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Nordens miljö- och klimatministrar möts i Stockholm 

Den 30 oktober tar miljö- och klimatminister Isabella Lövin emot sina 

nordiska kollegor i Stockholm. Miljö- och klimatministrarna kommer 

bland annat att diskutera klimat, cirkulär ekonomi och hållbar 

markanvändning.  

De nordiska miljö- och klimatministrarna har många frågor på dagordningen 

för sitt årliga höstmöte. Fokuset ligger på klimat då ministrarna kommer att 

diskutera höjd nordisk klimatambition, gemensamma nordiska aktiviteter 

under FN:s klimatförhandlingar COP25 och hållbar markanvändning. 

Sverige lyfte frågan om hav och klimat under vårt ordförandeskap 2018 och 

nu har Norge tagit initiativ till en gemensam ministerdeklaration som 

länderna kommer att skriva under på mötet. 

– Klimatförändringarna utgör det största hotet mot våra hav. Ska livet under 

ytan klara av dessa stora förändringar behöver det vara livskraftigt och 

uthålligt. Genom nordiskt samarbete kan vi hjälpa våra hav, öka 

ambitionerna och signalera en stark politisk vilja och regionalt ledarskap, 

säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

På mötet kommer ministrarna även att diskutera övergången till en cirkulär 

ekonomi, förberedelser för FN:s nästa miljömöte UNEA5 och fortsatt 

nordiskt samarbete för att minska nedskräpningen av våra hav.  

I anslutning till mötet kommer ministrarna också att träffa parlamentarikerna 

i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden. Ministrarna och 

parlamentarikerna ska bland annat diskutera biologisk mångfald och klimat.  
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 [Faktaruta] Nordiska samarbetet 

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella 

samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva 

effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt 

Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem 

medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2019 tog Island över 

ordförandeskapsklubban. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet. 

Sverige har ordförandeskapet 2019.  

Nordiska ministerrådets hemsida  

Isländska ordförandeskapet  

Nordiska rådet 

https://www.norden.org/sv/nordiska-ministerradet
https://www.norden.org/sv/information/goda-genvagar-program-islands-ordforandeskap-i-nordiska-ministerradet-2019
https://www.norden.org/sv/nordiska-radet

