
 

 

 

 

 

 

 

København-erklæringen 
- erklæring om styrket nordisk beredskabssamarbejde i lyset af  

klimaforandringerne og mere ekstreme vejrforhold  

februar 2020, København 

 

Generaldirektørerne for de statslige beredskabsorganisationer i Danmark, Finland, Island, 

Norge og Sverige mødtes i dag i København og enedes om en fortsat styrkelse af det 

nordiske beredskabssamarbejde. Dette er nødvendiggjort som følge af klimaforandringerne 

og vil have særligt fokus på håndtering af ekstremvejr-hændelser som skov- og naturbrande 

samt oversvømmelser. 

 

Drøftelserne fandt sted som opfølgning på mødet mellem de nordiske ministre med ansvar 

for beredskabsområdet i Oslo i oktober 2019. Generaldirektørerne afgav følgende erklæring:  

 

”De nordiske ministre med ansvar for beredskab blev på et møde i Oslo i oktober 2019 enige 

om, at vi bør intensivere samarbejdet ift. skov- og naturbrande. Ministrene vedtog samtidig 

nye udviklingsmål for det nordiske beredskabssamarbejde frem mod 2021. Der er dermed 

sat en ambitiøs politisk retning hen i mod en fortsat styrkelse af det nordiske 

beredskabssamarbejde. Nordisk Råd har samtidig netop vedtaget en ny strategi for 

samarbejde om samfundssikkerhed, der også lægger op til øget samarbejde vedr. 

håndtering af risici som ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer. 

 

På denne baggrund vil vi styrke det gode nordiske beredskabssamarbejde og forny vores 

tilsagn om at handle sammen og solidarisk mod konsekvenserne af klimaforandringerne.  

 

Det står klart, at klimaforandringerne i de kommende år vil føre til mere ekstremt og 

uforudsigeligt vejr med alvorlige og udfordrende vejrhændelser til følge, som kommer til at 

påvirke vores arbejde med at beskytte nordiske borgere og samfund meget direkte. Det kan 

være ekstrem tørke og forøget brandrisiko i sommerhalvåret, som vi så i 2018, eller 

oversvømmelse fra kraftigt øget nedbør. Det kan også være kraftigere oversvømmelser 

forårsaget af storme, orkan og stormflod. Dertil kommer en forventet stigning i havenes 

vandstand. 

 

Det stiller store krav til os om, at vi i fællesskab inden for beredskabsområdet styrker vores 

robusthed over for ekstreme vejrhændelser. Det vil vi i de fleste tilfælde kunne håndteres 

nationalt, men ved større ekstreme hændelser kunne der også være brug for, at vi hjælper 

hinanden og handler sammen. Hermed vil vi ønske at udbygge det allerede smidige og gode 

nordiske beredskabssamarbejde. 

 

Vi vil arbejde hen mod mere kompatibelt udstyr, dele hinandens taktikker og procedurer, 

mere systematisk dele viden om meteorologiske og beredskabsmæssige fremskrivninger af 

risici, udarbejde fælles procedurer for koordinationsmæssig og logistisk understøttelse af 

indkommende støtte fra nordiske beredskaber samt undersøge mulighederne for fælles 

øvelser. Dette arbejde vil blive drevet frem i eksisterende nordiske arbejdsgrupper og i 

relevant omfang i rammen af det regionale samarbejde under EU’s 

civilbeskyttelsesmekanisme. Vi vil herudover også tage skridt til yderligere at koordinere 



vores operative indsættelseskapacitet ved store, uforudsete naturkatastrofer uden for 

Norden i rammen af EU, FN m.fl.” 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________         ______________________  ______________________ 

   Henning Thiesen (DK)                Kimmo Kohvakka (FI)   Hjálmar Björgvinsson (IS) 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________ _____________________ 

       Per K. Brekke (NO)        Dan Eliasson (SE) 


