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REKOMMANDASJON 

 

 

Forvaltning av felles fiskebestander 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 30 
oktober 2014 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av 
Miljø- og naturressursutvalget. 
 
Miljø- og naturressursutvalget Miljø- og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

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

 
Stockholm den 30. oktober 2014 

Hans Wallmark (M) 

President 

Britt Bohlin 

Rådsdirektør 
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UTVALGSFORSLAG 

 

 

Rekommandasjon 
om forvaltning av felles fiskebestander 

1. Utvalgets forslag 

Miljø- og naturressursutvalget Miljø- og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

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

2. Bakgrunn 

Makrellkonflikten kom på Nordisk råds dagsorden ved sesjon i Reykjavik i 
2010.  På sesjonen i 2011 vedtok Nordisk råd at Nordisk råd rekomman-
derer Nordisk ministerråd, å prioritere arbeidet med å finne en løsning 
snarest mulig på den pågående konflikten om makrellfiske i Nordøst-
Atlanteren, å styrke det vitensskaplige grunnlag vedrørende vurderingen 
av makrell-bestandens størrelse og utbredelse og å utvikle forslag til for-
valtningssystem, som fremmer en bærekraftig utnyttelse av de pelagiske 
fiskestammer i Nord-Atlanteren og reduserer risikoen for konflikter.  
 
Tross regelmessige forhandlingsmøter fortsetter konfliktene om makrell og 
sild fisket.  Konflikten fikk ennå en alvorlig konsekvens da Færøyene i 
2013 ble underlagt importrestriksjoner i EU.  I år har EU, Norge og Fær-
øyene inngått en avtale makrell fisket, men Island og Grønland er ikke 
med. Som følge ble importrestriksjonen mot Færøyene lettet. Det mangler 
også en avtale om forvaltningen av sild hvor alle kyststater er med. Det 
eksisterer en felles forvaltningsavtale om blåhvitting. Det internasjonale 
havforskningsråd (ICES) har anbefalt betydelige nedskjæringer av fangst-
kvotene i 2015 i forhold til 2014. Det vil kunne vanskeliggjøre alle for-
handlingene mellom kyststatene. 
 
Det har vært flere år hvor kyststatene ikke har kunnet komme til enighet 
om fordeling og beskatning, og fisket har oversteget det som er anbefalt 
av ICES. På årsmøte i NEAFC i 2013 (NEAFC, North East Atlantic Fisheries 
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Commission)1, uttalte daværende presidenten av organisasjonen, Johán 
Williams, Norge, bl.a. «2013 has been a challenging year for NEAFC, and 
there are significant disputes regarding fisheries management that the 
Contracting Parties have not been able to solve. This concerns me deeply. 
As it is the future of this Organisation and our sister organisations that is 
at stake, if the Contracting Parties do not manage to come to an agree-
ment on the core issues of how to manage the fisheries, that we and other 
RFMOs2 have got as mandate to and are responsible for managing3.” 
 
En av de faktorer som påvirker utbredelsen, er variabelt klima. Med vok-
sende klimaendringer kan utfordringen med forvaltning av flere felles fis-
kebestander i Nord-Atlanteren ventes å vokse. I en meddelelse fra Nordisk 
ministerråd i 2014 (Rek. 21/2011) står bl.a. «udbredelse af fiskebestande 
på grund af klimaforandringer resulteret i en ekstensiv nordlig udbredelse. 
Under den nuværende varme periode i Nordatlanten har Nordøst Atlantisk 
makrel udvidet sin migration længere til nord og vest. Hvorvidt dette 
skyldes klimaforandringer er usikkert. Årsagen er sandsynligvis at finde i 
en dynamisk proces hvor faktorer som bestandsstørrelse, temperatur, ad-
gang til føde (zooplankton) og oceanografiske forhold virker sammen. Ma-
krelbestanden er uvanlig stor og det er sandsynlig at dette påvirker mi-
grationsmønsteret.» 
 
Sild og makrell er en del av det pelagiske kompleks i Nord Atlanten, som 
også omfatter også bl.a. lodde og blåhvitting. Disse bestander er av stor 
økonomisk betydning for alle kyststatene. Historisk sett har det også vært 
konflikter om andre fiskebestander, til eksempel i forbindelse med smutt-
hullet.  
 
Nordisk ministerråd meddeler (Rek.21/2011, meddelelse i 2014) «at have 
støttet forskningsprojekter, som har fokuseret på problemstillinger relate-
ret til de pelagiske bestande og løsninger til generelle forvaltningspro-
blemstillinger». Landene har ifølge samme meddelelse samtidig økt deres 
forskningsinnsats med henblikk på, at øke den videnskapelige kunnskap 
om de pelagiske bestanders vandringsmønstre og utbredelse. Ministerrå-
det konstatere ”at konflikter om fordelingen af kvoterne på de pelagiske 
bestande håndteres af de eksisterende fora, og det er derfor ikke et 
spørgsmål som Nordisk Ministerråd kan tage op, eller en dialog som Nor-
disk Ministerråd er klar til at indgå». 
 
Miljø- og naturressursutvalget noterer med tilfredshet at Ministerrådet har 
økt sitt engasjement i arbeidet med å utvikle kunnskap og ideer, som kan 
bidra til at det finnes løsninger og utvikles avtaler som sikrer bærekraftig 
forvaltning av makrellbestanden i Nord-Atlanteren.  Utvalget mener at Mi-
nisterråd har imøtekommet Nordisk råds rekommandasjon ved å sjøsette 
fem prosjekter i 2013 og 2014, som ventes å bidra til å styrke det viten-
skapelige grunnlaget for fremtidens forvaltning av det pelagiske kompleks 
i Nord-Atlanteren, inklusive makrellbestanden. Utvalget mener derfor at 
intensjonen med rekommandasjonen i en viss grad er oppnådd og at Nor-
disk råd derfor kan anse rekommandasjon 21/2011 som ferdigbehandlet 
for Rådets del. Men i lys av at utfordringen med forvaltningen av fiskebe-
standen ventes å vokse i fremtiden er det viktig med fortsatt politisk fokus 
og konstruktiv innsats fra Nordisk ministerråds side. Utvalget mener der-
for at saken bør tas opp igjen med bredere fokus på kyststatenes forvalt-
ning av felles fiskebestander i Nord-Atlanteren. Det ønsker utvalget at 
oppnå med dette forslaget.   

                                               
1 Den regionale fiskeriforvaltnings organisasjon i området. 
2 RFMOs referer til Regional Fisheries Management Orgnaisasions. 
3 http://www.neafc.org/system/files/VOL_II_Annexes-complete%28reduced%29.pdf. 
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3. Høring 

Det har ikke vært gjennomført en høring om dette forslag. Under de se-
nest årene har Miljø- og naturressursutvalget hatt møter med sakkyndige 
om utfordringen. Videre var det på temasesjonen i Akureyri i april 2014 
en debatt om fiskerikonfliktene som inkluderte den islandske fiskeriminis-
ter. 

4. Utvalgets synspunkter 

For Nordisk råd er det viktig at det finnes langsiktige holdbare løsninger 
på de nevnte fiskerikonflikter, både sett fra et juridisk og biologisk per-
spektiv. Tilsynelatende er de parter som inngår i konflikten ikke i stand til 
å levere de påkrevde innovative løsninger. 
 
Nordisk råds Miljø- og naturressursutvalg har regelmessig hatt saken på 
sin dagsorden. Et utgangspunkt for utvalgets vurdering av saken har vært 
FNs avtaler om fiskeri på det åpne hav, som forplikter land til å samarbei-
de for å sikre langsiktig bærekraftig fiske. Men avtalen gir begrenset vei-
ledning om hvordan de berørte land skal fordele kvoter i fiskestammer, 
som er felles eie.  
 
Et annet utgangspunkt for utvalgets vurdering, er at det er tale om kon-
flikter mellom de nordiske land som vedrører Danmark, som fisker en be-
tydelig del av EUs kvoter, Island, Færøyene, Grønland og Norge. Vedva-
rende og gjentakende konflikter vil kunne svekke nordisk samarbeid.  
 
Utvalget påpeker at det er tale om en prinsipiell viktig sak for Norden, 
nemlig bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Ukontrollert fiske er der-
for ikke akseptabelt i dette perspektiv. 
 
Utvalget vil også nevne at ifølge Helsingforsavtalen bør de nordisk land 
rådføre seg med hverandre i spørsmål av felles interesse, som det er tale 
om her. 
 
Utvalget er av den oppfatning at de pågående konfliktene er uttrykk for at 
eksisterende rammeverk for fiskeriforvaltningen i Nordøst-Atlanteren er 
mangelfullt. De avtaler som man inntil nå har hatt om fiskeriene, er ikke 
tillempet den dynamiske utviklingen i havet. Klimaendringene ventes å 
forsterke den dynamiske prosess og det vil gi ytterligere utfordringer i 
fremtiden. Det er behov for nytekning, som kan brukes til å utvikle en 
holdbar og bærekraftig løsning for forvaltningen av felles fiskebestander. 
 
Utvalget har forståelse for at Nordisk ministerråd ikke kan bli innblandet i 
selve forhandlingene. Men utvalget mener at det kan være behov for inn-
sats fra det nordiske samarbeidet, som kan bidra til å gi et positivt skubb i 
forhandlingene; en nøytral plattform som kan levere nye ideer til å inspi-
rere de respektive parter i forhandlingene til å komme fram til en langsik-
tig holdbar løsning. Det kan også være ideer som regionale fiskeriforvalt-
nings organisasjoner (RFMOs) i andre havområder kan ta i bruk. 
 
Derfor foreslår Miljø- og naturressursutvalget at Nordisk råd tar initiativ til 
at Nordisk ministerråds innsats fastholdes og videreutvikles med sikte på 
å levere kunnskap og ideer om tiltak, som kunne forbedre forutsetningen 
for å finne en langsiktig holdbar forvaltning av felles fiskebestander i 
Nord-Atlanteren. 
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5. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget Miljø- 
og naturressursutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

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

 
Stockholm, 28. oktober 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 
Christina Gestrin (sv), formann 
Eeva-Maria Maijala (cent) 
Lars Tysklind (FP) 
Lauri Heikkilä (saf) 
 
 

Pia Hallstrøm (saml) 
Sara Karlsson (S) 
Elia Tiainen vänst) 
Sjúrður Skaale (Jvfl.), nestformann 
Steen Gade (SF) 
Thomas Finnborg (M) 
 

 
Róbert Marshall (Björt framtíð), avstår fra at stemme. 
 
 
Reservation: 
Per Rune Henriksen (A) og Øyvind Halleraker (H) avviser forslaget og fo-
reslår, at Nordisk råd ikke foretager sig noget i sagen. 
 
Stockholm, 28. oktober 2014 
Per Rune Henriksen (A) 
Øyvind Halleraker (H) 
 
 
 
 


