Dato:

Sluttrapport – orientering til fiskeriministeren
Tidsramme:
18. januar, kl. 1000 - 1030
Dagsorden:
Bakgrunn/innledning: Roar Jonstang
Orientering om prosjektets resultater og
anbefalte tiltak, Even Moland
Kommentarer, spørsmål

5- 10 min
20 min
5 min

Stor frustrasjon og sorg langs kysten da fisken begynte å bli bort på 90 tallet.
En oppdelt forvaltning fanget ikke opp dette og det gikk nesten 20 år før noe begynte å skje.
Initiativ ble tatt lokalt fra det lokalpolitiske miljøet knyttet til Færder og Ytre Hvaler
nasjonalparker. Vi hadde møter med fiskeriminister (Aspaker) og klima- og miljøminister
(Helgesen) og disse ga viktig støtte til å ta tak i problematikken.
Etter støtte fra to statsråder ble Krafttak for kysttorsken ble satt i gang med midler fra
Klima- og miljødepartementet, 2 fylkeskommuner og de marine nasjonalparkene i Ytre
Oslofjord. Organiseringen var sektorovergripende med både fiskeri og miljø
(Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet), fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner.
Prosjektet har hatt solid forskningsbasert støtte og Havforskningsinstituttet har hatt en sentral
rolle. Sluttrapporten som nå foreligger er behandlet og godkjent i HI sin rådgivningskomite.
Formålet med arbeidet har rett og slett vært å:
• finne årsakene til fiskens forsvinning
• anbefale tiltak
Foruten godt begrunnede anbefalinger som nå ligger i sluttrapporten, hare dette prosjektet
vært forbilledlig på hvordan man kan jobbe sektorovergripende. Godt samarbeid mellom ulike
forvaltningsmiljøer, direktorater (Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet) og
forskningsmiljøer har bidratt til at vi har klar å sirkle inn helhetlige analyser av situasjonen –
og ikke minst forankring og god virkelighetsforståelse.

Styrken til denne rapporten er etter min mening at den legger fram et helhetlig bilde. Tidvis
har vi vært plaget av en rekke soloutspill fra enkeltforskere og interessegrupper som ikke er
faglig bærekraftige og heller ikke basert på en helhetlig forståelse. Det har bl.a. ført til at
miljøer har blitt satt opp mot hverandre på en uheldig måte.
Etter denne kort orientering vil dere se at det er litt å ta tak i. Noe av det vil helt sikkert være
kontroversielt og vil kreve endringer, innenfor både miljø og fiskeri.
Oslofjorden er ikke enestående. Sviktende fiskeressurser er tema flere steder langs
norskekysten. Jeg tror denne rapporten kan ha stor overføringsverdi til andre deler av kysten.
Det gjelder både den sektorovergripende jobbingen og forslag til løsninger.
Til slutt er det interessant at denne rapporten kommer i en tid da Havpanelet legger fram sine
forslag. Vi går trolig inn i en tid med sterkere beskyttelse av livet i havet og blant annet
vernesoner, med det formålet å sikre framtidig matforsyning fra havet. Etter alt jeg har lært i
dette prosjektet tror jeg det er helt nødvendig. Rapporten faller også inn som del av Helhetlig
plan for Oslofjorden.
Som leder av styringsgruppen i dette prosjektet håper jeg inderlig, på vegne av alle de som har
vært med i arbeidet, at rapporten kommer til å bli fulgt opp av både Fiskeridepartementet og
Klima- og miljødepartementet. Det er litt å ta tak i for begge. Vi er ferdige med vår del av
jobben, men kommer til å følge med.

