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• Den første Tysklandstrategien kom i 1999, og 
ble møtt med stor interesse både i Norge og i 
Tyskland. 

• Et strategidokument – og en handlingsplan 

• En interdepartemental gruppe på embetsnivå 
ledet av Utenriksdepartementet har ansvaret 
for å følge opp Tysklandstrategien, og 
rapportere om konkrete tiltak. 



Tyskland og Norge er viktige for 
hverandre 

• Tyskland er Norges nest største handelspartner og eksportmarked. Nesten 
30 % av norsk gasseksport går til Tyskland. Tyskland er et viktig marked for 
fisk, metaller og bildeler. Samarbeidet innen teknologi er omfattende.  

• Det er et omfattende utdannings- og forskningssamarbeid mellom 
Tyskland og Norge, både multilateralt og bilateralt, og Tyskland er Norges 
viktigste samarbeidspartner innenfor EUs rammeprogram for forskning. 

• Norge og Tyskland er nære allierte i utenriks-, sikkerhets- og 
forsvarspolitiske saker. 

• 500 000 tyske turister besøker Norge årlig. Nesten halvparten av alle 
utenlandske turister i Norge er tyskere. 

• Tyskland er en viktig innfallsport for internasjonalisering av norsk kunst og 
kultur. Norsk kultur står høyt i kurs i Tyskland. 

• Det er stor interesse blant tyske studenter for å studere i Norge. 



Målsettinger 

• Fremme en helhetlig norsk politikk overfor Tyskland 
med utgangspunkt i en samlet europapolitikk og ønsket 
om et bredest mulig samarbeid med Tyskland i 
nordområdene. 

• Intensivere og utvide de bilaterale kontaktene med 
Tyskland på alle plan med sikte på å skape forståelse 
for og støtte til norske synspunkter i strategiske 
spørsmål. 

• Øke bevisstheten om Norge i Tyskland og Tyskland i 
Norge 

• Bygge opp under et enhetlig, tydelig og sterkt 
omdømme for Norge i Tyskland. 



Viktige saksområder 

• Nordområdene, klima og energi 

• Forsvars- og sikkerhetspolitikk 

• Kultursamarbeid, profilering og nettverksbygging 

• Forskning og utdanning 

• Økonomi og næringsliv 

• Regionalt samarbeid 
 Tysklands føderale system innebærer at mye kompetanse og myndighet 

ligger på delstatsnivå. Derfor bør man tilrettelegge for og styrke den 
allerede brede kontakten mellom norske og tyske kommuner, fylker og 
delstater. 


