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Nordisk innsats for å løse konflikten om
makrellfiske
1. Rekommandasjon
Rekommandasjonen har følgende ordlyd:
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
å prioritere arbeidet med å finne en løsning snarest mulig
på den pågående konflikten om makrellfiske i NordAtlanteren
å styrke det vitensskaplige grunnlaget vedrørende
vurderingen av makrellbestandens størrelse og utbredelse
å utvikle forslag til forvaltningssystem som fremmer en
bærekraftig utnyttelse av de pelagiske fiskestammer i
Nord-Atlanteren og redusere risikoen for konflikter
2. Meddelelse fra Nordisk ministerråd
1.

2.

3.

Nordisk Ministerråd merker seg med tilfredshet den interesse som
Nordisk Råds Miljø- og Ressursutvalg har gitt uttrykk for om
regulering av makrelfisket i Nord-Atlantern og ønsket om at
Nordisk Ministerråd arbeider for å utvikle og forbedre det
vitenskapelige
grunnlag
vedrørende
utbredelse
av
makrelbestanden.
Nordisk Ministerråd beklager at det fremdeles ikke har kommet i
stand en kyststatsavtale, mellem Færøyerne og Island om
forvaltning av makrell som dekker de fire parter: EU, Færøyerne,
Island og Norge.
Nordisk Ministerråd registrerer at flere av partene nå har
forsterket sin forskningsinnsats for å øke den vitenskapelige
kunnskap om makrellbestandens vandringsmønster og utbredelse.
Det er verd å merke seg at bla. Færøyene, Island og Norge et
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4.

5.

6.

7.

godt
stykke
å
vei
samordner
forskningsinnsatsen
og
forskningsmetodikk mm om makrellbestanden.
Nordisk Ministerråd (EK-FJLS (Fiskeri og Havbrug)) har for øvrig
bl.a. gjennom lang tid støttet opp om forskningsprosjekter som
har inkludert pelagiske bestander som bl.a. makrell.
Av pågående prosjekter av relevans for makrell/pelagiske
bestander kan nevnes at der innenfor globaliseringsinitiativet
finnes a) bestander i nordøstatlanteren b)fiskerisamarbeidet har
støttet et prosjekt som har undersøkt den “subpolare gyres”
innvirkning på de store pelagiske bestander i nordøstatlanten c)
Nordisk Ministerråd har for øvrig vært aktiv for å etablere fora for
drøfting av marine ressurser, bl.a. ble det i 2010 arrangert en
konferanse om det pelagiske kompleks i Torshavn.
Den grenseregionale komité under Nordisk Ministerråds
regionalpolitiske samarbeids-program NORA har støttet et prosjekt
som ser på makrellens genetiske sammensetning.
Nuværende uenighed om fordeling af kvoterne på de pelagiske
bestande er genstand for forhandlinger og kontakter mellem
parterne og det er derfor ikke et spørgsmål som Nordisk
Ministerråd kan tage op.
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Nordisk ministerråd anser at rekommandationen kan afskrives.
3. Utvalgets betenkning
Miljø- og naturressursutvalget noterer med tilfredshet den innsats som er
gjort for å øke kunnskapen om de pelagiske bestander i Nord-Atlanteren,
både i regi av Nordisk ministerråd og gjennom samarbeid mellom noen av
partene i konflikten. Samtidig noterer utvalget at konflikten fortsetter og
utvides til å omfatte utnyttelsen av flere pelagiske bestander. Dette
indikerer, som var utgangspunkt for Nordisk råds rekommandasjon, at det
er behov for en avtale mellom kyststatene som tar høyde for den
dynamiske utviklingen i havet. Her mener utvalget at Nordisk ministerråd
kan spille en konstruktiv rolle ved å fremme utvikling av kunnskap om de
grunnleggende faktorer som er årsaken til dages konflikter, samt å
fungere som plattform hvor ideer om nye forvaltningsmetoder kan
diskuteres.
I lys av ovenstående mener utvalget at de første to at-satser i
rekommandasjonen kan avskrives, men at Nordisk råd bør avvente
meddelelse om den tredje at-sats i 2014.
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På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget
at Nordisk råd tar meddelelsen vedr. Rek. *21/2011/miljø om
nordisk innsats for å løse konflikten om makrellfiske til etterretning
og avventer ny meddelelse neste år hva angår tredje at-sats
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at Nordisk råd tar meddelelse vedr. Rek. *21/2011/miljø om
nordisk innsats for å løse konflikten om makrellfiske hva angår
første og annen at-sats til etterretning og anser den som
ferdigbehandlet for rådets vedkommende
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