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BAGGRUND

Både naturgivne og geopolitiske forhold har ændret sig i Arktis. 
De væsentligste forandringer gælder de fysiske, klimatiske vilkår, 
som forårsages af menneskelige aktiviteter over hele Jorden. 

Forandringerne virker imidlertid tilbage på hele det globale klimasystem 
og dermed levevilkårene for mennesker i og langt fra det arktiske område. 
Forandringerne er i dag kendte og veldokumenterede, og kan i væsentligt 
omfang forudsiges.1

Klimaforandringerne åbner langsomt for nye sejlruter og for muligheden 
for udvinding af olie og andre mineralske ressourcer, ligesom livet i havet 
og de arktiske folks livsgrundlag ændres. Alt dette åbner op for nye risici, 
nye interesser og nye konflikter. Geopolitiske forandringer kan have 
alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. Hvis der finder ny militær 
oprustning sted i og omkring Arktis, kan det give usikkerhed, konflikter og 
krig. (fortsættes på næste side) 
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ANBEFALINGER...
...til den danske regering, til Folketinget, til Grønlands regering, Naalakkersuisut og Grønlands parlament, Inatsisartut:

1. Arktis bevares som et lavspændingsområde: et område med fredelige relationer.

2. Der oprettes ikke yderligere udenlandske militærbaser i Grønland.

3. Samarbejdet i Det Arktiske Råd intensiveres.

4. Det Arktiske Råd udbygges, så det kan diskutere sikkerhedspolitik (f.eks. våbenkontrol), og der oprettes et mæglingsorgan med henblik på at sikre 
en fredelig udvikling.

5. Samarbejde i Det Arktiske Råd udbygges med en traktat, der skal sikre det arktiske område en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling i 
overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål, jf. udtalelsen fra de nordiske statsministre 20.08.2019.2

6. Grønland sikres indflydelse og deltagelse i Kongerigets håndtering af udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et grønlandsk og et færøsk folketingsmedlem 
får fast sæde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

7. Danmark bør forbedre sit forhold til Rusland, ikke mindst pga. kommende kontinentalsokkel-forhandlinger.
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For år tilbage brød en strid ud mellem Canada og Danmark 
over Tartupaluk/Hans Ø, en ubeboet klippeø på 1,3 km2. 
Striden er ikke endelig bilagt, men den er et forvarsel om de 
langt større konflikter, der kan dukke op, når isen forsvinder 
i Det Arktiske Hav. Danmark har gjort krav på et område af 
kontinentalsoklen på 895.000 km2.3 Området strækker sig 
helt over til Ruslands 200-sømils grænse. Er det berettiget 
eller klogt? Og kunne Arktis administreres bedre?

ANALYSE

Danmarks rolle i Arktis er relativt stor i kraft af 
Grønlands placering i Rigsfællesskabet. Men 
hvilken rolle Danmark og Grønland skal spille, er 

p.t. åbent og til forhandling. Danmark er ikke en stormagt 
og har ikke interesse i en optrapning af konflikt i Arktis. 
Konfliktnedtrapning i Arktis må være et udenrigspolitisk mål 
for landets ledere. Dette kræver indblik i de store magters 
udsyn og interesser.  

USA
USA har med egne øjne legitime sikkerhedsinteresser i 
Grønland4 og opfatter det som en del af Nordamerika.5 

Den nuværende administration har igen påkaldt 
sig Monroedoktrinen.6 Trump-regeringens seneste 
udenrigspolitiske strategi ser Rusland og Kina som USA’s 
største sikkerhedspolitiske udfordringer, hvilke der må 
oprustes imod. Senest har USA’s Senat bedt Pentagon om at 
udpege et eller flere steder i Grønland, hvor der kan oprettes 
militærebaser. Pentagon har fået 180 dage til opgaven, 
hvorefter Senatet vil tage en beslutning om forslagene. 
Kontreadmiral Nils Wang foreslår en dansk-grønlandsk 
militærbase, som USA kunne leje eller måske bruge dele 
af året.7 Realiseres dette vil Danmark og Grønland blive en 
del af stormagternes rivalisering og militarisering. Det kan 
derfor undre, at der ikke har været nogen dansk debat om 
Senatets planer i Grønland.

Forsvarsaftalen af 19519 og Igaliku-aftalen fra 200410 mellem 
Danmark-Grønland og USA sætter rammerne for Thule-
basen som ”det eneste forsvarsområde i Grønland”. Hvis USA 
ønsker at anlægge nye flådebaser i Grønland,11 må det som 
minimum forudsætte dansk og grønlandsk enighed. 

For små lande som Danmark og oprindelige folk i Arktis er 
internationale aftaler og traktater af uvurderlig betydning, 
fordi de binder stærkere lande til at overholde det aftalte. 
Stormagter kan overtræde eller trække sig fra internationale 
konventioner, men ofte har det politiske omkostninger, 
som indgår i deres overvejelser. Det er problematisk, at 
Danmarks vigtigste allierede (hvad angår sikkerhed) USA, 
ikke vil arbejde for en arktisk traktat, der kan danne ramme 
om fredelig konfliktløsning. 

USA’s forsvarsstrategi for Arktis fra juni 201912 understreger 
betydningen af en regelbaseret orden i Arktis, samtidig 
med, at de ikke selv vil tiltræde Havretskonventionen, der 
må siges at være en central ordensskabende aftale under 
FN. 

Danmark og Grønland 
kan lettere spilles ud mod 
hinanden i denne nye 
situation

USA vil i 2020 genoprette et konsulat i Nuuk. Det betyder, at 
USA vil være tæt på landsstyret og kan påvirke det direkte. 
Danmark og Grønland kan lettere spilles ud mod hinanden i 
denne nye situation. Danmark vil være i et krydspres mellem 
Landsstyret og USA.

RUSLAND
Sovjetunionen kunne til en vis grad balancere USA’s magt 
i verden igennem fire årtier, men efter Den Kolde Krigs 
afslutning har USA været den eneste supermagt. I samme 
periode er Kina vokset til en økonomisk supermagt. Det nye 
Rusland tumlede igennem det første årti med voldsomme 
omvæltninger i samfundet og økonomisk kollaps, fulgt 
af social elendighed i bunden og gigantiske nye private 
formuer i toppen. Efter 1999 opfattede Rusland det som 
en ydmygelse, at NATO udvidede helt op imod Ruslands 
grænser.

Blinde pletter er almindelige i menneskers udsyn, men det 
gælder for så vidt også kollektivt i indarbejdede politiske 
forestillinger, især når det kommer til forholdet til ’de andre’ 
og til fremmede magter, som man ikke har nære relationer 
til. De andres ageren kan fremstilles som irrationel og farlig, 
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ARKTISK RÅD
Arktisk Råd blev dannet i 1996 som en fredsskabende organisation, 
selv om fred og sikkerhed blev udeladt i Rådets mandat. Arktisk 
Råd samler otte medlemslande, 13 lande med observatørstatus og 
seks organisationer for oprindelige folk. 

Møderne i Arktisk Råd er et af de få steder, hvor Rusland og USA har 
kunnet tale sammen diplomatisk. Selv om Arktisk Råd kan siges at 
have en civiliserende rolle gennem etablerede samarbejdsorganer, 
så befinder Arktis sig i en anden situation end Jordens sydlige pol 
gør: Antarktis er omfattet af en traktat, der fastslår at kontinentet, 
der ikke har en oprindelig befolkning, skal reserveres til fredelige, 
videnskabelige formål og eksplicit forbyder militær aktivitet.8



mens ens egne ord og handlinger beskrives fordelagtigt som 
rationelle og båret af høje idealer om frihed og demokrati 
eller hvad det måtte være.13

At de baltiske lande ønskede beskyttelse i NATO er forståeligt, 
men det kan bestemt diskuteres, om det var klogt af NATO-
landene at imødekomme ønsket på den måde. Der er ingen 
tvivl om, at det har provokeret russernes nationale stolthed. 
I årene omkring 1990 var der ellers en åbning for en ny 
sikkerhedspolitisk arkitektur. 

Rusland har som alle store magter forestillinger om en 
indflydelsessfære, som andre lande må respektere. For 
stormagtens nærmeste naboer har det heddet beskyttelse, 
men er ofte oplevet som overmagt og ufrihed (se f.eks. 
interventionen i Georgien i 2008 og til dels Krim i 2014). 
Med Putin som præsident fra 2000 oplevede Rusland en 
stabilisering, økonomisk vækst og en vis genoprejsning af 
den nationale selvfølelse - nu i alliance med en genopvækket 
stærk ortodoks kirke. 

I 2007 plantede en russisk ekspedition det russiske 
flag på havbunden under den geografiske Nordpol, en 
demonstration af at Rusland nu igen var på banen i Arktis.

Danmark og Rusland har ansøgt Havretskommissionen 
om store områder i Kontinentalsoklen i Arktis, der er 
overlappende. Det anses for givet, at kommissionen ikke 
vil afgøre alle spørgsmål, så der tilbagestår forhandlinger 
mellem Danmark og Rusland - og i mindre grad Canada - om 
delingen. Derfor har Danmark en interesse i et godt forhold 
til Rusland forud for disse forhandlinger. Det er gennem 
diplomati og forhandlinger denne konflikt bør finde sin 
løsning.19, 20
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ILULISSAT-ERKLÆRINGEN
I 2008 blev Ilulissat-erklæringen vedtaget.14 I den forpligter 
de fem arktiske kyststater Kongeriget Danmark, Canada, Norge, 
Rusland og USA (også kaldet ’A5’) sig til at løse konflikter og 
uenigheder i det arktiske område med fredelige og diplomatiske 
midler samt at fortsætte og uddybe det fredelige samarbejde 
om miljø, forskning, mm. De siger eksplicit, at de ikke ønsker en 
international traktat om Arktis og havene deromkring, men vil 
løse problemerne politisk gennem nationalt samarbejde. Man 
undlader dermed at binde sig til fredelige arktiske relationer 
gennem international ret. FN’s havretskonvention15 er gældende, 
men ikke tiltrådt af USA.16

Ilulissat-erklæringen blev til på initiativ fra Danmark og Grønland i 
en situation, hvor bl.a. striden om Tartupaluk/Hans Ø og Ruslands 
markering på havbunden under Nordpolen signalerede nye 
spændinger i Arktis. Arbejdet foregik i A5-gruppen uden om 
Arktisk Råd, dvs. uden deltagelse af Island, Sverige og Finland, de 
13 observatørstater og de oprindelige folks organisationer.17

A5-landene underskrev i oktober 2018 en aftale om at undgå 
ureguleret fiskeri i det centrale Arktiske Hav, som fortsat er 
isdækket det meste af året. Aftalen er netop blevet ratificeret 
af USA. Med i aftalen er også Island, Japan, Kina, Sydkorea og 
EU samt de oprindelige folk repræsenteret af Inuit Circumpolar 
Conference, ICC.18
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Medlemslande af Arktisk Råd: 
Kongeriget Danmark, Canada, Norge, 
Rusland, USA, Finland, Island og Sverige8

Lande med observatørstatus i Arktisk Råd: 
Tyskland, Holland, Polen, Spanien, Frankrig, 
Storbritannien og Schweiz. Udvidet i 2013 
med Indien, Italien, Japan, Kina, Sydkorea og 
Singapore

Kystlinjestaterne (A5): Kongeriget Danmark, 
Canada, Norge, Rusland og USA

ARKTISK RÅD
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I de senere år har Rusland akkurat (gen)opbygget militære 
kapaciteter langs Det Arktiske Hav i takt med, at sejlruten 
nord om Rusland bliver mere sandsynlig som en kommercielt 
vigtig rute.21 Rusland har historisk hævdet kontrol med 
denne rute. Ifølge Hans Mouritzen er Ruslands militære 
opbygning defensiv og ikke offensiv.22 Rusland har en 
meget lang grænse i det arktiske område og føler behov for 
et forsvar ved grænserne. At der udbygges nu i forbindelse 
med større søtrafik, herunder af militære fartøjer, må siges at 
være, hvad der kan forventes.

KINA
Kinas rolle i Arktis er ikke af samme art som USA’s og 
Ruslands. Kina har ingen militær, men udelukkende en 
relativt beskeden, dog stigende, økonomisk tilstedeværelse 
via investeringer i mineraludvinding, turisme og fiskeri. For 
eksempel har kinesiske statsselskaber en stor aktiepost i 
det kæmpemæssige Yamal LNG (flydende naturgas) projekt 
i det nordlige Rusland. Hertil kommer samarbejde mellem 
forskere ved universiteter i regionen. Alligevel manes Kina 
ofte frem som en mulig trussel i Arktis også - en diskurs som 
understøtter USA’s konflikt med Kina. Kina har på linje med 
en lang række andre lande observatørstatus i Arktisk Råd. 

Projektet ved Kvanefjeldet i Sydgrønland er et eksempel 
på kinesiske investeringer i Arktis. Et australsk mineselskab 
har koncession til at efterforske den betydelige forekomst 
af sjældne jordarter (Rare Earth Elements, REE) og uran. Der 
er endnu ikke givet udvindingstilladelse, men et kinesisk 
selskab har en betydelig aktiepost på 12,5 pct. og muligvis 
mulighed for at udvide til 60 pct. 

Det ses af nogle som et eksempel på en kinesisk strategi, 
som handler om adgang til Arktis lige så meget som om 
adgang til mineralerne.23, 24 Hvis man vender blikket om og 
ser på europæiske og amerikanske investeringer i Kina, så vil 
de næppe blive vurderet med samme målestok. 

For USA er der tale om, at Kina med Kvanefjeldet cementerer 
sit næsten-monopol på udvinding og raffinering af REE, der 
er helt afgørende i moderne teknologi fra mobiltelefoner 
over vindmøller og elektriske biler til kampfly. USA er her 
afhængige af Kina, hvilket giver Kina et potentielt stærkt 
kort i handelskonflikten med USA, men et som de endnu 
ikke har brugt. 

I en grønlandsk sammenhæng er det kontroversielle de 
store miljøproblemer, der følger med udvindingen, ikke 
mindst på grund af uranindholdet.

GRØNLAND OG DANMARK
Rigsfællesskabets situation er også under forandring, især 
accelereret med Grønlands selvstyre fra 2009. Selvstyret 
omfatter akkurat ikke sikkerheds- og udenrigspolitik, men 
Grønland kan ”i stadigt stigende omfang spille(r) en aktiv 

rolle i udenrigspolitiske anliggender, der særligt berører 
Grønland. (…) Grønlands udenrigspolitiske kompetence 
[reguleres] af Grundloven, Selvstyreloven samt af praksis.”25

Interessen fra kinesiske selskaber for at investere i Grønland 
placerer Grønland i et spændingsfelt mellem Kina og USA, 
mens Thule-basen (og evt. nye amerikanske baser) placerer 
Grønland i et spændingsfelt mellem USA og Rusland. På 
grund af Rigsfællesskabet følger Danmark med ind i de 
spændingsfelter. 

I den arktiske region er mange af mulighederne, 
spændingerne og de potentielle konflikter, der affødes af 
de underliggende fysiske forandringer - så nye, at de endnu 
ikke er låst fast. 

Rigsfællesskabets 
interesser er på 
mange måder ikke 
sammenfaldende med de 
meget store magter

Rigsfællesskabets interesser er på mange måder ikke 
sammenfaldende med de meget store magter, ikke engang 
med Danmarks nære allierede, USA. Rigsfællesskabet vil 
derfor kunne have gavn af analyser af situationen i Arktis 
uafhængig af politisk vanetænkning.

NOTER 
1 Vi ved, at temperaturstigningerne i Arktis er dobbelt så store som den 
globale gennemsnitlige opvarmning, og at havisens samlede volumen 
er formindsket med tre fjerdedele på 40 år. Vi kan forvente, at der inden 
for en kort årrække vil være år uden sommerhavis. Den polare jetstrøm 
aftager i hastighed; det giver store udsving i sommer- og vintervejr 
og flere vejrekstremer i Nordamerika, Europa og Asien. Optøning af 
permafrosten ændrer levevilkårene i tundraregionerne og vil give udslip 
af metan. Dette vil forøge den globale opvarmning. 

2 https://www.government.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0ad2f4fb-c35e-11e9-
9446-005056bc530c

3 Fakta om kontinentalsokkelkrav i Arktis på Udenrigsministeriets 
hjemmside, besøgt d. 04.09.19 på http://um.dk/da/udenrigspolitik/lande-
og-regioner/arktisk-portal/fakta-om-arktis/ilulissat-erklaeringen-og-
kontinentialsokkelprojektet/

4 Haberman, Maggie et. al. (2019):” Trump Is Said to Ask: Can We Buy 
Greenland?”, besøgt d. 04.09.19 på https://www.nytimes.com/2019/08/15/
us/politics/trump-buy-greenland.html
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5 Central Intelligence Agency US, besøgt d. 04.09.19 på https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_gl.html

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Monroe_Doctrine#21st-century_
approaches

7 Danmarks Radio (2019): ”P1 Orientering”, d. 23.08.2019

8 Arktisk Råd er et mellemstatsligt organ, der samarbejder om 
udfordringer i Arktis. Rådets permanente medlemmer er: Canada, 
Danmark (inkl. Grønland og Færøerne), Finland, Island, Norge, Rusland, 
Sverige og USA. De 13 observatørlande er: Frankrig, Holland, Indien, 
Italien, Japan, Kina, Korea, Polen, Schweiz, Singapore, Spanien, 
Storbritannien og Tyskland Secretariat of the Antarctic Treaty, besøgt d. 
04.09.19 på https://www.ats.aq/e/ats.htm

9 Rigsombudsmanden i Grønland (1951): ”Forsvarsaftalen af 1951”, besøgt 
d. 04.09.19 på http://www.stm.dk/index.dsp?page=5562

10 Naalaakkersuisut (2019): ”Modernisering af Forsvarsaftalen af 
1951”, besøgt d. 04.09.19 på https://naalakkersuisut.gl/~/media/
Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/USA%20aftaler/
Modernisering%20af%20forsvarsaftalen.pdf

11 Krog, Andreas (2019): ”Grønlandske havne attraktive som USA's 
nye arktiske flådebaser”, besøgt d. 04.09.19 på https://www.altinget.
dk/artikel/185131-groenlandske-havne-attraktive-som-usas-nye-
arktiskeflaadebaser

12 Report to Congress Department of Defense Arctic Strategy (June 
2019), besøgt d. 04.09.19 på https://media.defense.gov/2019/
Jun/06/2002141657/-1/-1/1/2019-DOD-ARCTIC-STRATEGY.PDF

13 Bramsen, Isabel, Jørn Boye Nielsen og Vibeke Vindeløv (2016): 
”International konfliktløsning”, p. 91 ff.

14 Udenrigsministeriet (2008): ”Ilulissat-erklæringen”, besøgt d. 04.09.19 
på http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/
Lande%20og%20regioner/Arktis/Ilulissat_Declaration.pdf?la=da

15 United Nations Convention on the Law of the Sea, besøgt d. 04.09.19 
på https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_
historical_perspective.htm

16 United Nations Convention on the Law of the Sea, besøgt d. 04.09.19 
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arctic/2019/08/us-ratifies-moratorium-fishing-high-arctic-seas

19 Ringsmose, Jens og Sten Rynning (2019), “Danmark kan bidrage til 
Politisk Dialog”, DIIS Policy Brief, besøgt d. 04.09.19 på https://www.diis.dk/
publikationer/danmark-kan-bidrage-politisk-dialog

20 Mouritzen, Hans og Maria Mellander (2019): ”Danmark har brug for 
en ruslandsstrategi”, besøgt d. 04.09.19 på https://politiken.dk/debat/
art5571868/Danmark-har-brug-for-en-ruslandsstrategi

21 Aliyev, Nurlan (2019): “Russia’s Military Capabilities in the Arctic”, besøgt 
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23 Andersson, Patrik et. al. (2018): “Chinese Mining in Greenland: 
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