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Svar på rek. 20/2014 Forvaltning av felles 
fiskebestander 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 
 

å utvikle og gjennomføre initiativ som forbedrer forutsetningen 
for langsiktig holdbar forvaltning av felles fiskebestander i 

Nord-Atlanteren. 
 
Svar fra Nordisk Ministerråd 
I løbet af 2015 har MR-FJLS, repræsenteret af det nordiske 

fiskerisamarbejde, EK-FJLS (Fiskeri og Havbrug) og Nordisk Arbejdsgruppe 
for Fiskeri- og Havbrugssamarbejde (AG-Fisk), udført nogle væsentlige 

aktiviteter der relaterer sig direkte til Nordisk Råds rekommandation 
20/2014.  
 
Fiskerisamarbejdet bad den Nordiske Marine Tænke Tank om at udarbejde et 
debatoplæg der er ment til at bidrage til en informeret debat i offentligheden 
og mellem politikere, fagfolk og administratorer om kriterier og 
videnskabsgrundlag for fordelingen af fiskeressourcer og fiskerirettigheder 

mellem nationer i Nordøst Atlanten. Debatoplægget er skrevet af en 
tværfaglig nordisk ekspertgruppe med ekspertise indenfor havret, 
ressourcebiologi, fiskeriforvaltning og fiskeriøkonomi og er resultatet af et års 
analysearbejde og ekspertdrøftelser. Rapporten præsenterede blandt andet 
en dynamisk ressource-biologi ”model” der kan bruges ved fastsættelse af 

kvotafordelingen af fisk i Nordøst Atlanten. Rapporten anviser endvidere 
hvorledes konflikter om fiskerirettigheder mellem lande kan løses gennem 

brug af allerede eksisterende institutioner, som er etableret af Nordøst 
Atlantens kyststater. Rapporten blev publiceret som en TemaNord rapport, 
TemaNord 2015:546. 
 
Rapporten blev først præsenteret ved en særlig side-event på konferencen 
”Vækst i blå bioøkonomi i Nordøst Atlanten og i Arktis”, Tórshavn, Færøerne 

2. og 3. juni 2015. Konferencen var en del af det færøsk ledede danske 
formandskab i det nordiske fiskerisamarbejde 2015. Der var fem 
fiskeriministrer til stede ved arrangementet, fra Færøerne, Island, Grønland, 
Åland og Seychellerne.  
 

Rapporten blev også præsenteret ved en side-event på ” Twentieth 
Anniversary of the Code of Conduct for Responsible Fisheries” i Vigo, Spanien 

8. oktober 2015. Side-eventen havde overskriften ”The Code of Conduct for 
Responsible Fisheries in the Nordic Context”. Den islandske fiskeriminister 
åbnede side-eventen og Assistant Director General af FAO deltog. 
 
Fiskerisamarbejdet har endvidere støttet et projekt med det formål at give en 
bedre forståelse af det biologiske og økonomiske grundlag for konflikter 
omkring pelagisk fiskeri i Nordøst Atlanten, således at dette kan bidrage til at 

forhindre fremtidige konflikter og føre til nye løsninger. To rapporter har 
blevet producerede, den ene lavet af Sturla Kvamsdal og Hans Ellefsen om 
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aftalerne om de pelagiske arter og hvordan de har udviklet sig, samt 

mulighederne for en samlet biologisk model for komplekset. Den anden er 
skrevet af Rögnvaldur Hannesson, der kigger på spilteoretiske elementer i 
forbindelse med forvaltning af det Nordøst Atlantiske pelagisk kompleks.  
 
MR-FJLS vil fortsat arbejde med at styrke videnskabsgrundlaget for 
fiskeriforvaltning af fælles bestande i Nordøst Atlanten. 
 

MR-FJLS konstaterer at forhandlinger om fordeling af fiskerirettigheder 

håndteres af de eksisterende fora, hvor Nordisk ministerråd ikke har nogen 

rolle.  

 

MR-FJLS anser at rekommandationen kan afskrives. 


