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Desubarktlske
havområdene
i Norskehavet
ogBarentshavet
erhjemfor noen
avverdens
mestomfattende
fiskeressurser.
(Noruesøkonomiske
Norskfiskerijurisdiksjon
sone,fiskerisonen
vedJanMayenogfiskeverpsonnn
vedSvalbard)
omfatteret samletområdepåomtrent2.032mill.km2,dvs.et områdesomer 5,3
gangorså stortsomNorgeslandområder.
fiskerinæringen
Eftersom
er vårneststørsteeksportnæring
(efterpetroleumsnæringen),
til landetskystsamfunn.
er denviktigfor livsoppholdet
Norgeharen vitenskapsbasert
holdningtil ressursforvaltning.
Bærekraftig
forvaltning
av
fiskebestandene
er en sentralmålsetting.
Somfølgeav arbeidetinnEnforskning,
regulering
og
kontroll,
erfiskebestandene
blantverdens
i Norskehavetog
Barentehavet
bestforvaltede
bestandcr.
Forvaltning
av ressunser
samthåndheving
i havet- reguleringstiltak
av reglerogforskrifter
- er et
avgjørende,
nasjonalt
ansvar.Samtidig
er internasjonalt
samarbeid
daviktigefiskebEstander
er delt
medendreland. Denblandete
norsk-russiske
fiskerikommisjgn
og Dennordøstratantiske
(NEAFC)
fiskerikommisjon
er særligviktige.Bådei nordområdene
og ellersfølgerNorgetettde
gdcr
muligekonsekvensene
av klimaendringer
for fiskebestandenes
vandringssmønstre.
Forskning
påat kommersielt
ikkeer sannsynlig.
fiskei detsentralePolhavet
De viktigstefiskeressursenei Barenbhavetog de
tilgrensendehavområdeneer torsk, hyse og lodde. En rekke
andrearter høstesogså,for eksempelblåkveite,reker,uer og
kongekrabbe.I tilleggdrivesdet kommersiellfangstav
vågehvalog grønlandssel.Viktigefiskebestandersom torsk
og hyseforflyfterseg over storeområderog gyter i sør
utenforkystenav Nord-Norge.Sild oppholderseg som
ungfiski Barentshavet,men forflytterseg søroverlangs
norskekystenog i Norskehavetsom voksenfisk. Bestandene
av torsk og sild er blantde størsteiverden, og fiskerienepå
grunnlagav ressursenei Barentshaveter blantde viktigstepå
verdensbasis.
Ved overenskomstenav 2010 mellomNorgeog Russlandom
maritimavgrensningog samarbeidi Barentshavetog
mellom
Polhavetble det fastsatten maritimavgrensnlngslinje
Norgeog Russlandi Barcntshavetog Polhave{f Samtidig
som hele kontinentalsokkelen
liggerunderde to landenes
jurisdiksjon,er havområdeneutenfor200 nautiskemil
intemasjonaltfarvann,noe som skaperet "smutthull"på
62.400km2midt i Barentshavet.
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Utbredelseav torsk. Kilde:
Havforskningsinstituttet.
Klikk på
bildetfor å se kart.

Detnorsk-russIske
flskerisamarbeIdet
Det norsk-russiskefiskerisamarbeidet
om forvaltningav dissefiskebestrandene
foregårinnenfor
r€lmmenav en rekke bilateraleavtaler,blantannet rammeavtaleneav 11. april 1975og 15. oktober
1976,der det også ble oppretteten blandetnorsk-russiskfiskerikommisjon.Kommisjonenhar årlige
møterfor å fastsettestørstetillattefangstmengde(TAC)for fellesfiskebestander,på grunnlagav
vitenskapeligeråd fra Det internasjonalehavforskningsråd
(ICES),der både norskeog russiske
forskereer representert.Dettesikrerat det tas hensyntil biologiskevurderingernår de norsk-russiske
kvotenefor Barentshavetblir fastsatt. Kvoteneer basertpå føre-var-prinsippet,
og måleter å sikre
høy avkastningpå lang sikt. Kommisjonenrcgulererdeegutenden giensidigeadgangentil å drive
fiske i hwrandres fiskerijurisdiksjonsområder
samt utvekslingenav kvoterfor felles eller egne
fiskebestander.
Når dct gjeldcr avtralersom 6r inngåttinnenforKommisjoncn,dslcr Norgcog Rusdandbestandencsv
torsk,hyse, loddeog blåkveite. Toreke-o9 hysebesiandcncdelss likt mcd 50/50,mens loddendoha
til Norgeog 40 o/otil RusEland.For blåkveitener andelen51 % til Norge,45 oÅtil Russland
med60 016
o/o
og 4 til tredjeland.
og kontroll,og i
| 1992 ble Norgeog Russlandenige om å utvidesamarbeidetom fiskeriforvaltning
på
1993ble Det permanentenorsk-russiskeutvalgfiorforvaltnings-og kontrollspørsmål
fiskerisektorenopprettet. Som et ledd i dette samarbeideter det innførten rekkesærligetiltakfor å
I tillegger parteneenigeom uliketeknisketiltak,for
forbedrekontrollenmedfiskeriressursene.
bruk av sorteringsristi tråler og kriterierfor midlertidig
eksempelfor maskevidde,minstestørrelser,
forbudmot fiske i områderder forekomstenav arter utenformålgruppenblir for stor. | 2010 ble dct
for fiskerienepå begge
oppnåddbetydeligefremskritti arbeidetmed å harmoniserereguleringstiltak
siderav den maritimegrenselinjen.
mellom
Partenefatter også vedtakom rammenefor forskningssamarbeid.Havforskningssamarbeidet
Norgeog Russlandbegyntealleredetidlig på 190O-talletog ble formaliserti 1950-årene.Resufffienc
som hvertår fattes av Den
av denneforskningenutgjørgrunnlagetfor forvaltningsvedtakene
og er derforsværtavgjørendeforforvaltningenav de
blandedenorsk-russiskefiskerikommisjon,
samledefiskebestandenei Barentshavet.
Når det gjelderkontrollspørsmå|,
har partenei særliggrad lykkesi samarbeidetom å løse problemer
med overfiskeiforhold til kvoterog uregistrertomlastingav fangsttil tredjelandsfartøyerpå åpent
hav. Slikeformerfor ulovlig,uregulertog urapportertfiske (såkalt|UU-fiske),som tidligerevar et ctorl
problemi Barentshavet,er det i de siste årenestort sett bliftslutt på.
omfattcr
av Den blandedenorsk-russiskefiskerikommisjon,
De samledefangstkvotenesom frastsettes
ogsåandelerfor tredjeland,
for eksempelEU-stater,Færøyene,lslandog Grønland.Disseandclsne
har tidligerevariert,men de siste årene har den samledeandelenav tredjelandstorskefiskefast
utgjort14,5 o/oav størstetillattefangstmengde.De samledefangskvotenehar svingtmye over tid,
men de siste årene har viKige fiskebestandersom torsk nådd svært høye nivåer,med en størsb
tillattefangstmengdefor torsk på en milliontonn i 2013. Fangstkvotenegjelderhele
utbredelsessgmrådet
for de aktuellebestandene.

"Smutthu[l-avta[en"
Dentrllaterate
meddetformålå få slutt
I mai 1999inngikkNorge,lslandog Russlanden avtale("Smutthull-avtalen")
på uregulertfiske efter bestander(hovedsakeligtorsk) i havområdeneutenfor200 nautiskemil, dvs.
på åpent hav i Barentshavet.
Resultatetav avtalenvar at man sikretat den samledehøstingenav fiskeressursenei hele
migrasjonsområdet
ikke overstegde størstetillettefangstmengdenesom fastsettespå grunnlagav
vitenskapeligeråd fra ICES.
også et eksempelpå direktesamarbeidmellomnasjoner
I et støne perspektiver Smutthull-avtalen
som driver kystfiskeog fiske på åpent hav, om forvaltningav vandrendefiskebestanderpå åpent hav,
fremstillessom et
som i FN-avtalenfra 1995om bevaringog forvaltningav vandrendefiekebestander
I avtalenfastseftesdet en eolid,
muligalternativtil forvaltninggjennomen regionalfiskeriorganisasjon.
som megetgodt kan tungeresom modellfor andrc åpne
bærekraftigog vellykketforvaltningsordning
havområderutenfornasjonaljurisdiksjon.

Flskevernsonen
vedSvaIbard
Utviklingeninnen havrettende sistetiåreneav det tjuendeårhundretførte til at kyststatenefikk utvidctsinjurisdiksjontil 200 nautiskemil. Detteble innlemmeti norsk lovgivninggjennomLov om Norges

soneav 1976. Medhjemmelilovenom denøkonomiske
økonomiske
soneniastsatteNorgei 1977 .
(715.312km2).[1]Hovedformålet
fiskevemsonen
medsonenvar å sikrevernog sunnforvaltning
av
de levenderessursene
ettersomdetteer et av de mestbetydningsfulle
områdene
for viktige
fiskebestander.[2]
Fiskevemsonen
inngåri det støneøkosystemet
i Barentshavet.
Fangstkvoter
og andre
rcguleringstiltak
av norskemyndigheter.Reguleringsttltakene
iverksettes
ved norsklovog håndheves
for fiskei fiskevemsonen
rammeregler
er utvikletovertid til omfattende
somomfatter
fangstbegrensninger
og teknisketiltaksomforbudmotfiskei om€der medundermåls
fsk.
ForNorgeer denoverordnede
(samti andre
målsettingen
medforvaltningspolitikken
i fiskevemsonen
havområder
undernorskjurisdiksjon)
iortsaftå tiletteleggefor og sikreansvarligog bærekraftig
høstingav levenderessuraeri havet. DerforharNorgei takt medutviklingen
av folkeretten
arbeidet
for å fastEette
og opprettholde
en solidog levedyktig
forvaltningsordning
for de levendemarine
leSSUnsene.
.
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Norgeharen økosystemog vitenskapsbasert
holdningtil bærekraftig
ressursforvaltning
og
økonomisk
aktivitet Integrerte
iorvaltningsplaner
somleggerrammenefor alleaktiviteteri de
relevantehavområdene,
er etl av våreviktigsteverktøy.I detsistetiåreter det utarbeidet
slike
forvaltningsplaner
for
Barentshavet,
Norskehavet
og Nordsjøen.Denførsteav disseplanene,Barentshav-planen,
blc
vedtatti 2006og ajourførti 2011.[3]
Formåletmeddiæe planeneer å sørgefor tydelige,forubigbareog funksjonelle
rammerfor
gjennombærekraftig
verdiskaping
brukav ressurserog økosystemtjenester
i havområdene
og
produktivitet
samtidigopprettholde
struKur,funksjoner,
økosysEmenes
og mangfold.Videreer
i standtil å forens
Planeneutformetmedtankepå å finnefremtil tiltaksomkansettemyndighetene
behovetfor økonomisk
fiskerinæring
aktivitetinnenpetroleumsindustri,
og sjøtransport
medbehovet
for å vernehavmiuøet.Nøkkelordet
innenforparametrene
er sameksrsfens
for bærpkraftig
ufuikting.
Vedå innføreen økosystembasert
lederNorgean idEt intemasjonale
holdningtil havforvaltning
på en ansvartigmåte.
arbeidetpå defteområdetog forvalternessuft,ene
i nordområdene

Issme[tingogendrlnge
r i fiskebestandenes
forflytning,
utbredelse
ogmengde?
'

Observasjoner
av redusertisdekkei delerav Polhavetsammenholdt
medmuligheten
br
klimarelaterte
utbredelse
endringersompåvirkerulikefiskebestanders
og vandringsmønster,
harført
til spekulasjoner
om at kommereielt
interessante
fiskebegtander
i fremtidenkankommetil å forflytte
segtil det senfale Polhavet.Norgefølgertettde muligekonsekvensene
av klimaendring
ior
fiskebestandenes
migrasjonsmønstre.
På grunnlagav de beste,tilgjengelige
vitenskapelige
data
forventervi ikkeat kommersielt
fiskevil foregåi det sentralePolhaveti nærfremtid.
(dvs.subarktiske)
I tilgrensende
havområder
er det mersannsynlig
at menneskeskapte,
klimarelaterte
endringerharbetydning.Derforharforskereantattat det undergitteomstendigh€ter
og forholdken
forventesendringeri utbredelee
nårdet gjelderfiskeartersomtorsk,hyee,uerog lodde.
tyderpå at utbredelsesområdet
for den nordøstarktiske
torskende sisteårenehar
[4] Observasjoner
bevegetseglengerøstoveri Barentshavet
enntidligere.Deter imidlertidbegdeligenaturlige
på klimarclaterte
variasjoner
i økosystemer
i arktiskehavområder.
Responsene
endringerer derfor
sammensatte
og usikre.
Dersomfiskebestander
i mengdersomdet kanfiskespå forflyttersegtil det sentralePolhavet,vil
dettefinnestedinnenforkyststatenes
fiskerijurisdiksjonsområder.
KystBtatene
haret særligansvarfor
å overvåkeen eventuellslikuMklingog for å innledesamarbeid
dereomdet blirnødvendig.
Norge
overvåkerutviklingen
tettettersomdeter behovfor løpendeinformasjon
om utviklingen
i
fiskebestandene
og konsekvensene
av klima-og temperaturendringer.
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Artikkelskrevettil "HighNorthStudyTou/',fuli 2013.
av 3. juni 1977.http/iwww.lovdata.no/for/sflud/ud-19770603-0006.htnfll.
[1] Kongeligresolusjon
[2] RolfEinarFife,"Svalbardandthe sunoundingmaritimeareas",Detkongelige
utenriksdepartement,
Oslo,s. 23.
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