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Hei! 
I fiskebrevet for oktober presenterer vi
hovedtrekkene fra den økonomiske
årsrapporten 2022 om EUs fiskeflåte som er
påvirket av høye drivstoffpriser i kjølvannet av
krigen i Ukraina, og støtten fra EU. 

Vi ser også nærmere på kommisjonen sitt
forslag for fangstbegrensninger til
fiskebestander i EUs farvann i Atlanterhavet,
Kattegat og Skagerrak for 2023, inkludert for
dyphavsbestander for 2023 og 2024. Videre,
så ser vi på et EU-prosjekt, der det jobbes
med å få flere unge engasjert i fiskeindustrien.
Fiskekvotene for Atlanteren, Skagerak,
Nordsjøren, det baltiske hav mm er ferdig
forhandlet. Les mer i vårt nyhetsbrev for fisk
og hav.

God lesning!
Nils Kristian Sørheim Nilsen

Direktør / Dr.polit
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MÅNEDENS HOVEDSAK:
ØKONOMISK ÅRSRAPPORT FOR 2022 OM EUs FISKEFLÅTE: SEKTOREN ER
PÅVIRKET AV HØYE DRIVSTOFFPRISER I KJØLVANNET AV KRIGEN I
UKRAINA

Den årlige økonomiske rapporten om
EUs fiskeflåte gir en oversikt over
strukturen og den økonomiske støtten
til EUs kystfiskeflåte. Rapporten er et
resultat av arbeid fra økonomiske
eksperter fra den vitenskapelige,
tekniske og økonomiske komiteen for
fiskeri (STECF) og EU-kommisjonen.

I følge den nylig utgitte årsrapporten
forventes EUs fiskerier å slite med å
opprettholde lønnsomhet pga. den
kraftige økningen i energikostnader og
inflasjon i 2022. Det fryktes at store deler
av næringen vil gå med tap det
inneværende året. Framskrivningen tar
ikke hensyn til EUs økonomiske støtte og
nasjonal statsstøtte, som bør dempe de
økonomiske virkningene av den fortsatte
økningen i energipriser og inflasjon.
Resultatene i rapporten viser også at
målene om bærekraftig fiske og
energiomstilling er gjensidig forsterkende
og nødvendige for å sikre den langsiktige
sosioøkonomiske levedyktigheten til EUs
fiskerisektor.
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En krisemekanisme som gjør det
mulig å gi spesifikk støtte under
European Maritime, Fisheries and
Aquaculture Fund (EMFAF);
Et midlertidig kriserammeverk for
statsstøtte; og
En modifikasjon av European
Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
for å tilby spesifikk støtte.
Hele årsrapporten kan lastes ned her.

Flåtens påvirkning av eksterne
faktorer siden 2020

I tillegg til anslag for 2022, ser rapporten
også tilbake på 2020 da sektoren ble
påvirket av COVID-19-pandemien.
´´Motvinden´´ forårsaket av COVID-19-
pandemien og andre eksterne faktorer,
som at Storbritannia gikk ut av EU,
påvirket enkelte flåtesegmenter mer enn
andre. Både den store og småskala
kystflåten gikk med samlet overskudd i
2020, til tross for en nedgang i brutto
fortjenestemargin. I kjølvannet av
Russlands invasjon av Ukraina, har
drivstoffprisene nesten doblet seg i
sammenlignet prisene i 2021, og dermed
økt driftskostnadene betydelig.

Støtte fra EU
Fra den russiske aggresjonen begynte,
og som svar på de negative
konsekvensene av COVID-pandemien,
vedtok EU å bistå sektoren gjennom:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/41304484?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%2Freports%2Feconomic%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d7Ie%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/41304484?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%2Freports%2Feconomic%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d7Ie%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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En ny generasjon fiskere i EU.
Fiske er vanligvis ikke et fag som kan
læres på skolene. Ferdighetene og
kompetansen blir vanligvis overført fra
eldre fiskere som lære de yngre. Dette
skaper utfordringer som å tiltrekke
ungdom til sektoren og økt alder blant
fiskerne.

I Lokka-Porttipahta-reservoaret i finsk
Lappland er rekruttering av ungdom til
sektoren avgjørende for overlevelsen til
områdets fiskerier, og for sikkerheten i
matforsyningskjeden. Takket være EU-
finansiering har Lokka Fishers igangsatt et
prosjekt for å gjøre noe med disse
begrensningene, og sørget for fornyelse i
fiskerisektoren. Hvordan har dette
prosjektet blitt gjennomført og hva er
resultatet? Les mer her.

Avtalen som nå er inngått innebærer at
mange av de nåværende kvotene
videreføres. Hva de nye kvoteanslagene
er satt til, kan leses her.

Også fiskekvotene for Middelhavet og
Svartehavet for 2023 har kommet. Saken
kan leses her.

ENIGHET OM FISKEKVOTER FOR
2023 FOR DET BALTISKE HAV
 
Rådet for den europeiske union kom til
enighet den 17. oktober om fiskekvoter
for 2023 for det baltiske hav. Kvotene er
i tråd med forslaget fra Kommisjonen
(Commission’s proposal). Situasjonen i
det baltiske hav er fortsatt vanskelig.
Sjøbassenget står overfor miljømessig
press, utfordringer for flere økosystemer,
inkludert flere fiskearter.

FISKEMULIGHETER I 2023
Den 28. oktober offentliggjorde
Kommisjonen sitt forslag for
fangstbegrensninger til fiskebestander
i EUs farvann i Atlanterhavet, Kattegat
og Skagerrak for 2023, inkludert for
dyphavsbestander for 2023 og 2024. 
 Forslaget gjelder totalt tillat fangst
(TAC) for 17 arter. Fangster (TAC) for
fiskeriene som opererer på bestander
forvaltet utelukkende av EU. 

Forslaget vil bli oppdatert etter
avslutningen av de bilaterale (Norge
og Storbritannia) og multilaterale
konsultasjoner med kyststatene, og
fullføringen av beslutningsprosessene
i de regionale
fiskeriforvaltningsorganisasjonene
(RFMOs). Les mer om det her.

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/older-younger-ones-building-new-generation-fishers-eu-help-2022-10-06_en
https://bit.ly/3SRr7vH
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6134
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fen%2FIP_22_5064&data=05%7C01%7Cnilnil%40nfk.no%7Cbd606aaac54f49b1e51208dab52d99ea%7Cfb4d11693ede4ab4b242eb740ce3a1be%7C0%7C1%7C638021504712086608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZSbEZeIc4vXthXtsk6yVZow207eXBZgCFEGnF%2B1rD18%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6437
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ROBUSTHETEN AV EUs
KOMMERSIELLE FISKERIER I
FORHOLD TIL KLIMAENDRINGENE

Den 7. oktober presenterte EUs
generaldirektorat for fisk og hav (DG
Mare) en ny studie gjennomført av
European Climate, Infrastructure and
Environment Executive Agency (CINEA).
Studien (study) konkluderer med at EUs
kommersielle fiske kan bli robust mot
klimasjokk hvis fisket blir forvaltet iht.
vitenskapelige tilrådinger, og prinsippene
for den største mulige bærekraftige
fangsten en kan oppnå fra bestanden
(MSY).

Studien viste at for å tilpasse seg og
motarbeide effektene av såkalte
klimasjokk, måtte man innføre en mer
fleksibel og tilpasset fiskeriforvaltning.
Eksempler på dette er å fiske på de lavere
nivåene av FMSY for å redusere
dødelighet for fisk, samt innføre mer
fleksible kvoteallokeringssystemer. Mer
om saken, og studien, finnes her.

SURFER PÅ BØLGEN AV MARINT
SØPPEL
Plastforurensning i våre hav har, ifølge DG
Mare, alvorlige konsekvenser for
biodiversitet, fiskeriene, turisme og
kystsamfunn. EU har tatt mange grep
enten direkte via juridiske initiativ, via
holdningskampanjer, eller ved å støtte
innovative prosjekter som jobber med
håndtering av marin plastforsøpling. Et av
disse prosjektene er STRANDET, som har
bidratt til resirkulering av plast samlet inn
på nordvest-Jutland i Danmark og omgjort
til styrefinner på surfebrett. Hvordan blir
dette til?, kan du lese mer om her 

10-ÅRIG POLITISK AVTALE
FORNYET OM TILGANGEN TIL EU-
HAV
I slutten av september ble det
tsjekkiske presidentskapet i Rådet for
den europeiske union og
Europaparlamentet enige om en
tiårig forlengelse av den nevnte
avtalen - som gir EUs fiskeflåte
tilgang til medlemslandenes
territorielle havområder. Avtalen
forlenger reglene for tilgang til EUs
havområder og  trer i kraft fra 1.
januar 2023. 

De gjeldene reglene for restriksjoner
mht. tilgang til hverandres
havområder, er nedfelt i EUs felles
fiskeripolitikk (CFP), og reglene kan
bli revidert i kommende revideringer
av CFP, når en også vurderer hvor
godt denne politikken fungerer. Mer
om saken finner du her.

Foto: Strandet prosjektet.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fdoi%2F10.2926%2F155626&data=05%7C01%7Cnilnil%40nfk.no%7Cbd606aaac54f49b1e51208dab52d99ea%7Cfb4d11693ede4ab4b242eb740ce3a1be%7C0%7C1%7C638021504712086608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m5zr6Gbd4DY8oJzmIChtgPSUPNuy8knc9Ho1tLdMeIw%3D&reserved=0
https://bit.ly/3sHXMJq
https://bit.ly/3sLEF18
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/29/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-access-to-union-waters-extending-the-current-rules-for-fishermen-for-another-ten-years/


FORNYET AVTALE MELLOM EU
OG STORBRITTANIA OM
FORDELING AV KVOTER PÅ
FELLES BESTANDER

Den 19. oktober annonserte Rådet at EU
og Storbritannia, gjennom sin EU- UK
Trade and Cooperation Agreement
(TCA), hadde kommet til enighet om
fordeling av fiske på felles
fiskebestander. Disse rettighetene i
britiske farvann, fordeles gjennom årlige
konsultasjoner etter Brexit. Iht. avtalen,
skal 25% av EU kvoter i britiske farvann
overføres til britene mellom 2021 og
2026. 

Avtalepartene er også enige om å sikre
at fiske på felles bestander skal gjøres
på en miljømessig bærekraftig måte, og
bidra til levevilkår for fiskerne. Mer om
saken og avtalen her.
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NYE ANBEFALINGER TIL EUs
TAKSONOMI FOR FISKERIENE
EUs Market Advisory Council (MAC) har
nylig kommet med nye anbefalinger for
EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter
og utkast til vurderingskriterier for
fiskeriene. EUs taksonomi er et
klassifiseringssystem som angir graden av
miljømessige og bærekraftige aktivitet
innen ulike sektorer. 

Den 6. oktober kunne nettmagasinet, EU
Fishing Industry rapportere at nye
anbefalinger mht. dette systemet hadde
kommet fra nevnte råd. Taksonomien er
tenkt å være en plattform for bærekraftig
finansiering. En delegert lovgivning på
dette feltet er forventet denne høsten. Les
mer om ekspertene i MAC sine
taksonomiråd. 

Foto: Europakommisjonen.

MER OM EUs KAMP MOT ULOVLIG FISKE 
I slutten av september kom en rapport fra the European Court of Auditors (den
europeiske revisjonsretten) som er klar på at EUs medlemsland må øke sin innsats mot
ulovlig fiske. Kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, har vært høyt på EUs
agenda de seneste årene – fordi, som det hevdes – er dette en av de største truslene
mot økosystemer og undergraver arbeidet med å forvalte bærekraftige fiskerier. 

Mange tiltak er iverksatt av EU, men som rapporten hevder, er ikke disse tiltakene like
effektive som man hadde håpet. Rapporten anbefaler at EUs medlemsland
gjennomfører såkalte avskrekkende sanksjoner, for å bedre hindre denne ulovlige
praksisen.  Hele rapporten fra European Court of Auditors kan leses her.

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-fish-stocks/eu-uk-fishing-quotas/
https://marketac.eu/eu-taxonomy/
https://marketac.eu/eu-taxonomy/
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=17094
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=17094


Kalender 

21. november             5. internasjonale MPS (marine spatial planning)-Forum
                                   Barcelona, Spania

22. – 23. november    3. internasjonale konferanse om marin/maritim
                                  arealplanlegging
                                   Barcelona, Spania og online

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

• De minimis aid in the fishery and aquaculture sector (europa.eu)

• Block-exempted aid in the fishery and aquaculture sector (europa.eu)

• Amendment to the State aid Guidelines for fisheries and aquaculture
(europa.eu)

• Fisheries – Fishing Vessel Safety Directive (evaluation) (europa.eu)

• Protecting the seabed from bottom trawling by fishing vessels – evaluation
(europa.eu)

https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/events/5th-international-mspforum
https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/events/3rd-international-conference-marinemaritime-spatial-planning
https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/events/3rd-international-conference-marinemaritime-spatial-planning
https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/events/3rd-international-conference-marinemaritime-spatial-planning
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13015-De-minimis-aid-in-the-fishery-and-aquaculture-sector_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13014-Block-exempted-aid-in-the-fishery-and-aquaculture-sector_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13013-Amendment-to-the-State-aid-Guidelines-for-fisheries-and-aquaculture_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12522-Fisheries-Fishing-Vessel-Safety-Directive-evaluation-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1884-Protecting-the-seabed-from-bottom-trawling-by-fishing-vessels-evaluation_en

