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Jäsenehdotus 
meriympäristöä koskevan tiedon yhteisistä standardeista ja portaalista 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että perustetaan yhteinen tietokanta meriympäristöä, mukaan lukien kala-

kantoja, koskevaa tiedonkeruuta varten. 

että meriympäristöä, mukaan lukien kalakantoja, koskevaa tiedonkeruuta ja  

-jakoa varten määritellään yhteinen standardi.  

Taustaa 

Ilmastonmuutos ei näy pelkästään äärimmäisinä sääilmiöinä. Merten lämpeneminen 

aiheuttaa Pohjoismaille uusia haasteita. Pelagiset kalat seuraavat merten lämpötilo-

jen muutoksia ja siirtyvät alueelta toiselle. Nykyään makrillia, silliä ja tonnikalaa pyy-

detään kaukana pohjoisen arktisilla merialueilla, mikä vielä muutama vuosi sitten oli 

ennenkuulumatonta. Samaan aikaan meret happamoituvat ilmakehän hiilidioksidipi-

toisuuden noustessa, mikä myöskin vaikuttaa kalakantojen levinneisyyteen. Näitä 

merialueita ei ole tutkittu yhtä perusteellisesti kuin perinteisiä kalavesiä.  

 

Kussakin Pohjoismaassa harjoitetaan omien ja kansainvälisten merialueiden erityyp-

pistä ja eriasteista meriympäristön tutkimusta sekä julkisten viranomaisten että yli-

opistojen alaisuudessa. Jotta merten tilanteesta saataisiin yhteinen ja perinpohjainen 

käsitys ja jotta voitaisiin varmistaa viranomaisten, tutkimusyksiköiden ja yliopistojen 

välinen merkityksellinen tiedonvaihto, on perustettava yhteinen portaali kerättyä tie-

toa varten. 

 

Jos koottu tieto olisi yhteistä ja standardisoitua, olisi helpompi neuvotella esimerkiksi 

kalastuskiintiöistä. Lisäksi saataisiin parempi käsitys siitä, millaisia yli maiden rajojen 

ulottuvia ympäristöongelmia meillä on ja millaisia toimia niiden torjumiseksi tarvi-

taan. Kalastuspolitiikka ja merten luonnonvarojen hallinnointi ovat aiemmin aiheut-

taneet erimielisyyksiä ja kitkaa pohjoismaisessa yhteistyössä. Sosiaalidemokraatti-

nen ryhmä katsoo, että tiedonkeruun yhteiset standardit selventäisivät asiaa.  
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Portaalista voisi siten olla hyötyä kaikille Pohjoismaille sekä pidemmän aikavälin ta-

loudellista tuottoa että meriympäristön hallinnointia ajatellen. Siitä on myös merkit-

tävää pohjoismaista hyötyä, että varmistetaan yhteisiä merialueitamme koskevan 

keskeisen tiedon ja tutkimuksen jakaminen sekä saavutetaan yksimielisyys alueen 

mittauksia ja tiedonkeruuta koskevista standardeista. 

 

 

Tukholmassa 23. tammikuuta 2018 

Annette Lind (S) 

Claus Larsen-Jensen (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Sonidsson (S) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Ineqi Kielsen (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Nina Sandberg (A) 

Oddný Harðardóttir (A) 

Orla Hav (S) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Peter Johnsson (S) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Rikard Larsson (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Suzanne Svensson (S) 

Tony Wikström (ÅSD) 

Ville Skinnari (sd.) 

 


