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Þingmannatillaga 
um sameiginlega vefgátt og staðla fyrir umhverfisgögn sjávar 

Tillaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún komi á fót sameiginlegum gagnagrunni til söfnunar gagna um 

umhverfi sjávar, þar á meðal fiskistofna; 

að hún ákveði sameiginlegan staðal um söfnun gagna og miðlun gagna um 

umhverfi sjávar, þar á meðal fiskistofna. 

Bakgrunnur 

Loftslagsbreytingarnar valda ekki bara ofsafengnu veðurfari. Hækkandi hitastig 

sjávar skapar ný vandamál fyrir Norðurlöndin. Uppsjávarfiskar fylgja 

hitastigsbreytingum sjávar og færa sig milli svæða. Í dag veiðast makríll, síld og 

túnfiskur langt uppi í norðurhöfum – en slíkt var óhugsandi fyrir fáeinum árum síðan. 

Um leið súrnar hafið stöðugt meira í kjölfar aukins koltvísýrings í andrúmsloftinu, sem 

einnig hefur áhrif á útbreiðslu fiska. Þessi hafsvæði eru ekki jafn vel rannsökuð og 

hefðbundin fiskimið. 

 

Hvert Norðurlandanna fyrir sig stundar rannsóknir af ólíkum toga á umhverfi sjávar 

og í mismiklum mæli fyrir tilstilli stjórnvalda og háskóla á eigin hafsvæðum og 

alþjóðlegum hafsvæðum. Svo ná megi fram sameiginlegum skilningi á ástandi sjávar 

og til að tryggja góða miðlun þekkingar milli stjórnvalda, rannsóknarhópa og háskóla, 

væri upplagt að koma á fót sameiginlegri vefgátt fyrir þau gögn sem safnað er. 

 

Með því að hafa þekkinguna sameiginlega og staðlaða mætti auðvelda ýmsar 

viðræður um t.d. fiskveiðikvóta, auk þess að betri skilningur fengist á umhverfisvanda 

yfir landamæri og þeim aðgerðum sem þörf er á. Áður fyrr hefur stefnan í 

sjávarútvegsmálum og stjórnun auðlinda hafsins gefið tilefni til ósættis og deilna í 

norrænu samstarfi. Flokkahópur jafnaðarmanna telur að sameiginlegir staðlar um 

söfnun gagna muni skapa aukið gagnsæi. 
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Vefgáttin mun því geta gagnast bæði efnahagslegum ávinningi til lengri tíma litið og 

umhverfisstjórnun sjávar fyrir öll Norðurlöndin. Auk þess felst mikið norrænt 

notagildi í því að tryggja miðlun viðeigandi þekkingar og rannsókna á sameiginlegum 

hafsvæðum okkar og tryggja samstöðu um mæli- og gagnastaðla á þessu sviði. 
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