyttelse og fredning. Ministerkon-
ferencerne om regionplanlægning �regio-
nal/spatial planning� (CEMAT), har været
afholdt med ca. 3 års interval siden første
konference i Bonn 1970. På konferencerne
behandles planfaglige emner af aktuel rele-
vans. På CEMAT i 1983 i Spanien vedtog
ministrene det europæiske charter om regi-
onplanlægning (Torremo-linoschartret) og
nogle år senere �den europæiske region-
planlægningsstrategi�. Næste konference
finder sted i Hannover 6.-7. september år
2000. På konferencen, hvis tema er �fælles
spatial planlægning og bæredygtig udvik-
lingsstrategi for Europa� forventes vedta-
get et fysisk, funktionelt udviklingsperspek-
tiv, �Hannover dokumentet�, jfr. nedenfor.
I Europarådets regi er der gennemført en
række kampagner bl.a. om Europas arki-
tektoniske arv, byfornyelse og det åbne
land. En igangværende kampagne (oktober
1999 - oktober 2000), �Europe: a Com-
mon Heritage�, fokuserer på Europas kul-
turelle og naturlige arv.

I 1993 blev der vedtaget en konvention om
ansvar for skader forårsaget af miljøskade-
lige aktiviteter. Konventionen træder i
kraft, når tre lande har ratificeret den. I
1998 blev der vedtaget en konvention om
styrkelse af beskyttelsen af miljøet ved
straffebestemmelser. For tiden forhandles
der i Europarådets regi om en konvention
om beskyttelse af landskaber, en konven-
tion om det åbne land (�rural areas�) og
en konvention om bjergregioner. Der blev i
1999 vedtaget en vejledende modellov og
en adfærdskodex vedrørende kystområder.
Europarådet har i den seneste halve snes
år prioriteret arbejdet med beskyttelsen af
naturen i Øst- og Centraleuropa.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske holdning til Europarådets ar-
bejde er stadig, at man prioriterer arbejdet
med naturbeskyttelse højt, bl.a. fordi rådet
har tradition for at arbejde med disse
spørgsmål og især har fremmet informati-
ons- og undervisningsaspekterne i natur-
beskyttelse. Man lægger tillige vægt på ar-
bejdet vedrørende fysisk planlægning. Ar-
bejdet med forureningsspørgsmål priorite-
res lavt i Europarådets regi og bør generelt
holdes ude af denne organisation, fordi
dette i høj grad vil blive dublering af arbej-
det i andre organer, hvor de vestlige demo-
kratier samarbejder.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

Der er et rimeligt tæt samarbejde mellem
Europarådet og EU, og sidstnævnte delta-
ger i forbindelse med udarbejdelse af kon-
ventioner og ved partsmøder i eksisterende
konventioner på lige fod med medlemslan-
dene, når der er involveret EU-kompe-
tence. Dette er især tilfældet i Bern konven-
tionen, fordi de to EU-direktiver om be-
skyttelse af vilde fugle og om beskyttelse af
levesteder for vilde plante- og dyrarter
(Habitat direktivet), i vidt omfang gen-
nemfører Bern konventionen i EU-regi.

Der er også et udmærket samarbejde med
EU i CEMAT-regi, (Europarådets mini-
sterkonferencer om regionplanlægning) i
forbindelse med udarbejdelsen af Europa-
rådets fysisk, funktionelle udviklingsper-
spektiv vedrørende fysisk planlægning.
Dette dokument �Guiding Principles for
Sustainable Development of the European
Continent� forventes vedtaget på 12.
CEMAT konference, der afholdes 6.-7.
september år 2000 i Hannover. Dokumen-
tet supplerer et tilsvarende planperspektiv i
EU-regi �European Spatial Development
Perspektive� (ESDP) som blev vedtaget på
en uformel planministerkonference 10.-11.
maj 1979 i Potsdam.
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KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

Miljø- og Energiministeriets landsplanafdeling

Europarådet på
www.coe.fr/eng/act- e/eenviro.htm

4.4.44.4.44.4.44.4.44.4.4 Miljøsamarbejdet i NATOMiljøsamarbejdet i NATOMiljøsamarbejdet i NATOMiljøsamarbejdet i NATOMiljøsamarbejdet i NATO

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Miljøsamarbejdet i NATO-regi foregår i
CCMS - Committee on the Challenges of
Modern Society. Samarbejdet startede til-
bage i 1969, med henblik på at give allian-
cen �en social dimension�. Hovedopgaven
er at formidle udveksling af teknisk og vi-
denskabelig information og viden om den
praktiske anvendelse heraf til gavn for alle
medlemslandene. I begyndelsen af 90�erne
er arbejdet blevet udvidet til også at om-
fatte NACC - North Atlantic Cooperation
Council siden erstattet af EAPC - Euro-
Atlantic Partnership Coun-cil, som omfat-
ter de tidligere østlande, samt Finland,
Østrig, Sverige og Schweiz - 28 lande i alt.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Deltagere er Belgien, Canada, Danmark,
Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island,
Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Por-
tugal, Spanien, Tyrkiet, Storbritannien og
USA. Denne kreds er i 1999 blevet udvidet
med Polen, Tjekkiet og Ungarn.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

CCMS mødes to gange om året i plenum,
samt en gang årligt med EAPC landene.
CCMS udfører ikke selv forskning, idet ar-
bejdet sker på decentral basis, gennem pilot
projekter. Desuden er dannet såkaldte
ERFA-grupper, der fungerer som effektive
og meget målrettede fora for udveksling af vi-
den.

Deltagelse i projekter er på frivillig basis. Som
et led i projekter afholdes der work-shops, se-
minarer og konferencer. Ved afslutningen af
projekter fremsendes disse i oversigtsmæssig
form til Komiteens medlemmer samt til
North Atlantic Council. De mere tekniske
rapporter er tilgængelige for alle interesserede
parter.

Resultaterne af projektarbejderne kan gene-
relt anvendes af medlemslandene på frivillig
basis. Det har enten form af tekniske
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løsningsmodeller eller forskellige former for
rekommandationer.

Miljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområder

CCMS har gennemført projekter på et
bredt emnemæsssigt område. Miljøstyrelsen
har aktivt deltaget i Pilot Study: �Evalua-
tion of Demonstrated and Emerging Tech-
nologies for the Treatment and Clean Up of
Contaminated Land and Ground-water�.
Et andet emne man beskæftiger sig med er
oprydning på tidligere militære installatio-
ner.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
videnskabeligt samarbejdevidenskabeligt samarbejdevidenskabeligt samarbejdevidenskabeligt samarbejdevidenskabeligt samarbejde

Projekter mv. finansieres som udgangs-
punkt af deltagerne eller en mindre del af
landene. Der findes dog midler til et be-
grænset Fellowship program samt et stu-
dieprogram som yder støtte til deltagere i
projekter.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

I relation til miljøspørgsmål er den danske
deltagelse begrænset. Der findes ikke speci-
fikke programmer rettet mod Østersøen.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

Ingen egentlige tekniske eller økonomiske
bistandsprogrammer er etableret under
Komiteen. Med oprettelsen af CCMSs
Environmental Clearing House System -
CCMS ECHS i 1995 blev muligheden for
udveksling af resultater fra pilot projekter
og andre kilder betydeligt styrket.

Relevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for Østersøregionen

Samarbejdet har en begrænset relevans for
Østersøområdet, i et ikke nærmere fastlagt
forhold. I det omfang, der igangsættes rele-
vante projekter - marine, eller landværts -
som kan bruges i forhold til løsning af pro-
blemer i Østersøområdet.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen
NATO på www.nato.int

4.4.54.4.54.4.54.4.54.4.5 Miljøsamarbejdet i FNMiljøsamarbejdet i FNMiljøsamarbejdet i FNMiljøsamarbejdet i FNMiljøsamarbejdet i FN

Beskyttelse af natur og miljø indgår som en
komponent i FN�s arbejde i flere sam-
arbejdsfora og organisationer. Både i de
globale UNGASS, IMO, IAEA, WHO,
FAO, UNESCO og UNDP og i det regio-
nale ECE. Derud over har FN en særlig
organisation for natur og miljøspørgsmål
UNEP (United Nations Environment Pro-
gramme). Enkelte konventioner er for-
handlet og afsluttet under FN som sådan.

I det følgende er det kun organisationer,
der på nuværende tidspunkt har genereret
miljøbeskyttelseskonventioner, der er sær-
skilt beskrevet.
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4.4.5.14.4.5.14.4.5.14.4.5.14.4.5.1 FN�s økonomiske kommis-FN�s økonomiske kommis-FN�s økonomiske kommis-FN�s økonomiske kommis-FN�s økonomiske kommis-
sion for Europa (ECE)sion for Europa (ECE)sion for Europa (ECE)sion for Europa (ECE)sion for Europa (ECE)

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Miljøsamarbejdet indenfor UN/ECE
(United Nations Economic Commission
for Europe) er skabt gennem 40 års dis-
kussioner, forhandlinger og samarbejde.
Formålet med miljøsamarbejdet er først og
fremmest, at formindske den grænseover-
skridende forurening i en europæisk kon-
tekst gennem internationale retsakter, reso-
lutioner, beslutninger og erklæringer samt
opbygningen af et mangearmet netværk
mellem medlemslandene, internationale or-
ganisationer, finansielle institutioner og
miljøorganisationer.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Alle europæiske lande, herunder alle lande
omkring Østersøen samt USA og Canada
deltager i ECE´s miljøsamarbejde.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

De overordnede retningslinier for ECE�s
arbejde, herunder udviklingen af Envi-
ronment Programme for Europe�s (EPE)
arbejdsprogram og prioriteringer, beslut-
tes af Committee on Environmental Policy
(CEP), mens opfølgningsarbejdet i forbin-
delse med konventionerne ledes af selv-
stændige komiteer med reference til CEP.

Indsatsområder.Indsatsområder.Indsatsområder.Indsatsområder.Indsatsområder.

Det mest synlige resultat af miljøsamar-
bejdet i UN/ECE regi har været vedtagel-
sen af en række miljøkonventioner og pro-
tokoller, hvis internationale miljøeffekt i høj
grad er at finde i det faktum, at disse kon-
ventioner omfatter både Vest- og Øst-
europa. På enkelte områder, f.eks. konven-
tionen for langtrækkende grænseoverskri-
dende luftforurening samt konventionen
om offentlighedens adgang til miljøinfor-
mationer, adgang til deltagelse i beslutnin-
ger på miljøområdet og adgang til retslig
prøvelse i miljøspørgsmål, kan man tilmed

se reguleringerne danne grundlag for se-
nere internationale tiltag, herunder også
EU-direktiver.

Indenfor de sidste 20 år er der vedtaget 11
bindende retsakter, 5 konventioner og 6
protokoller. Konventionerne omfatter føl-
gende:

� Konventionen om langtrækkende græn-
seoverskridende luftforurening (1979).

� Konventionen om miljøkonsekvens-
vurderinger i en grænseoverskridende
kontekst (1991).

� Konventionen om grænseoverskridende
effekter af industrielle uheld (1992).

� Konventionen om beskyttelse og anven-
delse af grænseoverskridende vandløb
og internationale søer (1992).

� Konventionen om offentlighedens ad-
gang til miljøoplysninger, deltagelse i
beslutninger på miljøområdet og retslig
prøvelse i miljøspørgsmål

Hertil kommer vedtagelse af 6 protokoller,
alle i tilknytning til luftkonventionen om-
fattende :

� Protokol on long-term financing of the
co-operative Programme for
Monitoring and Evaluation of the
Long-Range Transmission of Air
Pollutants in Europe (EMEP) (1984).

� Protokol on the reduction of Sulphur
Emmissions or their Transboundary
Fluxes by at least 30 per cent (1985).

� Protokol on Contol on Emmissions of
Nitrogen Oxides or their Transboun-
dary Fluxes (1988).

� Protokol on Control of Emission of Vo-
latile Organic Compounds (VOCs) or
their Transboundary Fluxes (1991).

� Protocol on Heavy Metals (1998).
� Protocol on Persistent Organic

Pollutants (POPs) (1998).

Konventionerne og protokollerne er omtalt
i kapitel 3.

Sideløbende med vedtagelsen af internatio-
nalt bindende retsakter blev der sat skub i
miljøsamarbejdet i forbindelse med system-
skiftet i Østeuropa, hvor den såkaldte
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�Environment for Europe� process påbe-
gyndtes. Den første Paneuropæiske Mini-
sterkonference blev afholdt i Dobris 1991 i
det tidligere Tjekkoslovakiet. Formålet var
et etablere et nyt europæisk miljøforum ef-
ter afslutningen af Europas deling. I
Dobris blev der vedtaget at udvikle 3 vig-
tige komponenter:

� Et europæisk miljøprogram , �Envi-
ronment Programme for Europe (EPE)
� under ledelse af UNECE.

� Et miljøhandlingsprogram for Central-
og Østeuropa, Action Programme for
Central and Eastern Europe (EAP) i
en Task Force under OECD.

� En miljøtilstandsrapport for Europa
med Det Europæiske Miljøagentur som
udførende kraft. (Dobris Rapporten).

Siden er der afholdt 3 Paneuropæiske
Miljøministerkonferencer. Den anden af-
holdtes i Lucerne, Schweitz 1993, hvor et
af de vigtigste resultater var vedtagelsen af
et handlingsprogram for Central- og Øst-
europa. På den tredje ministerkonference i
Sofia, Bulgarien 1995 blev der bl.a. vedta-
get ECE�s miljøprogram (EPE) og Den
Paneuropæiske Biodiversitets og Land-
skabsstrategi. Miljøprogrammet indeholder
en række forskellige opgaver herunder ud-
arbejdelse og opfølgning af retsligt binden-
de miljøretsakter og mindre forpligtende
instrumenter inden for områderne: Bio-
diversitet, Bæredygtig udvikling, Miljø-
integration herunder specielt indenfor
transport, energi og landbrug.

Danmark var vært for den fjerde Paneu-
ropæiske miljøministerkonference, juni
1998 i Århus hvor UN/ECE�s miljøpro-
gram, EPE, blev udviklet på følgende om-
råder:

� Vedtagelse og underskrivelse af kon-
ventionen om offentlighedens adgang
til miljøinformationer, offentlig delta-
gelse i beslutninger på miljøområdet og
adgang til retlig prøvelse i miljøspørgs-
mål.

� Vedtagelse og underskrivelse af 2 luft-
protokoller om POP (persistent
organic pollutants og om tungmetaller).

� Vedtagelse af et policy statement og
guidelines om energi effektivisering.

� Vedtagelse af strategi om udfasning af
blyindholdet i benzin.

� Vedtagelse af en resolution om det vi-
dere arbejde med Den Paneuropæiske
Biodiversitets- og Landskabsstrategi.

På den 4 Paneuropæiske miljøminister-
konference i Århus blev det desuden be-
sluttet at refokusere indsatsen i ECE og i
OECD�s Task Force for miljøhandlings-
programmer såvel som i de finansielle do-
norinstitutioner mod de såkaldte NIS lande
(newly independent states). Miljøproble-
merne er enorme og stigende i NIS landene
og den politiske opmærksomhed nationalt
såvel som internationalt har hidtil ikke væ-
ret tilstede i tilstrækkelig omfang. Endvi-
dere blev der i relation til EPE programmet
besluttet at øge indsatsen fra de forpligtel-
ser, som ministrene har tilsluttet sig mod
den praktiske implementering af disse for-
pligtelser. Endelig besluttedes det at øge
intervallerne mellem ministerkonferencerne
fra 3 til 4 år. Den næste konference for-
ventes således afholdt i 2002 i Ukraine.

I november 1997 blev der afholdt en regio-
nal konference om transport og miljø, en
ministerkonference med deltagelse af miljø-
og transportministrene. På konferencen
vedtoges en deklaration om transport og
miljø samt en tilhørende handlingsplan
(Wien, november 1997). I deklarationen
erklærer de deltagende lande bl.a. at ville
arbejde mod en bæredygtig transport-
sektor, arbejde for større energieffektivitet
og mindre forurenende køretøjer og brænd-
stof, mere effektive og bæredygtige trans-
portsystemer, herunder i byerne, sikrere
transport af farligt gods og for beskyttelse
af sårbare områder herunder vandmiljøet.

Wien deklarationen er blevet fulgt op ved
en konference om miljø og sundhed, hvor
et af hovedtemaerne var transport og
sundhed. Konferencen afholdtes af FNs
Verdens Sundheds Organisation (WHO) i
London juni 1999. Konferencen mundede
ud i et charter, der opfordrer WHO og an-
dre internationale organisationer til at fort-
sætte arbejdet mod en bæredygtig trans-
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portsektor. Ifølge charteret skal der også
udarbejdes en rapport, der klarlægger eksi-
sterende internationale aftaler og retsregler
på transport området. Rapporten skal af-
dække mulighederne for nye ikke bindende
aktiviteter og behovet for en bindende af-
tale på området. Såfremt rapporten anbe-
faler, at der indgås en juridisk forpligtende
aftale på området skal der afholdes et mini-
stermøde med deltagelse af ministrene for
sundhed, transport og miljø.

Danmark har været meget aktiv i forbin-
delse med udarbejdelsen af chartret og af-
holdt blandt andet det tredje forberedende
møde i København i januar 1999.

Relevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for Østersøregionen

Miljøsamarbejdet i UN/ECE må i relation
til Østersøregionen, som dels består af lan-
de, der er medlemmer af Den Europæiske
Union, af Østeuropæiske lande med udsigt
til optagelse i EU samt af et NIS land, ses
som et samarbejde, der supplerer Østersø-
samarbejdet, specielt med vedtagelsen af
bindende retsakter, hvorved der skabes ens
regler på de pågældende områder. Rele-
vansen af UN/ECE arbejdet for Østersø-
samarbejdet må desuden være at sikre en
tilstrækkelig koordination så initiativer og
beslutninger ikke overlapper, men supple-
rer hinanden.

I deklarationen og charteret om bæredygtig
transport opfordres der til at tage særlige
hensyn og yde støtte til de nye lande.

KilderKilderKilderKilderKilder

UN/ECE på www.unece.org/env_h.htm

4.4.5.24.4.5.24.4.5.24.4.5.24.4.5.2 UNGASS - BæredygtigUNGASS - BæredygtigUNGASS - BæredygtigUNGASS - BæredygtigUNGASS - Bæredygtig
udviklingudviklingudviklingudviklingudvikling

På baggrund af UNGASS (United Nati-
ons General Assembly Special Session)
konferencen i juni 1997 gjorde det interna-
tionale samfund status over miljøindsatsen
efter Riokonferencen. Den viste, at det for
nogle af de store overordnede spørgsmål
ikke var fremskridt at spore. Det gælder
først og fremmest de rige landes bistand til
udviklingslandene. Rio-konferencens mål-
sætning for de industrialiserede landes u-
landsbistand på 0,7% er kun opfyldt af få
lande og en række lande bevæger sig endda
den gale vej.

UNGASS fastlagde et arbejdsprogram for
Commission for Sustainable Development
(CSD) i de næste fem år frem til 2002.
Gennemførelsen af arbejdsprogrammet
sker i mange FN organer og koordinatio-
nen varetages af the Interagency Commit-
tee on Sustainable Development (IACSD)

Frem til den næste konference 10 år efter
Rio skal CSD behandle emnerne: havene,
bæredygtig turisme, bæredygtig produk-
tion og forbrug.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske regering vil arbejde for, at
CSD først og fremmest anvendes til at glo-
balisere nogle af de vigtige principper, som
vi løbende opnår i regionale samarbejds-
fora. Det gælder for eksempel havkonven-
tionernes og princippet i EU�s vandram-
medirektiv om progressiv reduktion af mil-
jøfarlige stoffer. En række af de principper
og ideer, der knytter sig til den produkt-
orienterede miljøpolitik skal også søges
fastslået globalt gennem CSD.

På UNGASS konferencen i 1997 blev et
dansk ønske om at få gjort energi til tema
for et af de kommende CSD-møder op-
fyldt. I 2001 skal CSD som hovedtema
diskutere verdens energiforbrug og bestræ-
belserne på at gøre energisektoren bære-
dygtig. Et andet vigtigt resultat gjaldt de
fremtidige skovforhandlinger. En række
lande, herunder Danmark arbejdede for, at
der skal udarbejdes en egentlig skov-



156

konvention, men det møder stor modstand
fra et flertal af lande herunder de fleste u-
lande. Til gengæld blev der opnået enighed
om, at etablere et skovforum, der blandt
andet skal diskutere, hvordan man frem-
over kan føre global skovpolitik.

KilderKilderKilderKilderKilder

IACSD på
www.un.org/asa/sustdev/csd.htm

4.4.5.3 Miljøsamarbejdet i IMO4.4.5.3 Miljøsamarbejdet i IMO4.4.5.3 Miljøsamarbejdet i IMO4.4.5.3 Miljøsamarbejdet i IMO4.4.5.3 Miljøsamarbejdet i IMO

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Den Internationale Søfartsorganisation,
IMO, blev etableret i 1958 som et organ i
FN-regi. Formålet med IMO er at arbejde
for fælles regler om skibsfart for at øge tra-
fiksikkerhed til søs og nedbringe havfor-
urening fra skibe og installationer. Det har
resulteret i ca. 40 konventioner og proto-
koller. De vigtigste konventioner indenfor
miljøområdet er Marpol-konventionen om
forurening fra skibe, London-konventio-
nen om dumpning og konvention om �oil
pollution preparedeness and response�.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

IMO�s organisation består af en forsam-
ling, et Råd, Sekretariatet og fem komiteer.
156 lande er medlem af organisationen in-
klusive samtlige Østersølande. Derudover
er EU tilknyttet som observatør og en lang
række interesseorganisationer har konsul-
tationsrettigheder.

Forsamlingen er det øverste organ i IMO.
Den består af alle medlemslandene og mø-
des hvert andet år. Forsamlingen vedtager
rekommandationer, arbejdsprogrammer og
budget.

Rådet består af 32, snart 40, medlemslan-
de udpeget af Forsamlingen for en to års
periode. Rådet overser udførelsen af orga-
nisationens arbejde og varetager Forsam-
lingens funktioner i perioden mellem mø-
derne.

Sekretariatet varetager det daglig arbejde i
organisationen og er bemandet med ca.
300 fastansatte og Generalsekretæren.

Der er fem komiteer: Komiteen for søfarts-
sikkerhed, komiteen for beskyttelse af hav-
miljøet, juridisk komite, komite for teknisk
samarbejde og �facilitation committee�.
Komiteerne er åben for alle medlemslande.

Beslutninger er baseret på konsensus. For-
slag om, hvorvidt nye konventioner eller
ændringer skal udarbejdes tages normalt
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op i en af komiteerne og godkendes af enten
Forsamlingen eller Rådet. Eventuelt etable-
res der en underkomite til at udarbejde et
udkast og interesseorganisationer inddra-
ges. Når der er opnået enighed, inviterer
Forsamlingen til en konference, hvor rele-
vante FN organisationer og alle medlem-
mer i FN kan deltage, for at opnå vedta-
gelse. Når konven-tionsteksten er vedtaget,
er den åben for underskrivelse og ratifika-
tion. Ikrafttrædelse sker ca. fem år efter
vedtagelse, når et bestemt antal lande, som
repræsenterer en bestemt procentdel af
handelsskibe opgjort i tons har ratificeret.

For at lette ikrafttrædelsen af ændringer til
konventioner, er konventionen om opret-
telse af IMO blevet ændret princippet om
stiltiende accept gælder. Det betyder, at så-
fremt der ikke er kommet indvendinger fra
et antal lande, eksempelvis 25%, træder
traktatændringerne i kraft efter mindst et
år.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

IMO er en global organisation, som 177
lande er tilknyttet og heriblandt alle lan-
dene rundt om Østersøen.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformålmiljøformål

Budgettet for 1997-98 er på 63,3 mill. $.
Størrelsen af finansiering fra medlemslan-
dene er baseret på det samlede antal tons
af handelsskibe indregistreret i landet.

Miljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområder

IMO har vedtaget en række konventioner
der vedrører forurening fra skibe. Der er
regler for udtømning af olie, andre farlige
stoffer, spildevand og affald til søs. Regler
om forebyggelse i form af rapporte-rings-
krav, krav til beredskabsplaner i tilfælde af
olieforurening, indretning af skibe og mod-
tagefaciliteter for affald mv. i havne samt
om luftforurening fra skibe og platforme.
Derudover er der en konvention om forbud
mod dumping samt samarbejde om olie-
beredskab samt assistance i tilfælde af olie-
udslip, henholdsvis London-konventionen

og OPRC-konventionen. Nye indsatsom-
råder er, regulering af farlige stoffer i
skibsbundmaling, uønsket organismer i
ballastvand og udvidelse af OPRC-kon-
ventionen til andre stoffer end olie.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

IMO har udviklet et program om teknisk
samarbejde for at støtte lande, som mang-
ler teknisk viden og ressourcer. En væsent-
lig del af programmet består af det Inter-
nationale Søfartsuniversitet i Malmø, Sve-
rige som blev etableret i 1983 med IMO
midler og som tilbyder teknisk træning.
Universitetet får nu udelukkende støtte fra
andre donorer.

Relevans for ØstersøområdetRelevans for ØstersøområdetRelevans for ØstersøområdetRelevans for ØstersøområdetRelevans for Østersøområdet

Marpol-konventionen om forebyggelse af
forurening fra skibe har betegnet Østersø-
en som et specielt beskyttelsesområde, der
medfører stramninger i de regler om ud-
tømning eller udledning af olie, der ellers
gælder for skibsfarten. Østersøen er meget
trafikeret med skibe, som betyder, at IMO
samarbejdet er yderst relevant.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

IMO på www.imo.org/
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44444.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4 Det InternationaleDet InternationaleDet InternationaleDet InternationaleDet Internationale
AtomEnergi AgenturAtomEnergi AgenturAtomEnergi AgenturAtomEnergi AgenturAtomEnergi Agentur
(IAEA)(IAEA)(IAEA)(IAEA)(IAEA)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

Det Internationale Atom Energi Agentur
har to hovedformål. Dels at fremskynde og
udvide atomenergiens bidrag til freden,
sundheden og rigdommen i verden, dels at
sikre at agenturets bistand og andre aktivi-
teter ikke bruges til at støtte militære for-
mål.

Statutten for IAEA blev godkendt i 1956
ved en international konference i FN�s ho-
vedkvarter og Agenturet blev oprettet i
1957 i Wien, Østrig. Samme år blev agen-
turet godkendt som en autonom organisa-
tion under FN�s regi.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

IAEA er en global organisation. Alle lande
rundt om Østersøen deltager i arbejdet.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

IAEA�s politikker og programmer ledes af
�The General Conference�, der består af
alle IAEA�s medlemsstater, der mødes år-
ligt og af et ledelsesudvalg med 35 medlem-
mer.

Indsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentlige
resultaterresultaterresultaterresultaterresultater

Ud over at forestå udviklingen af interna-
tionale konventioner fremmer og leder
agenturet udviklingen af den fredelige ud-
nyttelse af atomenergi, etablerer standar-
der for atomsikkerhed og miljøbeskyttelse,
hjælper medlemsstater gennem teknisk
samarbejde og fremmer udvekslingen af vi-
denskabelig og teknisk information.

En af agenturets hovedfunktioner er at
bruge sikkerhedsforanstaltninger, der sik-
rer, at radioaktive materialer og udstyr be-
regnet til fredelig brug ikke bliver omdirige-
ret til militære formål. Hvert år udføres
omkring 200 inspektioner på mere end

900 installationer verden over. Agenturets
sikkerheds rekommandationer bruges af
landene som basis for regler og standarder
på området.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

Agenturet bistår medlemsstaterne i opbyg-
ning af strålingsbeskyttelse og infrastruk-
tur til affaldshåndtering. IAEA har etable-
ret en model for interregionale projekter,
der skal opradere infrastukturen til strå-
lingsbeskyttelse i medlemslandene Agent-
urets input er bl.a. kurser og workshops
om specifikke aspekter af strålingsbeskyt-
telse, ekspertbesøg og levering af basis ud-
styr.

KilderKilderKilderKilderKilder

Beredskabsstyrelsen

IAEA på www.un.org.lb/iaea.html
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4.4.5.54.4.5.54.4.5.54.4.5.54.4.5.5 UNESCO - FN�s organisa-UNESCO - FN�s organisa-UNESCO - FN�s organisa-UNESCO - FN�s organisa-UNESCO - FN�s organisa-
tion for uddannelse,tion for uddannelse,tion for uddannelse,tion for uddannelse,tion for uddannelse,
videnskab og kulturvidenskab og kulturvidenskab og kulturvidenskab og kulturvidenskab og kultur

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation) blev
skabt i november 1945 med det formål at
bidrage til freden og sikkerheden i verden
ved at promovere samarbejde mellem na-
tionerne på områderne: uddannelse, viden-
skab, kultur og kommunikation.

UNESCO�S hovedkvarter er placeret i Pa-
ris.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

UNESCO er en global organisation med i
øjeblikket 186 medlemsstater, heriblandt
alle Østersølandene.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

UNESCO ledes af en General Conference,
der består af repræsentanter for alle med-
lemsstater. Der afholdes møder hvert andet
år, hvor der træffes beslutning om pro-
gram og budget for den næste to-års pe-
riode, strategier og valg af medlemmer af
forretningsudvalget.

Forretningsudvalget, der består af repræ-
sentanter for 58 medlemslande, mødes to
gange årligt. Det er en form for admini-
strativt råd, der har ansvaret for opfølg-
ning af konference beslutninger og for for-
beredelsen af arbejdet ved konferencen
hvert andet år.

Et sekretariat forestår organisationens
daglige arbejde, herunder at gennemføre de
to-årige programmer, som medlemsstater-
ne har vedtaget.

Som noget unikt for en FN organisation
har UNESCO etableret nationale kommi-
sioner i 180 medlemsstater sammensat af
medlemmer af det intellektuelle og viden-
skabelige kredse i medlemslandet, der del-
tager i udviklingen, gennemførelsen og eva-

lueringen af programmerne. Regelmæssige
møder mellem generalsekretærerne for
kommissionerne på regionalt og interregio-
nalt niveau holder UNESCO orienteret om
såvel lokale som globale behov.

Indsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentlige
resultaterresultaterresultaterresultaterresultater

På konventionsområdet har UNESCO�s
indsatsområder og væsentligste resultater
på miljøområdet været Konventionen om
Beskyttelse af Verdens Kultur- og Natur-
arv. Organisationen er meget aktiv inden
for undervisning i miljøbeskyttelse og ar-
bejder tæt sammen med bl.a. UNEP og
IUCN om gennemførelsen af Agenda 21.

I forbindelse med Agenda 21 har UNESCO
prioriteret arbejdet med videnskabelige
problemer, uddannelse, kendskab til miljø-
spørgsmål og træning, kapacitetsopbyg-
ning i udviklingslande omkring renere tek-
nologi, oceaner, kystområder og små øer,
ferskvands ressourcer, biodiversitet, ørken-
bekæmpelse og vedvarende energi.

The Intergovernmental Oeanographic
Commission (IOC) er en organisation un-
der UNESCO.

Finansiering og ressourcerFinansiering og ressourcerFinansiering og ressourcerFinansiering og ressourcerFinansiering og ressourcer

UNESCo�s budget for 1998-1999 er på
544.367.00 USD.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

UNESCO har bistandsprogrammer især
på undervisningsområdet, men bl.a. også
projekter om miljøproblemer i kystbyer,
sikring af ferskvandforsyning, og biologisk
mangfoldighed.

KilderKilderKilderKilderKilder

UNESCO på www.unesco.org
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4.4.5.64.4.5.64.4.5.64.4.5.64.4.5.6 UNEP (United NationsUNEP (United NationsUNEP (United NationsUNEP (United NationsUNEP (United Nations
Environmental Pro-Environmental Pro-Environmental Pro-Environmental Pro-Environmental Pro-
gramme) og Habitatgramme) og Habitatgramme) og Habitatgramme) og Habitatgramme) og Habitat
(United Nations Centre(United Nations Centre(United Nations Centre(United Nations Centre(United Nations Centre
for Human Settlements)for Human Settlements)for Human Settlements)for Human Settlements)for Human Settlements)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

UNEP er FN�s organ for beskyttelse af
miljø og natur. Organisationen har hjem-
sted i Nairobi, Kenya, men har særlige re-
gionale kontorer i alle verdensdele. Også
FN�s Center for Menneskelig Bosætning
(UNCHS/Habitat), som beskæftiger sig
med bolig- og planspørgsmål har hjemsted
i Nairobi, Kenya. Der er ligeledes etableret
regionale kontorer i andre verdensdele.

UNEP skal som mere operativt miljøorgan
anvendes til at føre principper og politikker
vedtaget i for eksempel UNGASS ud i livet
i form af konventioner, handlingsplaner og
programmer.

UNEP har igennem de senere år gennem-
gået en meget alvorlig krise, administrativt
og politisk. Den finansielle støtte til UNEPs
kernebudget, Miljøfonden, er gradvist fal-
det i løbet af 90-erne. Landenes engage-
ment og politiske støtte til UNEP har været
vigende. Med udnævnelsen af en ny ekse-
kutivdirektør fra 1. Januar 1998, den tidli-
gere tyske miljøminister Klaus Töpfer er
der imidlertid skabt håb om en ny tid for
UNEP. Blandt de vestlige lande, navnligt
EU-landene, er tilliden til UNEP og troen
på, at UNEP kan fungere som en effektiv
global miljøorganisation vokset. Klaus
Töpfer har på opfordring fra FN�s gene-
raldirektør siddet for bordenden i en inter-
national Task Force, som har udarbejdet
en række anbefalinger om, hvordan
UNEPs arbejde kan forbedres og styrkes.
Anbefalingerne dækker også UNCHS/
Habitat, hvor Klaus Töpfer nu er funge-
rende eksekutivdirektør. Denne organisa-
tion har p.g.a. sin tidligere ledelse været i
alvorlig krise og økonomiske vanskelighe-
der. Her har der været tale om dårlig admi-
nistration selvom organisationens arbejde
med menneskelig bosættelse indholdsmæs-
sigt har været anerkendt.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

UNEP er en global organisation, der såle-
des også omfatter alle landene rundt om
Østersøen. Det direkte samarbejde med
disse lande varetages dog gennem UNEPs
regionale kontor for Europa, der i øvrigt
sammen med Europarådet varetager
sekretariatsfunktionerne for Den Paneuro-
pæiske Biodiversitet og Landskabsstrategi.

Organisations og beslutnings-Organisations og beslutnings-Organisations og beslutnings-Organisations og beslutnings-Organisations og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

UNEP har et Styrelsesråd, der fungerer
som en slags bestyrelse for UNEP.

Styrelsesrådet består af repræsentanter for
58 lande, der vælges således at medlems-
skabet går på skift.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

FN�s generalforsamling har bestemt, at
UNEP skal have en styrket rolle i forbin-
delse med internationale konventioner og
herunder deres implementering.

Der er vedtaget en række konventioner i
UNEP regi, herunder konventionen om
biologisk mangfoldighed, PIC-konventio-
nen om eksport af farlige stoffer, Wien-
konventionen om beskyttelse af ozonlaget
og Basel konventionen om transport af far-
ligt affald der omtales nærmere i kapitel 3.

I sommeren 1998 blev der indledt for-
handlinger om en ny UNEP konvention,
der skal sigte mod at udfase eller regulere
12 navngivne POP�er (persistente organi-
ske forbindelser). De tolv stoffer er adrin,
chordan, DDT, dieldrin, endrin, hepta-
chlor, HCB, mirex, toxaphen, PCB samt
dioxiner/furaner.

Konventionen skal dække regulering af
POP�er fra alle kilder og afløse og �globali-
sere� protokollen om POP�er i ECE�s luft-
konvention. Der er nedsat et ekspertspanel,
der skal udarbejde kriterier for regulering
af yderligere POP�er ud over det såkaldte
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�beskidte dusin�. Det er tanken, at kon-
ventionen skal ligge klar til underskrivning
i begyndelsen af år 2000.     Danmark er gået
aktivt ind i disse forhandlinger, hvor vi
bl.a. arbejder for en så hurtig og effektiv
udfasning som muligt.

UNEP har overordnede administrative op-
gaver (økonomi og personale) for de i øv-
rigt selvstændige sekretariater for en række
konventioner herunder Washington-
koventionen om international handel med
truede dyr og plantearter (CITES), Wien-
konventionen om beskyttelse af ozonlaget,
Basel-konventionen om transport af farligt
affald, Biodiversitets-konventionen og
Bonn-konventionen om beskyttelse af mi-
grerende arter af vilde dyr.

Sekretariatsfunktionen indebærer, at
UNEP afholder møder med parterne og
med parter i andre relevante konventioner.
Dertil kommer, at UNEP beskæftiger sig
indholdsmæssigt med de områder, der er
relevante i forhold til konventionerne, hvil-
ket blandt andet vil sige, biodiversitet, at-
mosfæren, industri og miljø, miljøtekno-
logi, kemiske stoffer, sundhed, miljøøko-
nomi og handel og miljø

UNEP beskæftiger sig endvidere med mil-
jølovgivning, miljøvurdering, miljøinfor-
mation og uddannelse.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

UNEP forestår tekniske bistandsprogram-
mer for udviklingslande, herunder kursus-
virksomhed i miljøret. Sammen med Uni-
ted Nations Development Programme
(UNDP) og Verdensbanken er UNEP med
til at gennemføre Global Environment Fa-
cility (GEF) programmer.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske regering støtter en styrkelse af
UNEPs og Habitats arbejde administrativt
ved, at organisationerne har fælles ledelse,
og ved at samplaceringen i Nairobi udnyt-
tes ti at skabe bedst mulig synergieffekt.
Indholdsmæssigt støtter regeringen
UNEPs arbejde på de punkter, som

UNEPs medlemmer på de sidste
styrelsesrådsmøder i februar 1997 og i fe-
bruar 1999 samt UNEPs high-level-ko-
mite har besluttet at prioritere. Det gælder
ferskvand, hvor UNEP særligt kan gene-
rere og koordinere regionalt samarbejde om
vandressourcer. Det gælder miljø og han-
del, hvor UNEP ideelt set burde kunne va-
retage miljøets interesser i forhold til WTO.
Det gælder også kemikalieområdet, hvor
UNEP er rammen om forhandlingerne om
to store konventioner. Den danske regering
vil også arbejde for, at den nye ECE-kon-
vention, Århuskonventionens principper
om adgang til miljøoplysninger og rettighe-
der for borgerne i relation til miljø kanal-
iseres til andre regioner i verden gennem
UNEP.

For så vidt angår Habitat, støtter man be-
stræbelserne på implementering af slut-
dokumenterne fra Habitat II konferencen,
Istanbul 1996, Habitat Agendaen og
Istanbul Deklarationen. Istanbul+5, en
særlig samling af FN�s Generalforsamling
(UNGASS), forberedes i 2001. Habitats
arbejdsprogram 2000-2001 er baseret på
en rapport �Strategic Vision for Habitat�,
udarbejdet for førnævnte task force. Her-
udover bygger programmet på Habitat
Agendaen. Hovedemner er passende husly
for alle og bæredygtig byudvikling

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

UNEP på
www.unep.org
www.gef.org

4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6 Miljøsamarbejdet i OECDMiljøsamarbejdet i OECDMiljøsamarbejdet i OECDMiljøsamarbejdet i OECDMiljøsamarbejdet i OECD
(Organisation for(Organisation for(Organisation for(Organisation for(Organisation for
Economic Co-operation andEconomic Co-operation andEconomic Co-operation andEconomic Co-operation andEconomic Co-operation and
Development)Development)Development)Development)Development)

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

OECD blev oprettet i 1961 med det ho-
vedformål:

� at fremme økonomisk vækst og beskæf-
tigelse i medlemslandene

� at fremme økonomisk og social velfærd
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gennem koordinering af medlemslande-
nes politikområder

� at stimulere og harmonisere samarbej-
det med udviklingslandene i en for disse
gunstig retning.

OECD analyserer den økonomiske udvik-
ling i medlemslandene. Repræsentanter fra
medlemslandene mødes regelmæssigt i
hovedsædet i Paris m.h.p. at sammenligne
og koordinere national og international
politikindsats.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

OECD har i dag følgende 29 medlemmer:
samtlige EU-lande, Island, Norge,
Schweiz, USA, Canada, Mexico, Austra-
lien, New Zealand, Japan, Korea, Tyrkiet,
Ungarn, Polen og Den Tjekkiske Republik.

Organisationsstruktur ogOrganisationsstruktur ogOrganisationsstruktur ogOrganisationsstruktur ogOrganisationsstruktur og
beslutningsprocesbeslutningsprocesbeslutningsprocesbeslutningsprocesbeslutningsproces

OECD ledes af en generalsekretær og nogle
vicegeneralsekretærer. Sekretariatet er op-
delt i en række fagdirektorater. Et af disse
er miljødirektoratet, Environ-ment Policy
Committee (EPOC). Komiteen fungerer
som paraplyorgan for en række arbejdsud-
valg med tilhørende arbejdsgrupper, som
beskæftiger sig med miljøspørgsmål på om-
råder som klima, kemikalier, skatter og af-
gifter, investeringer, affald m.v. Derudover
fungerer komiteen som paraplyorgan for
arbejdsudvalg, der nedsættes i samarbejde
med andre OECD-direktorater, fx Joint
Working Party for henholdsvis miljø og
handel og miljø og landbrug. Endelig er ko-
miteen paraplyorgan for særligt specialise-
rede arbejdsgrupper, som fx. Task Force
for implementering af miljøprogrammer i
Central- og Østeuropa.

Komiteen mødes to gange årligt. Komiteen
tager stilling til de forskellige udvalg og
gruppers arbejdsresultater, prioriterer op-
gaverne, fastlægger arbejdsprogram og
budget for de kommende år samt nedlæg-
ger og opretter arbejdsudvalg eller -grup-
per. Derudover forbereder komiteen møder
for OECD-miljøministerene, som finder
sted med ca. tre års mellemrum. Miljømini-

strene vedtager anbefalinger på miljøområ-
det, som forelægges til endelig prioritering
og beslutning i OECDs Råd, der mødes en
gang årligt og består af OECD-landenes
økonomi/udenrigsministre. Det daglige ar-
bejde i OECD koordineres ved ugentlige
møder, som dækkes af OECD-landenes
stedlige OECD-ambassadører.

Miljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområderMiljøpolitik og indsatsområder

OECDs struktur er i disse år under omor-
ganisering med det formål at trimme orga-
nisationen til i højere grad at kunne bistå
omverdenen i dens bestræbelser på at opnå
bæredygtig udvikling.

Omorganiseringen bygger på anbefalinger
fra en arbejdsgruppe nedsat af generalse-
kretæren i november 1997.

Anbefalingerne bygger på den antagelse, at
bæredygtig udvikling opnås ved at anlægge
en horisontal synsvinkel, der harmoniserer
og integrerer politikken på det økonomiske,
miljømæssige og sociale område, samt at
OECD kan hjælpe medlemslandene i den
forbindelse. OECD har taget anbefalinger-
ne til sig og formuleret en strategi for de
kommende års arbejde.

Som et væsentligt led i at gennemføre stra-
tegiens gennemførelse vil OECD udvide og
intensivere det horisontale arbejde mod en
mere bæredygtig udvikling ved de næste 3
år specielt at fokusere på følgende 4 ar-
bejdsområder: klimaforandringer, økono-
miske subsidiers miljøvirkning, den tekno-
logiske udvikling og adfærdsindikatorer.

Finansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer tilFinansiering og ressourcer til
videnskabeligt arbejdevidenskabeligt arbejdevidenskabeligt arbejdevidenskabeligt arbejdevidenskabeligt arbejde

OECDs EAP Task Force arbejder udeluk-
kende som et sekretariat. En række af deres
indsamlings og formidlings aktiviteter kan
opfattes som videnskabelig. Task Forcen
har dog ingen midler til at finansiere viden-
skabeligt arbejde.
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Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

Den danske regering arbejder i OECD-regi
aktivt for, at miljøhensyn styrkes og inte-
greres i alle OECD�s arbejdsområder, her-
under at gøre miljødirektoratets arbejde
mere horisontalt præget og flytte fokus fra
rene miljøprojekter mod horisontale projek-
ter. OECD er under kraftigt økonomisk
slankning disse år. Danmark har derfor -
ud over det ordinære OECD-bidrag - givet
økonomisk støtte til et af de horisontale
projekter.     Danmark bidrager endvidere
med sekretariatsbistand til OECDs EAP
Task Force samt finansiere en række pro-
jekter for OECD i Østeuropa.

Tekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiskeTekniske og økonomiske
bistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammerbistandsprogrammer

OECDs EAP Task Force er selv aktiv in-
den for teknisk bistand. Task Forcen afhol-
der og deltager i workshops samt yder bila-
teral støtte til CEE- og NIS-lande når det
gælder miljø, finansiering og økonomiske
styringsinstrumenter.

Relevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for ØstersøregionenRelevans for Østersøregionen

De østeuropæiske lande omkring Østersøen
indgår i det arbejde, der er omfattet af Task
Forcens område. For de østeuropæiske
lande er der et meget stort behov for at få
konkrete information og ideer på miljøøko-
nomiområdet. Task Forcens arbejder er
meget relevant for disse lande. Endvidere
har Miljøstyrelsen et godt samarbejde med
OECD og andre miljøøkonomer omkring
forholdene i Østeuropa herunder Øster-
søen.

4.4.74.4.74.4.74.4.74.4.7 Miljøsamarbejdet i IUCNMiljøsamarbejdet i IUCNMiljøsamarbejdet i IUCNMiljøsamarbejdet i IUCNMiljøsamarbejdet i IUCN

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

IUCN - the World Conservation Union
(der tidligere hed International Union for
Conservation of Nature and Natural Re-
sources, IUCN) er en global union, hvis
formål er at påvirke og fremme samfund
over hele kloden til at bevare naturen og
økosystemernes mangfoldighed og til at
sikre, at al brug af naturlige ressourcer
sker på et ligeligt og økologisk bæredygtigt
grundlag.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

Organisationen har ca. 900 medlemmer i
133 lande omfattende regeringer (74), of-
fentlige myndigheder (100) og private or-
ganisationer (ca.710). Herudover deltager
8.500 enkeltpersoner som eksperter i orga-
nisationens komiteer og netværk mv. med
relation til bevarelse af biodiversitet. Orga-
nisationen drives med medlemsbidrag fast-
sat efter en vægtet skala, men herudover gi-
ver en del lande tilskud til programmer og
projekter. Det drejer sig især om Holland,
Schweiz, Canada, Danmark og de øvrige
de nordiske lande.

IUCN i Østersøregionen
IUCN har 44 medlemmer i Østeuropa og
259 medlemmer i Vesteuropa, hvor Dan-
mark er repræsenteret ved Miljø- og
Energiministeriet. Herudover er Danmarks
Naturfredningsforening, Dyrernes Beskyt-
telse, Friluftsrådet og Zoologisk Have med-
lemmer. I Central- og Østeuropa har
IUCN landekontorer i Tjekkiet, Slovakiet,
Ungarn , Polen og Rusland samt projekt-
kontorer i Bulgarien og Rumænien. Fra
IUCN´s regionale Europa-kontor udgives
regelmæssigt et �Newsletter Central and
Eastern Europe�, og organisationen har
desuden i de seneste år været meget aktiv i
Østeuropa, hvor der i forbindelse med et
East European Programme er udgivet en
række publikationer om forskellige tema-er,
f.eks. �Environmental Status Reports�
(flere lande) og rapporter om �Status of
Integration of Biodiversity into NEAP´s in
Central and Eastern Europe�, �Privatisat-
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ion of Nature� og �Tanks and Thyme -
Biodiversity in Former Soviet Military
Areas in Central Europe�.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

IUCN ledes af en Verdenskongres (hvert
3.år) og et Råd, der består af den �folke-
valgte� præsident, 24 regionale medlemmer
valgt af Verdenskongressen, repræsentan-
ter og de ligeledes af kongressen valgte for-
mænd for de 6 faste kommissioner, der
igen består af netværk af internationalt fø-
rende tekniske, videnskabelige og politiske
eksperter, som arbejder frivilligt for IUCN.
De 6 kommissioner omfatter:

� Commission on Ecosystem Manage-
ment.

� Commission on Education and
Communication.

� Commission on Envrionmental Law.
� Commission on Environmental

Strategy and Planning.
� Commission on National Parks and

Protected Areas.
� Species Survival Commission.

I Kommissionerne er strukturen og be-
slutningsprocesserne i høj grad �flade� og
rettede imod at sikre en effektiv udveksling
af informationer af høj faglig kvalitet.
Kommissionerne er bl.a. aktive med hensyn
til at arrangere internationale konferencer
og workshops.

IUCN har et globalt sekretariat (med ho-
vedsæde i Schweiz), men hovedkvarteret er
i stigende grad decentraliseret med ialt 40
regionale og landebaserede kontorer med
en samlet stab på 820 medarbejdere. Her-
udover findes specialiserede kontorer som
�Environmental Law Centre� (Tyskland)
og World Conservation Monitroing Centre
(UK). Sekretariatet ledes af en generaldi-
rektør, der er udpeget af Rådet.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

IUCN indsatsområder er samlede i forskel-
lige hovedprogrammer:

� Biodiversity Policy Programme.
� Environmental Education &

Communication Programme.
� Environmental Law Centre.
� Forest Conservation Programme.
� Global Policy & Partnerships Units.
� Indigenous Peoples & Conservation

Initiative.
� Marine and Coastal Programme.
� Programme on Protected Areas.
� Antarctic Advisory Committee.
� Social Policy Group.
� Species Programme.
� Strategies for Sustainability Programme.
� Sustainable Use Initiative.
� The TRAFFIC Network.
� Wetlands Programme.
� World Conservation Programme.

Inden for de forskellige programmer er det
muligt at få up-to-date informationer om
udviklingstendenser, aktuel tilstand, rele-
vante institutioner og kontaktpersoner m.v.
i en række lande. IUCN´s største betydning
i forhold til dansk naturforvaltning og mil-
jøbistand er i denne sammenhæng for-
mentlig den store vidensressource, der er
tilgængelig gennem organisationen.

KilderKilderKilderKilderKilder

Skov- og Naturstyrelsen

IUC på www.iucn.org/

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

IUCN- World Headquarters,
Rue Mauverney 28,
CH 1196 Gland,
Schweiz
Tlf.: 0041 22 999 0001
Fax: 0041 22 999 0002
e-mail: mail@hq.iucn.org
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4.4.84.4.84.4.84.4.84.4.8 Verdens Handels-Verdens Handels-Verdens Handels-Verdens Handels-Verdens Handels-
organisationen WTOorganisationen WTOorganisationen WTOorganisationen WTOorganisationen WTO
(World Trade Organisa-(World Trade Organisa-(World Trade Organisa-(World Trade Organisa-(World Trade Organisa-
tion)tion)tion)tion)tion)

Baggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætningerBaggrund og målsætninger

Den internationale debat om handel og
miljø har for alvor fået politisk opmærk-
somhed efter dannelsen af verdenshan-
delsorganisationen WTO i 1995. WTO´s
overordnede formål er at sikre den størst
mulige liberalisering af verdenhandelen
som motor for global økonomisk vækst og
udvikling på et bæredygtigt grundlag.
WTO´s kærneopgave består i at fastsætte
vilkår for afvikling af hindringer for den
internationale samhandel; et liberalise-
ringsprojekt, der kan komme i konflikt med
ønsket om at gennemføre nationale og in-
ternationale reguleringer (herunder af
handelspolitisk art) af hensyn til miljøet og
menneskers sundhed.

Geografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning ogGeografisk afgrænsning og
deltageredeltageredeltageredeltageredeltagere

WTO er som navnet angiver global og alle
lande omkring Østersøen på nær Estland
og Rusland er medlemmer af organisatio-
nen.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

Arbejdet med handel og miljø er institutio-
nelt forankret i WTO´s Komite for Handel
og Miljø (CTE). CTE blev nedsat ved dan-
nelsen af WTO efter stærkt pres fra EU
med det kommissorium at undersøge for-
holdet mellem handelspolitiske og miljø-
politiske indgreb og regelsæt og på den
baggrund tage stilling til om der er behov
for at gennemføre ændringer i WTO regel-
sættet. Komiteen er åben for alle WTO´s
medlemslande, og træffer ligesom den øv-
rige del af WTO-systemet sine beslutninger
ved konsensus. Komiteen har i sin levetid
mødtes 3-4 gange årligt, og har frem til i
dag ikke kunnet enes om anbefalinger til
ændring af WTO-reglerne.

Indsatsområder og væsentligsteIndsatsområder og væsentligsteIndsatsområder og væsentligsteIndsatsområder og væsentligsteIndsatsområder og væsentligste
resultaterresultaterresultaterresultaterresultater

Der er to centrale problemstillinger i han-
del/miljø debatten: Hvordan kan liberalise-
ringen af verdenshandlen medvirke til at
fremme en bæredygtig udvikling, og hvor-
dan sikres det, at WTO´s regelsæt ikke ud-
gør en hindring for, at verdenssamfundet
og enkeltlande kan anvende de nødvendige
instrumenter i miljøpolitikken, og samtidig
sikre, at disse ikke anvendes som instru-
menter for skjult protektionisme.

I den periode, der er gået siden CTE star-
tede sit arbejde i 1995, har det ikke været
muligt at opnå enighed om ændringer af
WTO-regelsættet, som indebærer en afgø-
rende styrkelse af miljøhensynets stilling i
verdenshandelen. Dette beror bl.a. på, at
der blandt udviklingslandene ikke har kun-
net opnås tilslutning til sådanne ændrin-
ger. Dødvandet i CTE forhandlingerne er
årsagen til at EU i dag står som den frem-
meste fortaler for at handel/miljø debatten
gøres til et centralt element i den nye
WTO-handelsrunde.

Hvor Danmark og en række andre rige
lande har givet høj prioritet til såvel fortsat
handelsliberalisering som en væsentlig
bedre beskyttelse af miljøet, er udviklings-
landene i videre udstrækning nødsaget til
at foretage en afvejning mellem hensynet til
miljøbeskyttelse på den ene side og befolk-
ningernes påtrængende og legitime krav om
højere levestandard på den anden side. For
en stor del af udviklingslandene opfattes en
kraftigere betoning af de miljømæssige hen-
syn i WTO som mulige hindringer for at
styrke landenes inddragelse i det interna-
tionale handelssamkvem.

Dansk politikDansk politikDansk politikDansk politikDansk politik

I det hidtidige arbejde har den danske re-
gering lagt særlig vægt på tre forhold, der
består i at

1) WTO efter klart fastlagte retningslinier
imødekommer anvendelsen af handel-
sinstrumenter (for eksempel forbud
imod import/eksport) i internationale
miljøaftaler,
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2) WTO anerkender miljømærkeordnin-
ger, der bl.a. også indrager oplysninger
om, hvordan et produkt er fremstillet
og bortskaffes samt

3) WTO anerkender forsigtighedsprin-
cippet (se hovedomtale i Del II, kapitel
3) som et kriterium for handelspolitiske
indgreb af hensyn til miljøet.

Det er i denne forbindelse værd at bemær-
ke, at handelspolitiske reguleringer, netop
fordi de rammer parterne økonomisk, i sti-
gende grad indgår som det effektive og
operationelle omdrejningspunkt for en
række af de nyere globale miljøaftaler.

Indtil der foreligger en generel løsning af
det uafklarede forhold mellem WTO-reg-
lerne og anvendelsen af handelsinstru-
menter i miljøkonventionerne, vil Danmark
støtte, at globale miljøaftaler kan omfatte
sådanne handelsreguleringer- og instru-
menter i det omfang, hvor de af aftalepar-
terne skønnes at være nødvendige for at
realisere globalt besluttede miljø-
målsætninger.

I den fastlåste situation mellem de indu-
strialiserede lande og udviklingslandene
bør Danmark medvirke til at fungere som
brobygger i forhold til udviklingslandene.
Dette bør ske først og fremmest ved at be-
tone betydningen af, at en styrkelse af
miljøhensynet i WTO ikke må kunne be-
nyttes som instrument for skjulte handels-
protektionistiske foranstaltninger.

I forhold til den kommende handelsrunde
er Danmark, som følge af sin internationalt
set højt profilerede bistandspolitik, endvi-
dere i en god position til at agere som en
troværdig fortaler for en forhandlingsstra-
tegi, der på en gang lægger betydelig vægt
på at sikre gennemslag for de miljøpolitiske
målsætninger i handelspolitikken og en væ-
sentlig imødekommelse af udviklingslande-
nes formulerede synspunkter og behov i re-
lation til det multilaterale handelssystem.

Forhold til EUForhold til EUForhold til EUForhold til EUForhold til EU

Som et element i Fællesskabets eksterne
handelspolitik gennemføres WTO for-
handlinger efter traktatens bestemmelser af
Kommissionen på vegne af medlemslan-
dene. Danmark deltager aktivt i de EU in-
terne drøftelser om fastlæggelsen af Fælles-
skabets holdning vedrørende handel og
miljø.

EU har i CTE-forhandlingerne delvist bi-
stået af USA udgjort den drivende kraft
bag ønsket om at sikre miljøhensynet en
mere fremtrædende rolle i det internatio-
nale handelsregime. EU har med stor vægt
fremført synspunktet om at regulere bru-
gen af handelsinstrumenter i internationale
miljøaftaler og har fremlagt et konkret for-
slag til ændring af GATT-reglerne herom.

KilderKilderKilderKilderKilder

Miljøstyrelsen

WTO på www.wto.org



167

5.15.15.15.15.1 Interesseorganisatio-Interesseorganisatio-Interesseorganisatio-Interesseorganisatio-Interesseorganisatio-
ners rolle i miljø-ners rolle i miljø-ners rolle i miljø-ners rolle i miljø-ners rolle i miljø-
politikken genereltpolitikken genereltpolitikken genereltpolitikken genereltpolitikken generelt

I Danmark har man en tradition for høring
af interesseorganisationer som led i regel-
forberedelse. Det gælder også på miljøom-
rådet, hvor man yderligere har givet en
række interesseorganisationer og herunder
�grønne� miljøorganisationer indflydelse
også på konkrete afgørelser ved hørings- og
klageret efter miljøbeskyttelseslovgivningen.

Inddrgelse af interesseorganisationerne i
miljøbeskyttelsesarbejdet har haft betyd-
ning for den folkelige forståelse for miljø-
problemerne og for, at løsningerne blev af-
balanceret i forhold til de forskellige inte-
ressegrupper i samfundet. Klageretten har
betydet, at �miljøets vogtere� i de �grønne�
organisationer holdt øje med, at lovgivnin-
gen også blev gennemført rundt omkring i
landet.

Set fra Miljø-og Energiministeriet har in-
teresseorganisationerne og herunder de
�grønne� organisationer spillet en stor rolle
i den danske miljøpolitik.

Siden murens fald er der dannet nye regio-
nale interesseorganisationer i Østersøre-
gionen og herunder nye �grønne� organi-
sationer. Også globale miljøorganisationer
arbejder regionalt i Østersøregionen. Nogle
af de væsentligste organisationer gennem-
gås i det følgende.

5.1.15.1.15.1.15.1.15.1.1 Coalition Clean BalticCoalition Clean BalticCoalition Clean BalticCoalition Clean BalticCoalition Clean Baltic

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

�Coalition Clean Baltic� blev dannet i fe-
bruar 1990 af ikke-statslige miljøorganisa-
tioner fra lande omkring Østersøen for at
samarbejde om emner, der vedrører Øster-
søen. Hovedformålet med CCB er at be-
skytte og forbedre miljøet og de naturlige
ressourcer i Østersøen udfra følgende 6
principper:

� Bæredygtighed må blive accepteret som
det overordnede princip og retningsli-
nie i politik så vel som i alle andre for-
mer for beslutninger.

� Det naturlige miljø, og de ressourcer og
miljømæssige faciliteter som det forsy-
ner med, er en given og nødvendig re-
striktion, som ikke skal overgås af men-
neskelige aktiviteter. Konceptet om
�environmental space� er en af  ind-
gangsvinklerne som skal overvejes som
en basis for menneskelig aktivitet i re-
gionen om Østersøen.

� Regionen omkring Østersøen må ikke
trække urimeligt på de naturlige res-
sourcer og helbred af økosystemer eller
folk fra andre regioner. Så vidt så mu-
ligt skal Østersøregionen blive mere
selvforsynende mht. mad, foder, træ,
energi, og råmaterialer til industri.

� Regionen omkring Østersøen ikke eks-
portere dens spildprodukter til andre
dele af verden. Det er nødvendigt at få
priserne fastsat rigtigt - ressource for-

Kapitel 5.
Interesseorganisationer

(NGOer)
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brug og miljømæssigt destruktive akti-
viteter skal bære deres rigtige økologiske
omkostninger.

� Kun en tværsektoral tilgang er mulig og
gennemførlig for at skabe bæredygtige
nationer og en bæredygtig Østersøre-
gion.

� Offentlig opmærksomhed, accept og
deltagelse er essentiel i en proces for at
skabe en bæredygtig Østersøregion.
Enhver bestræbelse skal foretages, for
demokrati og ligestillethed, for at for-
syne indbyggerne i regionen med ud-
dannelse, information, opmuntring og
praktiske måder for deltagelse til at mo-
tivere og anspore dem i processen.

Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-
tageretageretageretageretagere

Fællesskabet består af 26 organisationer
fra henholdsvis Danmark, Finland, Tysk-
land, Sverige, Estland, Letland, Litauen,
Polen og Rusland.

Organisation og Beslutnings-Organisation og Beslutnings-Organisation og Beslutnings-Organisation og Beslutnings-Organisation og Beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

CCB udfører opgaverne på lokalt niveau
gennem de mange græsrodsorganisationer.

IndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområderIndsatsområder

For at nå deres mål har CCB valgt at kon-
centrere deres indsats på 5 aktivitets områder:

� Fremme økologisk ingeniørarbejde -
økologiske løsninger for at reducere
mængden af næringsstoffer i vand.

� Flod overvågning/flod basin styring.
� Beskyttelse af naturligt ynglede laks.
� Undgå skadelige installationer og akti-

viteter i området omkring Østersøen.
� Beskyttelse af  øhavet i Østersøen.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljømiljømiljømiljømiljø

De forskellige projekter som CCB arbejder
på er sponsoreret af den svenske naturbe-
skyttelses forening og det svenske interna-
tional udviklingssamarbejde agentur
(Sida). På årsbasis drejer dette sig om ca.
250.000 $.

KilderKilderKilderKilderKilder

CCB på ww.ccb.lt

www.lanet.lv/org/ccb

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

International Secretariat
c/o Swedish Society for Nature
Conservation
P.O. Box 4625, S 116 91 Stockholm,
Sweden

telephone: +46-18-42 20 15
+46-8-643 65 95

telefax: +46-18-42 21 21
+46-8-643 65 95

Gunnar Noren, Executive Secretary
Eva Lagerstedt, coordinator

E-mail: Gunnar.Noren@snf.se
Eva.Lagerstedt@snf.se
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5.1.25.1.25.1.25.1.25.1.2 World Wildlife FoundationWorld Wildlife FoundationWorld Wildlife FoundationWorld Wildlife FoundationWorld Wildlife Foundation
International Baltic Pro-International Baltic Pro-International Baltic Pro-International Baltic Pro-International Baltic Pro-
grammegrammegrammegrammegramme

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

WWF blev dannet i 1961 og er i dag ver-
dens største natur- og miljøorganisation
med kontorer i 50 lande og cirka fem mil-
lioner støttemedlemmer. Formålet med
WWFs arbejde er:

� at bevare naturens mangfoldighed af
livsformer, den biologiske diversitet

� at sikre, at udnyttelsen af naturens res-
sourcer sker på en bæredygtig måde

� at bekæmpe forurening og unødigt for-
brug af ressourcer.

Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-
tageretageretageretageretagere

WWF består af et netværk af organisatio-
ner fordelt over mere end 50 lande. I
Østersøregionen er der kontorer i Dan-
mark, Norge, Finland, Sverige og Tysk-
land.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

WWF�s netværk er bygget op af 27 natio-
nale organisationer, 5 samarbejdspartnere,
21 program kontorer og ca. 5 millioner
medlemmer.

Indsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentligeIndsatsområder og væsentlige
resultater i Østeuroparesultater i Østeuroparesultater i Østeuroparesultater i Østeuroparesultater i Østeuropa

Bæredygtig udvikling er overskriften for
WWFs arbejde i Østeuropa, og landbrug,
skov, ferskvand samt hav- og kystområder
har fået særlig høj prioritet. En række af de
miljøproblemer, som man i dag ved, den
intensive udnyttelse af naturen har ført
med sig, kan endnu undgås i Østeuropa.
Men det bliver ikke nemt, for landene har
brug for indtægter, f.eks. fra eksport af na-
turressourcer, hvilket ofte kolliderer med
de mere langsigtede, bæredygtige løsninger.

WWF har sat særligt fokus på den forestå-
ende EU-udvidelse, som kan føre miljøpro-
blemer med sig, f.eks. hvis den nuværende

landbrugspolitik overføres uændret. Men
udvidelsen rummer også muligheder for at
fremme en bæredygtig udvikling og styrke
landenes miljølovgivning.

WWF prioriterer demonstrationsprojekter
højt. I samarbejde med de lokale myndig-
heder kombinerer organisationen miljø- og
naturbeskyttelse med støtte til egnsudvik-
ling. WWF søger at udbrede forståelsen
for, at naturværdier og et rent miljø er akti-
ver, som kan åbne nye muligheder for den
økonomiske udvikling i form af natur-
turisme og profilering af området som eks-
ponent for kvalitet og rene produkter.

Eksempler på projekter, som har været støttet
af Miljøstyrelsens Øststøtteordning:
I det vestlige Letland har WWF arbejdet i
to kystområder, bl.a. ved Pape-søen, som
huser et stort antal truede fuglearter i den
vidtstrakte rørskov og de ferske enge. I sko-
vene omkring søen findes bl.a. ulv og elg.
WWF har bl.a. hjulpet området med ind-
køb af en rørhøster, samtidig med, at vi har
udarbejdet planer for, hvorledes rørhøsten
kan udføres uden at skade naturværdierne.

I Nemunas-flodens delta i Litauen er
WWF med til at etablere en regionalpark
(250 km²), der både giver plads til områ-
dets 5.000 indbyggere og til de store na-
turværdier. Området er omfattet af Ram-
sar-konventionen om beskyttelse af våd-
områder af international betydning, og kan
rumme op til 50.000 blisgæs. Mange
sjældne fuglearter yngler her, bl.a. de
stærkt truede engsnarrer, tredækkere og
vandsangere. Deltaet rummer unikke
landskabstyper som følge af de tilbageven-
dende forårsoversvømmelser af de vidt-
strakte, ferske enge.

Desuden er WWFs Panda-pris to gange
gået til projekter i Østeuropa. Først i 1994
til WWF Letlands skovprojekt, som er et
modelprojekt for bæredygtig skovdrift. Pri-
sen gik til at undersøge sammenhænge mel-
lem forskellige former for skovdrift og på-
virkning af områdets biodiversitet. I 1998
gik prisen til Estonian Fund for Nature til
et projekt i Alam-Pedja Naturreservatet.
Projektet omfatter bl.a. formidling vedrø-
rende Alam-Pedjas naturværdier til skole-
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ungdommen og støtter desuden naturtu-
risme i området.

I Rusland arbejder WWF især med at sikre
det enestående russiske netværk af natur-
beskyttelsesområder, som repræsenterer
alle de vigtigste naturtyper i landet: Tun-
dra, steppe, bjerge, søer, floder, floddeltaer,
kyster og skove. Blandt de utallige dyrear-
ter, der er afhængige af disse områder, kan
nævnes den sibiriske tiger, snetranen, sne-
leoparden og den brune bjørn. Flere af ar-
terne er på randen af udryddelse.

Mange steder i Rusland er områderne truet
af de store politiske og økonomiske omvælt-
ninger. WWF søger bl.a. at sikre områder-
ne ved at styrke deres betydning for lokal-
samfundet. I mange fattige landbrugsre-
gioner kan et beskyttet naturområde være
med til at give regionen en særlig profil og
identitet og sikre international opmærk-
somhed.

Navnlig et projekt, støttet af Miljøstyrelsen,
skal nævnes:

WWF har gennemført et projekt i 3 reser-
vater i det vestlige Rusland: Nizhnesvirsky
ved Ladoga-søen, Bryansk-skovene på
grænsen til Ukraine og Okski ved Volga-
flodens udspring. Områderne er af stor be-
tydning, f.eks. udgør Bryansk-skovene det
eneste større skovområde i denne del af
Rusland.

Finansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer tilFinansiering & ressourcer til
miljømiljømiljømiljømiljø

WWF skaffer sine midler fra donationer,
nationale organisationer, legater, fonde, re-
geringer, hjælpeorganisationer, royalties,
egen finansiel indkomst og andre.

KilderKilderKilderKilderKilder

Det globale WWF netværk findes på
hjemmesiden: www.panda.org

Den danske hjemmeside findes på
adressen: www.wwf.dk

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

WWF-DENMARK
Ryesgade 3F,
2200 Kbh. N
Tel: 35 36 36 35
Direktør: Anne-Marie Nielsen
Generalsekretær: Kim Carstensen
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5.1.3 Baltic Sea Business5.1.3 Baltic Sea Business5.1.3 Baltic Sea Business5.1.3 Baltic Sea Business5.1.3 Baltic Sea Business
Advisory Council (BAC)Advisory Council (BAC)Advisory Council (BAC)Advisory Council (BAC)Advisory Council (BAC)

Formål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelseFormål og tilblivelse

BAC blev dannet i sommeren 1996 af den
�Economic Working Group (WGEC)� i
�Council of the Baltic Sea States (CBSS)�
på initiativ af den europæiske kommission.

Hovedformålet er at identificere flaskehalse
for økonomisk udvikling og foreslå mulige
løsninger af dette. Ligeledes søger rådet at
fremme handel, investeringer, opfindelser
og kontakter i det Baltiske Havs lande og
regioner. Endvidere sørger BAC for at hol-
de tæt kontakt til de forskellige regeringer
for at sikre de bedste vilkår for frie marke-
der, klarlægge potentialet for selvstændige
og udnyttelsen af forretnings muligheder.

Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-Geografisk afgrænsning og del-
tageretageretageretageretagere

BAC har et medlem fra hver af landene i
CBSS. De delegerede er alle nominerede af
en speciel (stats-) udpeget organisation.
De delegerede fra  Island, Danmark, Sve-
rige, Rusland, Polen, Estonia, Latvia,
Tyskland har tilknytning til den politiske
verden, mens Norge, Finland og Lithaun
har delegerede fra arbejder- eller industri
forbund.

Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-Organisation og beslutnings-
procesprocesprocesprocesproces

De delegerede mødes og diskuterer, hvor
der skal sættes ind for at opnå de ønskede
resultater. Gruppen vælger en formand
som er ordstyrer.

Indsatsområder ogIndsatsområder ogIndsatsområder ogIndsatsområder ogIndsatsområder og
væsentligeste resultatervæsentligeste resultatervæsentligeste resultatervæsentligeste resultatervæsentligeste resultater

BAC insatsområde er handlen mellem lan-
dene i Baltikum. Deres væsentligeste resul-
tater har indtil videre været et memrandum
�On requests for action by Goverment�
som er en undersøgelse af en række proble-
mer der skal arbejdes på at løses, for at op-
timere handlen i området. Memorandumet

blev sendt til alle statsoverhovederene i de
baltiske lande.
BAC organiserer også et forum �Business
meets politics� for at fremme dialogen mel-
lem staten og industrierne.

Relationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EURelationer til EU

BAC blev dannet på initiativ fra EU

KilderKilderKilderKilderKilder

For nærmere information kan man kon-
takte:

Kenneth Nielsen,
Øststøttesekretariatetet i
Udenrigsministeriet
Tlf.: 33 92 04 85
E-mail: kennie@um.dk
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Et af regionens vigtigste miljøproblemer er
forureningen af Østersøen, hvor det til dels
er muligt at løse problemerne fra vandbå-
ren forurening ved en regional indsats.  Et
andet af regionens store problemer er  luft-
forureningen, hvor den grænseoverskri-
dende luftforurening først og fremmest
kommer fra vest og til dels fra andre lande
udenfor regionen, hvorfor en indsats kræ-
ver et bredere samarbejde. Mens naturen
er forarmet i Danmark er den relativt vel-
bevaret i store dele af den øvrige region
med lavere befolkningstæthed. I den østlige
del af regionen står naturforvaltningen
imidlertid overfor store og påtrængende
opgaver i takt med den aktuelle udvikling
til markedsøkonomi og grundet privatise-
ringsprocessen.

Miljøproblemerne sammenholdt med kon-
ventionerne viser, at der er et internationalt
samarbejde, som i vidt omfang dækker de
overordnede miljøproblemer i forbindelse
med klima, luft, vand og natur. Ved redak-
tionens afslutning deltager alle regionens
lande i dette arbejde dog med enkelte und-
tagelser på nogle konventioner.

Langt det meste miljøsamarbejde er globalt
eller finder sted i ECE regi, hvilket omfatter
ECEs medlemsstater og stater, der har
samrådsstatus med ECE. De øvrige kon-
ventioner er regionale, dog er Canada med
i Europarådets konvention om strafferetlig
beskyttelse af miljøet.

Kun på havmiljøområdet er der både glo-
bale og regionale konventioner, som på vis-
se områder regulerer samme emner. Den

regionale konvention vil typisk indeholde
strengere regler end den globale, et eksem-
pel er Helsingfors konventionen og London
konventionen på dumpningsområdet. Det
giver mulighed for at arbejde for en op-
stramning af den globale konvention base-
ret på regionale erfaringer, men det kræver
koordination og en rationel arbejdstilrette-
læggelse hos de ansvarlige miljømyndighe-
der.

De regionale konventioner på havmiljøom-
rådet dækker forskellige havområder - med
et enkelt overlap mellem OSPAR og
HELCOM i Kattegat, hvilket øger behovet
for koordination.

En løbende opdatering af oplysningerne
om, hvilke lande der er parter i en given
konvention, findes på internettet på adres-
sen: www sedac.ciesin.org/entri.

Nogle af konventionerne på luftområdet er
globale. Når resultaterne især i de indu-
strialiserede lande, fortsat ikke er tilfreds-
stillende kunne det tyde på, at der var be-
hov for yderligere internationale aftaler om
regulering af kilder. Her ville transportom-
rådet være en mulighed. Som det fremgår
af afsnit 3.2.6 er et sådant arbejde begyndt
med vedtagelse af Wien Deklarationen og
arbejdet fortsætter i  WHO regi .

EU�s udvidelse mod Øst har sat gang i en
meget målrettet indsats for at opfylde EU-
lovgivningen også i Østersøregionens an-
søgerlande. Denne udvikling vil medvirke
til at forbedre miljøtilstanden i Østersøre-
gionen. Udfordringen  for de central- og

Kapitel 6.
Opsamling
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østeuropæiske lande består  i at lave en
miljøregulering, der ikke alene implemen-
terer eller tilpasser sig den gældende EU-
lovgivning (retlig gennemførelse), men også
følges op af effektive muligheder for hånd-
hævelse og sanktioner (fysisk gennemfø-
relse). Denne sidste opgave rækker således
langt videre og er nøje kædet sammen med
behovet for en kompetent og veluddannet
organisation af miljømyndigheder, idet
håndhævelsen af miljølovgivningen er en
national opgave for de enkelte medlems-
stater.

Tiden vil vise, hvorledes overgangen til
markedsøkonomier og privatiseringen af
landbrugs-, skovbrugs- og naturområder i
Østeuropa vil påvirke miljøet og naturen,
men der er ikke tvivl om, at mange af de
nye private ejere af landbrugs- og skov-
arealerne økonomisk vil være presset eller
fristet til en hurtig udnyttelse af de eksiste-
rende ressourcer, f.eks. ved fældning af
gammel skov med værdifuldt tømmer eller
ved intensiveret udnyttelse af landbrugs-
arealer. Andre naturområder vil blive be-
rørt af nye tekniske anlæg og udvidelse af
infrastruktur. Udviklingen kan utvivlsomt
blive forstærket, efterhånden som nu også
EU´s nye støtteordninger til ansøger-
landene træder i kraft, med mindre miljø-
og naturbeskyttelse allerede på nuværende
tidspunkt bliver integreret i de forskellige
sektorer.

Arbejdet er i gang. Der arbejdes på at ud-
vikle strategier for bæredygtig udvikling og
de fleste samarbejdsfora har allerede ind-
arbejdet tankerne bag bæredygtig udvik-
ling og sektorintegration  i deres arbejde.
Udfordringen består i at koordinere dette
arbejde på en hensigtsmæssig måde, så
dets enkelte elementer kan supplere hinan-
den.



175

Kilder til illustrationerKilder til illustrationerKilder til illustrationerKilder til illustrationerKilder til illustrationer

Kort 2.3.1Kort 2.3.1Kort 2.3.1Kort 2.3.1Kort 2.3.1:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 75,
HELCOM (side 2)

TTTTTabel 2.3.1:abel 2.3.1:abel 2.3.1:abel 2.3.1:abel 2.3.1:
Recommendations for Updating and
Strengthening (omslag), March 1998, Baltic Sea
Joint Comprehensive Environmental Action Pro-
gramme, HELCOM

Kort 2.3.2Kort 2.3.2Kort 2.3.2Kort 2.3.2Kort 2.3.2:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 75,
HELCOM (side 3)

Graf 2.4.1Graf 2.4.1Graf 2.4.1Graf 2.4.1Graf 2.4.1
Graf 2.4.2Graf 2.4.2Graf 2.4.2Graf 2.4.2Graf 2.4.2
Graf 2.4.3Graf 2.4.3Graf 2.4.3Graf 2.4.3Graf 2.4.3
EMEP, baseret på data fra det Norske Meteoro-
logiske Institutt

Kort 2.4.1Kort 2.4.1Kort 2.4.1Kort 2.4.1Kort 2.4.1:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A,
HELCOM (side 7)

TTTTTabel 2.4.1abel 2.4.1abel 2.4.1abel 2.4.1abel 2.4.1
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 70,
HELCOM (side 65)

Kort 2.4.2Kort 2.4.2Kort 2.4.2Kort 2.4.2Kort 2.4.2:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A,
HELCOM (side 13)

Kort 2.4.3Kort 2.4.3Kort 2.4.3Kort 2.4.3Kort 2.4.3:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A,
HELCOM (side 17)

Graf 2.4.4Graf 2.4.4Graf 2.4.4Graf 2.4.4Graf 2.4.4:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A,
HELCOM (side 22)

Graf 2.4.5Graf 2.4.5Graf 2.4.5Graf 2.4.5Graf 2.4.5:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A,
HELCOM (side 23)

Kort 2.4.4Kort 2.4.4Kort 2.4.4Kort 2.4.4Kort 2.4.4:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 64A,
HELCOM (side 15)

Kort 2.4.5Kort 2.4.5Kort 2.4.5Kort 2.4.5Kort 2.4.5:
Baltic Sea Environment Proceedings nr. 73,
HELCOM (side 22)

Kort 2.4.6Kort 2.4.6Kort 2.4.6Kort 2.4.6Kort 2.4.6:
Europe�s Environment: The Second Assessment
(Map 9.6, side 192), European Environment
Agency.

Kort 2.4.7Kort 2.4.7Kort 2.4.7Kort 2.4.7Kort 2.4.7:
Europe�s Environment: The Second Assessment
(Map 9.9, side 200), European Environment
Agency.

Graf 2.5.1Graf 2.5.1Graf 2.5.1Graf 2.5.1Graf 2.5.1
Graf 2.5.2Graf 2.5.2Graf 2.5.2Graf 2.5.2Graf 2.5.2
Graf 2.5.3Graf 2.5.3Graf 2.5.3Graf 2.5.3Graf 2.5.3
Graf 2.5.4Graf 2.5.4Graf 2.5.4Graf 2.5.4Graf 2.5.4
Graf 2.5.5Graf 2.5.5Graf 2.5.5Graf 2.5.5Graf 2.5.5
EMEP, baseret på data fra det Norske Meteoro-
logiske Institutt

Kort 2.5.1Kort 2.5.1Kort 2.5.1Kort 2.5.1Kort 2.5.1:
Europe�s Environment: The Second Assessment
(Map 4.4, side 83), European Environment
Agency.

Kort 2.5.2Kort 2.5.2Kort 2.5.2Kort 2.5.2Kort 2.5.2:
Europe�s Environment: The Second Assessment
(Map 4.5, side 85), European Environment
Agency.

Kort 2.5.3Kort 2.5.3Kort 2.5.3Kort 2.5.3Kort 2.5.3:
Europe�s Environment: The Dobris Assessment
(Map 3.4, side 22), European Environment
Agency.

TTTTTabel 2.5.1abel 2.5.1abel 2.5.1abel 2.5.1abel 2.5.1
TTTTTabel 2.5.2abel 2.5.2abel 2.5.2abel 2.5.2abel 2.5.2
EMEP/MSC-W Status Report 1998, det Norske
Meteorologiske Institutt

Kort 2.5.4Kort 2.5.4Kort 2.5.4Kort 2.5.4Kort 2.5.4:
Europe�s Environment: The Dobris Assessment
(Map 4.4, side 43), European Environment
Agency.

Kort 2.5.5Kort 2.5.5Kort 2.5.5Kort 2.5.5Kort 2.5.5:
Calculation and Maping of Critical Thresholds
in Europe (Figur 1-5, side 13), Convention on
Long-Range Transboundary Air Polluton of the
United Nations Economic Commission for
Europe.

TTTTTabel 2.6.1abel 2.6.1abel 2.6.1abel 2.6.1abel 2.6.1
TTTTTabel 2.6.2abel 2.6.2abel 2.6.2abel 2.6.2abel 2.6.2
Baseret på data fra International Nuclear Safety
Center og Beredskabsstyrelsen.

Kilder og referencer



176

Kort 2.7.1Kort 2.7.1Kort 2.7.1Kort 2.7.1Kort 2.7.1:
Europe�s Environment: The Second Assessment
(Map 8.1, side 147), European Environment
Agency.

litteraturliste:litteraturliste:litteraturliste:litteraturliste:litteraturliste:

BKI Nr. 110 af 20/10/1994 (Gældende): Bekendt-
gørelse af aftale af 17. marts 1992 om beskyttelse
af små hvaler i Østersøen og Nordsøen.

European Environment Agency, 1995. Europe�s
Environment. The Dobrís Assessment.(EEDA)

European Environment Agency, 1998. Europe�s
Environment. The Second Assessment.(EESA)

Internationalt fiskeri- og miljøsamarbejde. -
1.rev. Januar 1995, TemaNord, 1995:504

Lærebog i folkeret, Alf Ross, Ole Stig Andersen,
Tyge Lehmann, Per Magid, Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busk, 1984.

Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen,
1997. EU´s udvidelse mod Øst - miljømæssige
perspektiver.

Møller, H. S. 1995: Denmark. Conservation,
Management and Restoration of Wetlands

Radioactivity in the Baltic Sea, Marina Balt
Project 1996-1998, draft report, Risø National
Laboratory.

Vejledning vedrørende indgåelse af traktater,
Udenrigsministeriet 1984



177

Konventioner og samarbejdeKonventioner og samarbejdeKonventioner og samarbejdeKonventioner og samarbejdeKonventioner og samarbejde

3.1.1 Helsingfors-konventionen
3.1.2 Gdansk-konventionen
3.1.3 Aftalen om småhvaler i Østersøen og

Nordsøen
3.1.4 Den nordiske miljøbeskyttelsens-

konvention
3.1.5 OSPAR-konventionen

3.2.1 MARPOL-konventionen
3.2.2 OPCR-konventionen
3.2.3 London-konventionen
3.2.4 Havretskonventionen
3.2.5 Geneve-konventionen
3.2.6 Wien-konventionen
3.2.7 Klimakonventionen
3.2.8 Washington-konventionen
3.2.9 Bonn-konventionen
3.2.10 amsar-konventionen
3.2.11 Bern-konventionen
3.2.12 Verdensarv-konventionen
3.2.13 Konventionen om den biologiske mang-

foldighed
3.2.14 Helsinki-konventionen
3.2.15 Konventionen om grænseoverskridende

virkninger af industriulykker
3.2.16 Espoo-konventionen � ECE
3.2.17 Århus-konventionen
3.2.18 Europarådets konvention om strafferet-

lig beskyttelse af miljøet
3.2.19 Basel-konventionen
3.2.20 IC-konventionen
3.2.21 Aftale om gensidig nordisk assistance i

forbindelse med strålingsuheld
3.2.22 Den nukleare sikkerhedskonvention
3.2.23 Konvention om �Early notification of a

nuclear accident�
3.2.24 Konvention om assistance i tilfælde af

atomuheld eller anden radiologisk
krisesituation

3.2.25 Konventionen om fysisk beskyttelse af
radioaktivt materiale

3.2.26 Konvention om sikkerhed i forbindelse
med brugt atombrændsel og radioaktivt
affald

3.2.27 Energicharter-traktaten

4.3.1 Baltisk Agenda 21
4.3.2 Baltisk miljøforum
4.3.3 Baltic Sea States Sub-regional Co-opera-

tion (BSSSC)
4.3.4 Baltic Sea Tourism Commission (BTC)
4.3.5 Environmental Centres for Administra-

tion and Technology (ECAT)
4.3.6 HELCOM JCP og PITF
4.3.7 Union af Baltic Cities (UBC)
4.3.8 VASAB

4.3.9 Øresundskomiteen
4.3.10 Øresundsvandssamarbejdet
4.3.11 Østersørådet

4.4.1 Nordsø Konferencen
4.4.2 Konferencen for sikkerhed og samar-

bejde i Europa (OSCE)
4.4.3 Miløjsamarbejdet i Europarådet
4.4.4 Miljøsamarbejdet i NATO
4.4.5 Miljøsamarbejdet i FN
4.4.6 Miljøsamarbejde i OECD
4.4.7 Miljøsamarbejdet i IUCN
4.4.8 WTO

5.1.1 Coalition Clean Baltic
5.1.2 World Wildlife Foundation International

Baltic Programme
5.1.3 Baltic Sea Business Advisory Council

(BAC)



178



179

A

ACPH Advisory Committee on the
Control and Reduction of Pol-
lution caused by Oil and
Harmful Substances discharged
at Sea

ASCOBANS Agreement on the
Concervation of Small
Cetaceans of the Baltic and
North Sea

B

BAC Baltic Sea Business Advisory
Council

BLAF Baltic Local Agenda 21 Forum

BPO Baltic Port Organisation

BTC Baltic Sea Tourism
Commission

BSSSR Baltic Sea States Sub-regional
Co-operation

C

CCB Coalition Clean Baltic

CCMS Committee on the Challenges
of Modern Society (NATO)

CBSS Council of the Baltic Sea
States

CEE Central and Eastern European
(Countries)

CEMAT Minister konferencer om regi-
onplanlægning �regional/
spatial planning�

CEP Committee on Environmental
Policy (ECE)

CFC�er Clorflourcarboner

CITES Convention on International
Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora

CLCS Kontinental Kommissionen
(FN)

CONSSO Committee of North Sea Se-
nior Officials
(Nordsøkonferencen)

CSD Commission for Sustainable
Development (UNGASS)

CSCE Conference on Security and
Co-operation in Europe (Kon-
ference om sikkerhed og sam-
arbejde i Europa)

CRE Standing Conference of
Rectors, Presidents and Vice
chancellors of the European
Universities

CTE Committee for Trade and
Environment (WTO)

D

DDR Deutche Democratishe Repu-
blik

DGVI Europakommissionens general-
direktorat for landbrug

DGXI Europakommissionens general-
direktorat for miljø

E

EAP Environmental Action Pro-
gramme

EAPC Euro-Atlantic Partnership
Council

EBRD European Bank for
Reconstruction and
Development

Forkortelser



180

ECAT Environmental Centre for Ad-
ministration and Technology´

ECE Economic Committee for
Europe

ECHS Environmental Clearing House
System

EEA European Environment Agency

EFMA European Fertilizer
Manufacturers� Association

EIB European Investment Bank

EK-M Nordisk Embedsmandskomité
for Miljø

EMEP Evaluation of the Long-Range
Transmission of Air Pollutants
in Europe

EPE Environment Programme for
Europe

EPOC Environment Policy
Commitee (OECD)

ESDP European Spatial Development
Perspective

EU European Union

EUCC European Union for Coastal
Conservation

EURO

CHLOR European Chlor Alkali
Industry

EØF Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab

EØS Det Europæiske Økonomiske
Samarbejde (?)

F

FAO FN�s Fødevareorganisation

FN De forenede Nationer

G

GATT

GEF Global Environment Facility

H

HELCOM Helsingfors-kommissionen

I

IAEA Det internationale Atom
Energi Agentur (International
Atomic Energy Agency)

IACSD Inter-agency Comittee on
Sustainable Development

IBSFC International Baltic Sea
Fishery Commission

ICC International Chamber of
Commerce

ICES International Council for the
Exploration of the Sea

ICLEI International Council for Local
Environmental Initiatives

ICOMOS International Council on
Monuments and Sites
(Verdensarv konventionen)

IFI International Financing Insti-
tutions

I-land Industrialiseret land

IGO International Governmental
Organisations

INEM International Network for
Environment Management

IMO International Maritime Orga-
nisation  (FN)

IOC The Intergovernmental
Oceanographic Commission

IPPC Integrated Prevention and Pol-
lution Control

ISBA Den Internationale Havbunds-
myndighed (FN)

ISPA

ITLOS Den Internationale Havrets-
domstol  (FN)

IUCN World Conservation Union
(tidligere International Union
for Conservation of Nature and
Natural Resources)
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IWC International Whaling
Commission

J

JCP The Baltic Sea Joint
Comprehensive Action Pro-
gramme

K

KfM Kommissionen for Miljø
(Union of Baltic Cities)

M

MARPOL Konvention om forebyggelse af
forurenig fra skibe

MEA Baltic Municipal
Environmental Auditing

MEPC Marine Environment
Protection Committee

N

NAMMCO The North Atlantic Marine
Mammal Commission

NACC North Atlantic Co-operation
Council

NATO North Atlantic Treaty Organi-
sation

NEAP National Environmental Ac-
tion Plan

NEFCO Nordic Environment Finance
Corporation

NIB Nordic Investment Bank

NIS Newly Independant States

NOx Nitrogenoxider

NOVABOVA The Nordic Forestry, veterinary
and Agricultural University/
The Baltic Forestry, veterinary
and Agricultural University

O

OECD Organisation of Economic Co-
operation and Development

OPRC International Convention on
Oil Pollution Preparedness,
Response and Co-operation

OSCE Konferencen for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa

P

PIC Prior Informed Consent

PITF Helcom Programe
Implementation Task Force

POP Persistent Organic Pollutants

S

SBI Subsidiary Body for
Implementation (Klima kon-
ventionen)

SBSTA Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice
(Klima konventionen)

SEK Svenske kroner

SIDA Swedish International
Development Agency

SO2 Svovldioxid

SOG Senior Officials Group

T

TAC Total Allowable Catches

U

UBC Union of Baltic Cities

U-land Ikke industrialiseret land

UN United Nations
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UNCHS FN�s Center for Menneskelig
Bosætning (Habitat) (United
Nations Centre for Human
Settlements)

UNCLOS United Nations� Convention of
the Law of the Sea

UNDP Economic Committee for
Europe Development Pro-
gramme

UNECE United Nations Economic
Committee for Europe

UNEP FNs miljøprogram (United
Nations Environment Pro-
gramme)

UNESCO FN�s organisation for uddan-
nelse, videnskab og kultur
(United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organi-
sation)

UNGASS United Nations General
Asssembly Special Session

UNIDO United Nations Industrial
Development Organisation

USD US Dollar

USAID United States� Agency for In-
ternational Development

VW

VASAB Visions and Strategies around
the Baltic Sea

VOC Flygtige organiske forbindelser
(volatile organic compounds)

VVM Vurderinger af Virkninger på
Miljøet

WB Verdens Banken (World Bank)

WGEC Economic Working Group
(BAC)

WHO FN�s verdens sundheds organi-
sation

WMO World Meteological Organisa-
tion

WTO World Trade Organisation

WWF World Wildlife Foundation
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