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Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår at 

Nordisk Råd ikke arbejder videre med Medlemsforslag A 1759/holdbart. 

Baggrund 

Klimaforandringerne giver ikke kun mere voldsomt vejr. De stigende havtemperatu-

rer skaber nye udfordringer for de nordiske lande. Pelagiske fisk følger temperatur-

ændringer i havet og flytter fra et område til et andet. I dag fiskes makrel, sild og tun 

langt oppe i de arktiske farvande – noget der var uhørt for få år siden. Samtidigt bli-

ver havet mere surt som følge af CO2-stigningen i atmosfæren, hvilket også påvirker 

fiskenes udbredelse. Disse farvande er ikke lige så vel undersøgte som de vanlige fi-

skevande. 

 

De enkelte nordiske lande udøver forskellige former for havmiljøforskning med for-

skellig intensitet gennem offentlige myndigheder og universiteter i deres egne og i 

internationale farvande. For at opnå en fælles gennemgående forståelse af forholde-

ne i havene og sikre relevant vidensdeling mellem myndigheder, forskningsenheder 

og universiteter, vil det være oplagt at opsætte en fælles portal for den indsamlede 

data. 

 

Ved at gøre den indsamlede viden fælles og standardiseret vil man lette en række 

forhandlinger om f.eks. fiskekvoter, ligesom man vil få en bedre forståelse af, hvilke 

grænseoverskridende miljøproblemer der findes, og hvilke indsatser der er brug for.  

Portalen vil derfor potentielt gavne både det langsigtede økonomiske udbytte og 

miljøforvaltningen af havene for alle de nordiske lande. Derudover findes der en stor, 

nordisk nytte i at sikre deling af relevant viden og forskning for vores fælles farvande 

og sikre enighed om måle- og datastandarder på området. 

 

Overvågning af havmiljøet er et yderst komplekst område både pga. af de mangear-

tede data der hver i sær belyser elementer af havmiljøet (fx økologisk tilstand, vand-

kvalitet, arter mv). Desuden findes der allerede en lang række databaser og standar-

der, som svarer på landenes overvågningsforpligtelser. Et nyt regime (database og 
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standarder) vil bidrage til kompleksiteten af et allerede yderst komplekst område og 

syntes ikke at tjene et godt formål.  

 

Udvalget har behandlet udvalgsforslaget både på sommermødet i 2017, hvor det blev 

besluttet at indhente yderligere information. Efterfølgende har sekretariatet været i 

dialog med ICES, EEA samt Århus universitet, dels for at undersøge behovet for en 

nordisk database og fælles standarder, dels for at afdække eksisterende overvåg-

ningsforpligtelser, data- og datastandard regimer. Udvalget havde desuden på dets 

møde den 22. januar 2019 besøg af Neil Holdsworth, Head of Data and Information 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES). 

Udvalgets synspunkter 

Efter grundige overvejelser finder udvalget ikke at forslaget vil lette forvaltning af 

havmiljøet, samt understøtte politikudviklingen på området, og foreslår at der ikke 

arbejdes videre med forslaget. 
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