
 
 

 

Press release 

Vision og handlingsplan for det nordiske elmarkedet frem imod 2030 
 
De Nordiske lande har samarbejdet om elmarkedsspørgsmål siden 1990erne, og Norge, Sverige, Finland og 
Danmark har haft et fælles elmarked siden år 2000. 
 
Et fælles mål og politisk engagement fra alle de Nordiske energiministre var drivkraften for etableringen af 
det nordiske elmarked, samt den efterfølgende udvikling. Louisiana deklarationen, underskrevet ved 
energiministrenes møde i Danmark i 1995 har dirigeret udviklingen af det nordiske elmarked mod et tætter 
samarbejde og en større harmonisering siden den blev offentliggjort.  
 
Det nordiske elsystem er i dag i hurtig udvikling, for at kunne imødekomme den grønne omstilling og 
ambitiøse klimamål Dermed opstår et fornyet behov for en politisk fyrtårnsdeklaration der igen forstærker 
de fire landes engagement til at videreudvikle og styrke det fælles nordiske elmarked, som skal sikre en 
optimal, omkostningseffektiv og ikke mindst bæredygtig brug af de nordiske energiressourcer – et stærkt 
politisk signal der tilskynder yderligere og dybere nordisk samarbejde på området.  
 
I tråd med anbefalingen fra Jorma Ollila, presentæret i hans rapport for og til Nordisk Ministerråd, ”Nordic 
Energy Cooperation – Strong today, stronger tomorrow”, tog ministerrådet initiativ til etablering af et nyt 
Nordisk Elmarkedsforum. Dette forum blev etableret som en arena for tættere dialog mellem politiske og 
andre interessentgrupper inden for det nordiske elmarked, samt en dybere dialog mellem de forskellige 
typer af interessentgrupper. Det første forum blev afholdt i Stockholm i november 2018, og med behovet 
for en ny ledende politisk erklæring som baggrund, var temaet for dette første forum at initiere en ny vision 
specifikt for det nordiske elmarked, en vision med et fælles ejerskab af alle interessentgrupper. Dette 
arbejde blev yderligere forstærket af de nordiske statsministres deklaration om et karbon neutralt Norden, 
underskrevet i januar i år.     
 
Desuden blev der etableret arbejdsgrupper med medlemmer på tværs af landegrænser og 
interessentgrupper, for at arbejde videre med at udvikle en handlingsplan for aktiviteter rettet mod at opnå 
den nye vision. 
 
Den resultærende vision og medfølgende handlingsplan blev diskuteret på de nordiske energiministres 
årlige møde i Reykjavik i år. Visionen blev vedtaget af ministrene og handlingsplanen blev taget til 
efterretning som et levende dokument som skal udvikles og opdateres efter som handlingerne og 
opgaverne skrider frem.  
 
Både interessentgrupperne og de relevante politiske aktører er stærkt engagerede i at bidrage til at den 
nye vision kan opnås igennem aktivt og tæt samarbejde. Den nye vision og handlingsplan kan findes her. 
 
Læs om resultaterne fra det nordiske energiministers møde om CO2-neutralitet. 
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https://nordicelforum.org/forum-presentations-outcomes/
https://www.norden.org/da/nyhed/nordiske-energiministre-enige-om-styrket-samarbejde-om-co2-neutralitet
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