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Pelagisk 

Dugnad
Pelagisk Dugnads visjon

• Bryte ned feile men inngrodde holdninger som at ‘fiskerne vil bare fiske 

mer’

• Jobbe for kulturendring mot et åpnere, mer lyttende og mer ydmykt 

fiskeriforsknings- og forvaltningssystem

• At fiskerne strategisk skal besitte sterk fiskerivitenskapelig og 

forvaltningsmessig kompetanse, og bli en naturlig og akseptert del av 

fiskeriforskningen og forvaltningen

• At fiskerne aksepteres og verdsettes som reelle samarbeidspartnere og 

kunnskapsleverandører for fiskeriforskning og forvaltningssystem, ikke 

som dagens ‘anekdote leverandører’

• Oppnå bestandsestimater og kvotenivåer som reflekterer så nær som 

mulig de reelle fiskebestandene i havet

• Implementering av en flerbestands og økosystembasert forvaltning



Pelagisk 

DugnadPåstander

• Har sett en utvikling hvor fiskeriforskning og forvaltning har 

fjernet seg for langt fra fiskerne og havet.                                                                              

Avstanden er blitt for stor nå. 

• Sterk tro i forskningsmiljøet på at bedre instrumenter, sterkere 

datamaskiner og mer sofistikerte modeller skal fjerne 

problemene fiskerne opplever i dag.                                                                                      

Det er ingen automatikk i dette. Det finnes ingen modell som 

kompenserer for dårlige data, og den kommer aldri.



Pelagisk 

Dugnad
Fiskeriforskningen fjerner seg fra havet

• Har sett historisk at når avstanden fra de styrende til grasroten blir for 

stor får vi revolusjon. Tilsvarende, når kvoterådet på NVG sild ble varslet  

å gå til null samtidig som bestanden opplevdes rekordsterk av fiskerne 

fikk man Pelagisk dugnad som en grasrot bevegelse

• Fiskerne ønsker å påvirke til en fiskeriforskning som beveger seg tilbake 

mot havet blant annet ved å ta fiskernes kunnskaper om fiskebestandene 

og havet i bruk i forskning og forvaltning
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Dugnad
Sofistikerte modeller gir ingen garanti

• Verdens mest sofistikerte modeller kan ikke kompensere 

for dårlige data

• Må settes mye sterkere fokus på grunnleggende 

datakvalitet, nøyaktighet og presisjon

• Parallelt jobbe systematisk og fokusert mot absolutte 

mengdemål som legges til grunn for kvotefastsettelse
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International Catch Group?

Det trengs en internasjonal

Pelagisk Dugnad for å bli sterke!
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DugnadNE Atlantic catch group?

• De nordøstatlantiske pelagiske fiskerne har sterke fellesinteresser 

– Bedret nøyaktighet i bestandsestimering

– Kvotenivåer nærmere de reelle bestandsnivåene

– Overgang til flerbestands og økosystembasert forvaltning

– Åpnere forskningsmiljø, bedret samarbeid med fiskerne

• Vil gi meget store gevinster for fiskerne og samfunnene

• Men i dag brukes store ressurser på å krangle om kvotepromiller, et nullspill

• Et internasjonalt fiskerdrevet forsknings og forvaltningsforum på 

fisker/reder nivå vil kunne drive frem fiskernes grunnleggende 

fellesinteresser internasjonalt 
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Eksempel på bedre samarbeid internasjonalt
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Pelagiske fiskeriavtaler,

et ustabilt regime

Kjartan Høydal
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Physics, the condutorDagens fordeling av bestandene

Tre bestander,

hver 100%

=300%
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Grunnleggende problem: Hver nasjon har ulik interesse av 

hvor godt hver bestand gjør det.

Eksempel: EU har 60% av makrell, Norge har 61% av sild. 

EU: Stor egeninteresse av stor makrellbestand, Norge : Stor 

egeninteresse av stor sildebestand

I en økosystembasert forvaltning må hver nasjon ha lik 

interesse av at hver bestand gjør det godt
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Foreslått modell: lik andel pr bestand
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Konklusjon og anbefaling

Det bør bygges opp en (internasjonal) uavhengig og 

fiskerdrevet organisasjon med tung fiskeriforskningsfaglig 

kompetanse for å fremme en enda bedre og mer 

bærekraftig forvaltning av våre biologiske havressurser
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Alt dette fordi fiskerne ønsker å utnytte de 

biologiske havressursene 

mer bærekraftig enn i dag,

ikke for å fiske mer. 


