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 EUs grønnbok

Norges Kystfiskarlag har på nåværende tidspunkt ikke vurdert hvorvidt vi vil delta i prosessen
rundt EUs grønnbok. Vi ser uansett tiltaket som et skritt i retning av en bedre
fiskeriforvaltning i EU.

Norge kan uten tvil påvirke EUs fiskeripolitikk gjennom å vise at vi driver ansvarlig
forvaltning med resultat at de norske fiskebestandene er i langt bedre forfatning enn det som
er tilfelle i EU. Norge stiller også krav til EU gjennom de årlige fiskeriforhandlingene. Blant
annet er utkastproblematikken svært sentral. 

EU har store forvaltningsmessige problemer.
 Elendig ressurskontroll. Utkastpåbudet gjør det umulig å anslå uttak av bestandene.
 For lave minstemål og maskevidder. Mye av EUs fiskeri foregår på

blandingsbestander. Dette fører til at maskeviddene i fiskeredskapene settes i forhold
til den arten som er minst i størrelse. Dette gjør at mye fisk av små størrelse blir
fanget.

 EU mangler evnen til å forvalte bestandene i sammenheng. Her er
sjøpattedyrforvaltningen et godt eksempel. EUs motstand mot sel og hvalfangst vil på
sikt kunne skape stor ubalanse i økosystemet i havet.

 Overkapasitet. Overkapasitet kombinert med dårlig ressurskontroll skader bestandene. 

Det vil være svært vanskelig å drive en god fiskeriforvaltning så lenge den nasjonale
råderetten, og høstningsretten av egne havområder er som den er i EU. Utkast av fisk må
opphøre snarest. Det vil gjøre det lettere å beregne uttak, og å sette kvoter på hver enkelt art.
Fokus på økosystembasert forvaltning vil være avgjørende for å kunne bygge opp igjen
bestander som er i dårlig forfatning. Her må hensyn til marked vike for hensyn til bærekraft.
EU må også innse at sjøpattedyr er en stor predator i økosystemet i havet. Det vil være umulig
å drive en god forvaltning av fiskebestandene uten at man beskatter denne delen av
næringskjeden.

Med hilsen
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