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FISKEBREVET
Nord-Norges Europakontor

I NYHETSBREVET

Hei!
Nyhetsbrevet for september preges igjen av EUs sterke

STORE FREMSKRITT I HIGH

fokus på det grønne skiftet, miljø og bærekraft. Du kan
lese at Sverige og Finland får betydelige summer til å
gjennomføre det grønne skiftet i EUs felles fiskeripolitikk,
samt at en ny rapport om hvordan en skal gjenopprette
torskebestanden i Irskesjøen har kommet.

SEA BIODIVERSITY TREATY

SLUTT PÅ BUNNFISKE I
VERNEDE
DYPHAVSØKOSYSTEMER I

En annen ting som bør være av stor interesse for
nordnorske forsknings- og næringsmiljøer, er at EU nå
etablerer et større algeforum, der vi kan delta. Sist, men
ikke minst kan du lese at EU er ute med et anbud på
markedsovervåkning av fiskeri- og havbruksprodukter, og
du kan lese om kommende høringer og arrangementer
innen sektorene i EU.

God lesning!
Nils Kristian Sørheim Nilsen
Direktør / Dr.polit

EU-FARVANN

NY SLUTTRAPPORT OM EULANDS HÅNDHEVELSE AV
ULOVLIG, URAPPORTERT
OG UREGULERT FISKE (IUU)

ALGEFORUM ETABLERES
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Månedens hovedsak: Store fremskritt i High Sea Biodiversity Treaty
Fra midten til slutten av august var EU en sterk pådriver i den 5. mellomstatlige
konferansen, med siktemål om å fremforhandle FNs biodiversitetstraktat.
Konferansen resulterte i betydelige fremskritt på nesten alle områder, for å
beskytte havet, takle miljøødeleggelser, bekjempe klimaendringer og forhindre
tap av biologisk mangfold. Dette skal blant annet gjøres gjennom etablering av
store marine verneområder.
Til tross for stor innsats, har en ikke klart å nå målet om en underskrevet avtale.
Årsaken til dette skal være at Russland og Kina er fast bestemt på å avspore
forhandlingene.
En slik avtale vil gjelde for de havområdene som ligger utenfor nasjonal
jurisdiksjon, og dekker nesten to tredjedeler av verdens hav (inkl. havbunnen).
Disse havområdene inneholder store marine ressurser og biologisk mangfold av
økologisk og sosioøkonomisk betydning. Samtidig er områdene under økende
press fra forurensning, overutnytting, klimaendringer og redusert biologisk
mangfold. Les mer om saken her.

Fiskeriforvaltning
Forslaget til fiskekvoter i Østersjøen for 2023 vedtatt
EU-kommisjonen vedtok den 23. august sitt forslag til fiskekvoter for Østersjøen i
2023. Forslaget innebærer økte kvoter for sild og rødspette, samtidig som
dagens nivåer for laks, samt bifangst av torsk, og sild opprettholdes. Det foreslås
også å redusere kvotene for de fire gjenværende bestandene (ulike arter av sild,
samt brisling), for å bedre bærekraften til disse bestandene.
Les mer om forslaget her.

Slutt på bunnfiske i vernede dyphavsøkosystemer i EU-farvann
I tråd med ambisjonene i EUs strategi for biologisk mangfold, meddelte
Kommisjonen den 15. september at det innføres en ny forskrift for å stenge 87
sensitive soner for bruk alt av fiskeredskaper som er i berøring med havbunnen.
Dette gjelder EU-farvannene i Nordøst-Atlanteren. Basert på deep-sea accessreguleringen og råd fra forskerne i International Council for the Exploration of the
Sea (ICES), beskytter den nye forskriften 57 sårbare dyphavsøkosystemer,
samtidig som den skal skape minst mulig forstyrrelser på fiskeriene.
Forskriften trer i kraft 20 dager (dvs. rundt 5. oktober) etter publisering i EU
offisielle tidsskrift og vil umiddelbart gjelde for alle fartøy fra EUs medlemsstater,
samt fra tredjeland som opererer i EU-farvann.
Mer om saken kan leses her.
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Sverige får € 115,9 millioner til gjennomføring av den ‘’grønne’’
delen av EUs Common Fisheries Policy
Via European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund er Sverige bevilget
betydelige midler til å implementere EUs felles fiskeripolitikk (CFP) og EUs
politiske prioriteringer skissert i Green Deal. Den totale økonomiske bevilgningen
til det svenske programmet for 2021-2027 er € 231,6, der EU-bidraget står for €
115,9 millioner.
Fondet skal fremme bærekraftig vekst i Sveriges havbruks- og fiskerinæring og
stimulere til innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer. Mer konkret, så skal
programmet blant annet støtte: investeringer for å overholde landingsplikten,
redusere negative økosystempåvirkninger og sikre en sunn matforsyning;
forskning og innovasjon for å forbedre effektivitet og bærekraft i hele verdikjeden;
fiskerikontroll og datainnsamling for å iverksette den felles fiskeripolitikken
(CFP); og beskyttelse av biologisk mangfold og marine verneområder.
Mer kan du lese her.

Mens Finland får €71.8 million til samme formål
Via det samme fondet, og under samme forutsetninger, får Finland € 71,8
millioner. Fondet skal brukes til å fremme bærekraftig vekst i landets fiskeri- og
havbrukssektor og legge til rette for modernisering og innovasjon. Dette betyr at
programmet vil støtte tilgjengeligheten av innlandsfisk og utvikling av småskala
fiskerier; forskning og innovasjon for å forbedre effektivitet og digitalisering i hele
verdikjeden; og beskyttelse av biologisk mangfold og tilstanden til
fiskebestandene.
Her finner du mer om saken.
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Sluttrapport om EU-lands håndhevelse av ulovlig, urapportert og
uregulert fiske (IUU)
Formålet med dette prosjektet har vært å studere medlemsstatenes
lovgivningsrammer og håndhevingssystemer om forpliktelser og sanksjoner for
brudd på reglene som følger av IUU-forordningen.
Mer om saken, og sluttrapporten, finnes på denne siden.

Sluttrapport om kartlegging av kilder til dødelighet for torsk i
Irskesjøen
De siste årene er det gjort framskritt for å bedre utnyttelsesgraden av
fiskebestandene gjennom EUs regelverk og fiskeriforvaltningspolitikk. Noen
bestander har imidlertid ikke hatt den forventede utviklingen, iht. forvaltningstiltak.
For disse bestandene er det behov for en bedre forståelse av samspillet mellom
fiskeriene, økosystemet og miljøet.
Torsken i Irskesjøen (ICES Division 7a) er et eksempel på en slik bestand.
EASME (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)prosjektet "Report of a tagging study to determine mortality sources on cod in the
Irish Sea (EASME/EMFF/2015/010)" har sett nærmere på dette. I et forsøk på å
gjenopprette torskebestanden i Irskesjøen, har forvaltningstiltak vært iverksatt
siden år 2000, gjennom en rekke EU-forskrifter. Tiltakene har fokusert på
periodevis beskyttelse av gyteområder, samt en rekke tekniske bevaringstiltak, og
fangstbegrensninger.
Rapporten lastes ned her.
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Hvordan går det med EUs strategi for bioøkonomi?
EUs Bioøkonomistrategi, som ble vedtatt i 2018, spiller en viktig rolle for EU i å
oppnå klimanøytralitet og miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Bioøkonomi
omfatter alle sektorer og tilhørende tjenester og investeringer som produserer-,
bruker-, behandler-, distribuerer- eller forbruker biologiske ressurser. I følge en
nylig utgitt framdriftsrapport har det vært god progresjon i EU-landenes satsinger
på dette feltet, men også at de fortsatt har en vei å gå på noen områder.
Hvis du er interessert i å lese mer om dette, så finnes hele rapporten på denne
siden.

Stort europeisk algeforum etableres
Her er en godbit, og en stor mulighet også for de miljøene i Nord-Norge som er
involvert i ‘’algebransjen’’. Generelt sagt, retter de fleste av EUs programmer og
finansieringsmekanismer seg mot innovasjoner og utviklingsprosjekter i allianser,
nettverk, konsortier og forum. Algesektoren er et stort satsingsområde i EU, og nå
etableres EU4Alga Forum, der en nå kan sende inn en forhåndsregistrering.
Forumet er en plattform for samarbeid mellom europeiske algeinteressenter,
inkludert
algeprodusenter,
selgere,
forbrukere,
teknologiutviklere
samt
rådgivningsbedrifter, investorer, offentlige myndigheter, akademia, forskere og
frivillige organisasjoner.
Forumet har syv arbeidsgrupper som skal jobbe for å utvikle algesektoren på ulike
områder: mikroalger, makroalger, alger for mat og for fôr, økosystemtjenester og
bioremediering, bioaktiviteter og biorefinering, ungdom og entreprenørskap.
Lenke til registrering og mer informasjon finnes her.

Anbud
ute:
EUs
havbruksprodukter

markedsovervåkning

for

fiskeri-

og

Det er for tiden ute et anbud, der også norske aktører kan gi tilbud på tjenester
som skal sikre kontinuiteten i aktivitetene og tjenestene som i dag leveres av EUs
markedsovervåkning for fiskeri- og havbruksprodukter (EUMOFA) og for å
implementere, drive og vedlikeholde en fullverdig markedsovervåkningstjeneste på
EUs fiskeri- og havbruksmarkeder. Tidsfrist for innlevering av anbud er 30.
september 2022.
Mer informasjon om anbudet finner du her.
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Høringer
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)

Kalender
22. september

Bærekraftig blå økonomi og akvakultur i EUs regioner
Brussel, Belgia

27. – 30. september Aquaculture Europe 2022
Rimini, Italia

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
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