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Hei! 
I fiskebrevet for november presenterer vi
hovedtrekkene fra EU-Kommisjonen sitt
arbeidsprogram for matpolitikken i 2023 og ser
nærmere på reglene om begrenset adgang for
EU-fiskefartøy.  
 
EU har også stor tro på algesektoren. 15.
november vedtok kommisjonen meldingen
"Towards a strong and sustainable EU algae
sector" som et initiativ for å utløse potensialet
til alger i EU.  
 
I fiskebrevet ser vi også nærmere på EU og
landene rundt Middelhavet som ble enige om
de første flerårige forvaltningsplanene. 

God lesning!
Nils Kristian Sørheim Nilsen

Direktør / Dr.polit
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EU-KOMMISJONENS ARBEIDSPROGRAM
FOR MATPOLITIKKEN I 2023
Kommisjonen presenterte nylig sitt
arbeidsprogram «A Union standing
firm and united». Dette inneholder
viktige tiltak på det matpolitiske
området.

Det presenteres et rammeverk for
bærekraftige matsystemer i tredje kvartal
2023, der bærekraft er et sentralt
element. EU-kommisjonen foreslår
revidert dyrevelferdsregelverk i tredje
kvartal, som utvides med flere
artsspesifikke regelverk. 

Kommisjonen ønsker å redusere avfall og
miljøpåvirkningen av avfall og vil
presentere et forslag til revidert direktiv
for matavfall i andre kvartal 2023.  

I andre kvartal 2023 blir det også
foreslått nye regler for genredigering som
skal bidra til et mer robust og bærekraftig
matsystem gjennom innovative
planteprodukter. Presentasjon av forslag
til en egen jordhelselov som ivaretar
beskyttelse, bærekraftig forvaltning og
restaurering av jordsmonn er planlagt i
andre kvartal 2023. Les mer her. 
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Fra Europaparlamentet meldes det den
22. november at EU-landene forlenger
ordningen med adgangsbegrensninger
i ytterligere ti år.  

Ordningen betyr at EU-landene vil kunne
begrense adgangen for andre
medlemslands fiskefartøy til sitt
nasjonale territorialfarvann innenfor 12
nautiske mil i ytterligere ti år.  

Tilgang vil fortsatt kun gis til fartøy som
tradisjonelt fisker i området. Dette gjør
det mulig for medlemslandene å redusere
presset på bestandene i enkelte områder,
og bevare lokale økonomiske og
småskala aktiviteter langs kysten. For de
ytterste EU-regionene omfatter
unntakene områder innenfor 100
nautiske mil for fartøyer registrert i disse
regionene. 

Parlamentet støttet avtalen som ble
oppnådd med rådet i september med 608
stemmer mot 13 og 9 avholdende, slik at
det nåværende regimet - som gjenspeiler
flere bilaterale justeringer og endringer
etter Brexit - kan fortsette til 1. januar
2032, og å holde beskyttelsestiltakene på
plass. Mer om saken her. 

Utvidet regler om begrenset
adgang for EU-fiskefartøy

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A413d324d-4fc3-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02%2FDOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A413d324d-4fc3-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02%2FDOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41808/meps-concluded-negotiations-on-rules-granting-equal-access-to-eu-waters
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55720/rules-on-limited-access-of-eu-fishing-vessels-to-national-waters-extended
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55720/rules-on-limited-access-of-eu-fishing-vessels-to-national-waters-extended


utvikle ny verktøykasse for algedyrkerne; 
legge til rette for tilgang til marine områder, identifisere optimale lokaliteter for
taredyrking og inkludere taredyrking og gjenbruk av sjø i maritime arealplaner; 
sammen med Den europeiske standardiseringskomité (CEN) utvikle standarder
for algeingredienser og miljøgifter. 
vurdere markedspotensialet, effektiviteten og sikkerheten til algebaserte
materialer. 
analysere algemarkedet og foreslå markedsstimulerende mekanismer for å støtte
overføring av teknologi fra forskning til marked. 
finansiere pilotprosjekter for karriereorientering, støtte innovative små og
mellomstore bedrifter og prosjekter i algesektoren. 
støtte, gjennom Horisont Europa og andre forskningsprogrammer i EU, utvikling
av nye og forbedrede algeprosesseringssystemer mm. 

NY MELDING OM POTENSIALET TIL ALGER

EU er en av de største importørene av tangprodukter globalt, og etterspørselen
forventes å nå € 9 milliarder i 2030, spesielt innen mat, kosmetikk, legemidler
og energiproduksjon. Den 15. november vedtok kommisjonen meldingen
"Towards a strong and sustainable EU algae sector", som er et initiativ for å
utløse potensialet til alger i EU.  

Meldingen foreslår 23 tiltak for å skape muligheter for industrien til å bli en robust,
bærekraftig og regenerativ sektor, som er i stand til å møte den økende
etterspørselen fra EU. Noen viktige tiltak inkluderer: 

Aktører i algesektoren er sentrale for gjennomføring av de foreslåtte tiltakene. Alle
aktører er også velkomne til å delta i EU4Algae Forum som ble lansert av
Kommisjonen i februar i år, og tidligere nevnt i nyhetsbrevet. Les mer om saken her
og dokumentet med de 23 tiltakene. 
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https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-towards-strong-and-sustainable-eu-algae-sector_en%22%20/t%20%22_blank
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6899
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6899
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HISTORISK ENIGHET OM 
 FORVALTNINGSPLANER

I midten av november ble EU og
nabolandene rundt Middelhavet, for første
gang i historien, enige om etablering av
fem flerårige forvaltningsplaner
(MAPs) basert på prinsippene iden felles
fiskeripolitikken (CFP).
  
Dette er et viktig skritt for å forbedre den
miljømessige og økonomiske bærekraften
til fiske i Middelhavet. Planene er
resultatet av det 45. årlige møtet i General
Fisheries Commission for the
Mediterranean (GFCM). EU-kommisjonen,
sammen med medlemsstatene og mer enn
20 andre kyststatene, vedtok GFCMene
enstemmig. 

Planene omfatter totalt 21 tiltak, der 19 var
fremmet av EU, for forvaltning og kontroll
av fiskeri, akvakultur og beskyttelse av
følsomme habitater. EU støtter også
gjennomføringen av alle tiltakene og den
nye GFCM 2030-strategien med et årlig
tilskudd på € 8 millioner. Vil du vite mer
om planene og tiltakene, finner du mer
her. 
 
Disse forvaltningsplanene kan ses i
sammenheng med etableringen av Blue
Mediterranean Partnership, som ble
kunngjort under COP27 i Sharm el-Sheik.
Du kan lese mer om dette her.   
 

SAMMEN FOR RENERE STRENDER
Det har vært nok et fantastisk år for
den globale strandrydding kampanjen,
#EUBeachCleanUp 

Tusenvis av mennesker i Europa har tatt
del i kampanjen for å rydde og synliggjøre
virkeligheten av marin forsøpling. Over
165 000 kilo søppel og tusenvis av
sigarettsneiper og flaskekorker har blitt
samlet under 240 aksjoner. Les mer om
kampanjen her. 

SMÅSKALA FISKERI I EURONEWS
OCEAN
Småskalafiskere utgjør halvparten av de
som jobber i fiskeriindustrien i Europa. Som
næringen forøvrig står de ovenfor ulike miljø
og økonomiske utfordringer. Hva er
løsningene på disse? 

I Kroatia og Hellas jobber småskala fiskere
med å finne løsninger som kan sikre en
bærekraftig fremtid for fiskere. Euronews
Ocean er et magasin i samarbeid med
Europakommisjonen, DG MARE.  Finn ut
mer her.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1380
https://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.fao.org/gfcm/publications/brochures/gfcm2030strategy/en/#:~:text=The%20GFCM%202030%20Strategy%20upholds,thriving%20economies%20and%20healthy%20ecosystems.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6842
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6842
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-commission-supports-new-mediterranean-partnership-teaming-sustainable-blue-economy-2022-11-08_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-commission-supports-new-mediterranean-partnership-teaming-sustainable-blue-economy-2022-11-08_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eubeachcleanup-2022-together-against-marine-litter-2022-10-28_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eubeachcleanup-2022-together-against-marine-litter-2022-10-28_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/euronews-ocean-season-4-episode-11-small-scale-coastal-fishing-2022-11-23_sv
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/euronews-ocean-season-4-episode-11-small-scale-coastal-fishing-2022-11-23_sv
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EUROPEAN MARITIME, FISHERIES
AND AQUACULTURE FUND 2021-
2027
Kommisjonen har vedtatt et program
for Tyskland, som skal brukes til å
implementere EUs fiskeripolitikk (CFP)
og politiske prioriteringer, som er i tråd
med den grønne omstillingen i Europa.
Den totale økonomiske bevilgningen er
€302,6 millioner, hvorav EUs bidrag
utgjør €211,8 millioner.
49 % av tildelingen skal brukes på å
utvikle bærekraftig fiskeri. 33 % blir
investert i bærekraftig akvakultur,
prosessering og markedsføring. I
tillegg skal 10 % brukes til å utvikle en
bærekraftig økonomi i ulikekyst- og
innlandsområder. Les mer om
tildelingen her.  

Kommisjonen vedtok også et
tilsvarende program for Bulgaria, for å
implementere EUs fiskeripolitikk (CFP)
og politiske prioriteringer som er i tråd
med den EUs grønne omstilling. Den
totale økonomiske bevilgningen for det
bulgarske programmet for perioden
2021- 2027, er €121 millioner, hvorav
EUs bidrag utgjør €85 millioner. Les
mer om saken her. 

SNURREVADFISKE I DEN
ENGELSKE KANALEN 
Tirsdag 22. november besluttet
Europaparlamentet at snurrevadfiske får
fortsette i den engelske kanalen og ikke
blir forbudt. 608 (av 705)
parlamentsmedlemmer stemte for videre
snurrevadfiske, mens 13 stemte imot.
Tidligere i år har det vært mye diskusjoner
rundt denne redskapsbruken, og i juli ville
parlamentet sin fiskerikomite (PECH) forby
snurrevadfiske i den engelske kanalen.
Les mer om saker her. 

SPANJOLENE KREVER ANNULLERING
AV KOMMISJONENS HAVFISKEFORBUD
Den spanske regjeringen krever en
annullering av kommisjonens forbud mot
dyphavsfiske i 87 områder i
Atlanterhavet. Regjeringen mener at
mulige konsekvenser for fiskeflåten ikke
har blitt vurdert og går imot prinsippene i
den felles fiskeripolitikken om en balanse
mellom beskyttelse av marint biologisk
mangfold og bærekraft. Les mer om
annulleringen her. 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-2021-2027-eu212-million-programme-germany-2022-11-24_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-2021-2027-eu212-million-programme-germany-2022-11-24_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-2021-2027-eu85-million-programme-bulgaria-2022-11-24_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-2021-2027-eu85-million-programme-bulgaria-2022-11-24_en
https://thefishingdaily.com/featured-news/dutch-claim-victory-in-eu-parliament-over-flyshooting-ban-in-the-channel/
https://thefishingdaily.com/featured-news/dutch-claim-victory-in-eu-parliament-over-flyshooting-ban-in-the-channel/
https://thefishingdaily.com/featured-news/spain-files-for-annulment-of-commissions-deep-sea-fishing-ban/
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UTILSTREKKELIG KONTROLL AV ULOVLIG SJØMATFANGST 
I en nylig publisert rapport fra EU IUU Fishing Coalition påstås det at
importkontrollen til EUs medlemsland er utilstrekkelige mht å forhindre ulovlig
fanget sjømat. Mangelen på konsistens i hvordan importkontroller implementeres
på tvers av EU[1]medlemsstatene, gjør at EU-borgerne har en høy risiko for å
konsumere produkter anskaffet fra ulovlig, urapportert og irregulært fiske. 

Selv om det finnes verktøy som kan forbedre åpenhet i fiskeriene og sporbarhet av
sjømat, har nasjonale myndigheter vært motvillige til å frivillig bruke dem.. Les mer
om saken her. 

https://thefishingdaily.com/featured-news/eu-member-state-import-controls-insufficient-to-block-illegally-sourced-seafood/
https://thefishingdaily.com/featured-news/eu-member-state-import-controls-insufficient-to-block-illegally-sourced-seafood/


Kalender 

Høringer
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EU fisheries and aquaculture – energy transition (europa.eu) 
Bidra til å akselerere energiomstillingen i EUs fiskeri- og havbrukssektor: EU
fisheries and aquaculture – energy transition (europa.eu) 

En del høringer innen fiskeri, havbruk og forvaltning er rapportert å komme om
ikke altfor lenge. Disse kan du finne i lenkene under: 

Nord-Norges Europakontor er medlem i European Regions Research and
Innovation Network (ERRIN). Gjennom vårt medlemskap kan nordnorske aktører
delta i møter i nettverket – som består av 16 ulike arbeidsgrupper. Blue
Economy Working Group ønsker nå velkommen til sitt kommende møte om
Ocean and Waters Mission, som finner sted 6. desember mellom 10:00-11:30
CET. 
 
Til dette WG-møtet er EU-kommisjonen invitert til å gi en oppdatering / statusen
mht oppdraget og dens neste «distribusjons- og oppskaleringsfase».
PREP4BLUE-prosjektet vil presentere sitt arbeid med å berede grunnen for
misjonen og dens aktiviteter, mens prosjektet Blue Mission BANOS (der bl.a.
SINTEF deltar), som koordinerer det kommende fyrtårnet i Østersjøen og
Nordsjøbassenget, vil gi en oversikt over det planlagte arbeidet. 
 
Utkast til dagsorden og påmelding finner du her. 
 
Møtet vil bli organisert på nett. Vær oppmerksom på at møtelenken vil bli sendt
til alle påmeldte deltakere en dag før møtet. Ta kontakt med Nord-Norges
Europakontor hvis du ønsker å delta i møtet, slik at vi kan melde inn navnet ditt
til ERRIN. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13619-EU-fisheries-and-aquaculture-energy-transition_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13619-EU-fisheries-and-aquaculture-energy-transition_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13619-EU-fisheries-and-aquaculture-energy-transition_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13619-EU-fisheries-and-aquaculture-energy-transition_en
https://www.prep4blue.eu/
https://errin.eu/events/blue-economy-wg-scaling-mission-restore-our-ocean-and-waters
https://errin.eu/events/blue-economy-wg-scaling-mission-restore-our-ocean-and-waters

