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Nefndarálit norrænu sjálfbærninefndarinnar um 

þingmannatillögu 

um sameiginlega vefgátt og staðla fyrir umhverfisgögn sjávar  

Tillaga 

Norræna sjálfbærninefndin leggur til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar vegna þingmannatillögu A 1759/holdbart. 

Forsaga 

Loftslagsbreytingarnar valda ekki bara ofsafengnu veðurfari. Hækkandi hitastig 

sjávar skapar ný vandamál fyrir Norðurlöndin. Uppsjávarfiskar fylgja 

hitastigsbreytingum sjávar og færa sig milli svæða. Í dag veiðast makríll, síld og 

túnfiskur langt uppi í norðurhöfum – en slíkt var óhugsandi fyrir fáeinum árum síðan. 

Um leið súrnar hafið stöðugt meira í kjölfar aukins koltvísýrings í andrúmsloftinu, sem 

einnig hefur áhrif á útbreiðslu fiska. Þessi hafsvæði eru ekki jafn vel rannsökuð og 

hefðbundin fiskimið. 

 

Hvert Norðurlandanna fyrir sig stundar rannsóknir af ólíkum toga á umhverfi sjávar 

og í mismiklum mæli fyrir tilstilli stjórnvalda og háskóla á eigin hafsvæðum og 

alþjóðlegum hafsvæðum. Svo ná megi fram sameiginlegum skilningi á ástandi sjávar 

og til að tryggja góða miðlun þekkingar milli stjórnvalda, rannsóknarhópa og háskóla, 

væri upplagt að koma á fót sameiginlegri vefgátt fyrir þau gögn sem safnað er. 

 

Með því að hafa þekkinguna sameiginlega og staðlaða mætti auðvelda ýmsar 

viðræður um t.d. fiskveiðikvóta, auk þess að betri skilningur fengist á umhverfisvanda 

yfir landamæri og þeim aðgerðum sem þörf er á.  

Vefgáttin mun því geta gagnast bæði efnahagslegum ávinningi til lengri tíma litið og 

umhverfisstjórnun sjávar fyrir öll Norðurlöndin. Auk þess felst mikið norrænt 

notagildi í því að tryggja miðlun viðeigandi þekkingar og rannsókna á sameiginlegum 

hafsvæðum okkar og tryggja samstöðu um mæli- og gagnastaðla á þessu sviði. 

 

Eftirlit með umhverfi hafsins er afar flókið vegna margbreytilegra gagna sem hver 

fyrir sig varpa ljósi á þætti í umhverfi hafsins (t.d. vistfræðilegt ástand, vatnsgæði, 

tegundir o.s.frv.). Auk þess er þegar til staðar mikill fjöldi gagnagrunna og staðla sem 

uppfylla skuldbindingar landanna varðandi eftirlit. Nýtt stjórnarfyrirkomulag 

(gagnagrunnur og staðlar) mun auka flækjustig sviðs sem fyrir er afar flókið og virðist 
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ekki þjóna góðum tilgangi.  

 

Nefndin fjallaði um nefndartillöguna á sumarfundinum 2017 þar sem samþykkt var að 

leita frekari upplýsinga. Í framhaldinu var skrifstofan í viðræðum við Alþjóða 

hafrannsóknarráðið (ICES), EES og Árósaháskóla, að hluta til í því skyni að kanna 

þörfina á norrænum gagnagrunni og sameiginlegum stöðlum og að hluta til í því 

skyni að varpa ljósi á núverandi skuldbindingar um eftirlit, stjórnarfyrirkomulag fyrir 

gögn og gagnastaðla. Nefndin fékk auk þess í heimsókn á fund sinn 22. janúar 2019 

Neil Holdsworth, yfirmann gagna- og upplýsingadeildar 

Alþjóða hafrannsóknarráðsins (ICES). 

Álit nefndarinnar 

Að vandlega athuguðu máli telur nefndin að tillagan muni ekki auðvelda stjórnun 

umhverfis hafsins og styðja við stefnumótun á sviðinu og leggur til að ekki verði 

aðhafst frekar með tillöguna. 
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