1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet
MiFi fordeler i 2006 sine midler til henholdsvis 3 eksisterende projekter (alle igangsat i 2005) og 5
nye projekter (projektstart 2006). Dertil kommer et eller flere konkrete tiltag fra Norge, når de
overtager formandskabet for MiFi.
De tre eksisternde projekter er alle defineret ud fra MiFi’s tidligere tre hovedområder (Handlingsplan
2003 – 2004). Se arbejdsplan for 2005 for beskrivelse af hovedområderne. De tre projekter er
følgende:
1. Miljørisikovurdering af kemikalier fra havbrug i nordiske havområder – medicin, biocider og
miljøgifte fra foder
2. Anvendelse af geografiske analyser til identifikation og kortlægning af nordiske hav- og
kysthabitater
3. Interactions between seals, coastal fishery and fishermen in the Baltic Sea. Who is killing who
in the system
De fem nye projekter er alle defineret i forhold til MHP 2005 – 2008, Handlingsplan for FJSL 2005 –
2008 samt endelig Handlingsplan for genetiske ressourcer for FJSL 2005 – 2008. Det drejer sig om
følgende projekter:
4. Genetiska konsekvenser av fiske och förvaltningsåtgärder / genetic consequence of fisheries
and fisheries management (Workshop, hvor fiskegenetikere mødes for at diskutere genetik og
forvaltning af bestande. Udarbejder rekommendationer til forvaltninger).
5. International symposium on Research and Management of Eutrophication in coastal
ecosystems (EUTRO 2006) (500 forskere skal diskutere en række emner indenfor eutrofiering.
Rekommendationer til forvaltningen).
6. Deep water communities in the West Nordic area – biodiversity, status and evaluation for
MPA’s – DEEP WEST (Fotografering af havbund i udvalgte områder. Vurdering af
biodiversitet, struktur samt menneskelig påvirkning vil give et grundlag for udpegning af
marine protected areas – MPA).
7. Udarbejdelse af en 100 års vækstkronologi fra Nordatlantisk torskeotolither – en forbedret
basis for evaluering af klimaeffekter på fiskevækst, produktivitet og forvaltning (Evaluere
effekten af klimaændringer på vækst og produktivitet, effekten af selektivt fiskeri samt foreslå
måder resultaterne kan bruges i forvaltningen på)
8. Nordic Working Group on marine protected areas as a tool for fisheries management (Rumlig
planlægning og MPA i fiskeriforvaltningen. Integrering og syntetisering af viden fra
eksisternde såvel som igangværende projekter om MPA)
MiFi’s prioriteringer i 2006
MiFi har besluttet at arbejde med økosystembaseret forvaltning (ØBF) i 2006. Det er MiFi’s
opfattelse at indsatsen indtil nu i høj grad er gået på at definere begrebet (MiFi er klar over at visse
nordiske lande forsøger at implementere begrebet). MiFi vil forsøge at etablere et nordisk projekt,
som skal se på operationaliseringen af begrebet. Hvordan skal teori omsættes til praksis? Emnet er
samtidig på både Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning (NAF) samt NEF’s dagsorden. MiFi
undersøger mulighed for at etablere et større samarbejdsprojekt om emnet. Det norske formandskab
vil på gruppens vintermøde til januar fremlægge et udkast til et projekt. Dette udkast vil blive
diskuteret og tilpasset på det fælles NAF/NEF/MiFi møde i forlængelse af MiFi’s eget møde.

2. Opfyldelse af MHP´s mål, aktiviteter og forventet resultat
MiFi finder at ovenstående aktiviteter harmonerer med de ønskede mål, aktiviteter og forventede
resultater i såvel MHP som Handlingsplanen for FJSL (begge 2005 – 2008). Nedenfor ses hvordan
hvert af de under punkt 1 nævnte projekter passer til MHP 2005 – 2008.
Ad 1: Tema II (havet), 2.1 om miljøfarlige stoffer samt tema IV (bæredygtig forbrug og produktion),
4.1 om formindskelse af kemikalier i produkter.
Projektet vil bl.a. beskrive belastningerne fra havbrug. I forsøget på at ”fastsætte kritiske
belastningsniveauer for Nordens kystnære områder i forbindelse med næringsstoffer” vil viden
om den faktiske belastning fra et af kystområdets erhverv være værdifuld.
Ad 2: Tema II (havet), 2.3 om økosystembaseret forvaltning.
Projektets mål om en harmonisering i anvendelsen af GIS værktøjer i Norden vil være
medvirkende til at bl.a. at muliggøre MHP’s mål om kortlægning, klassificering … af marine
naturtyper”.
Ad 3: Tema II (havet), 2.3 om økosystembaseret forvaltning.
Filmen skal hjælpe til en bedre forståelse af problematikken vedr. sælbestanden og kystfiskeri i
Norden. MHP ønsker at bevare økosystemernes mangfoldighed, struktur og funktion. Det
betyder at konflikten skal søges løst til begge parters tilfredshed. Filmen skal hjælpe til en mere
nuanceret forståelse af situationen.
Ad 4: Tema II (havet), 2.3 om økobaseret forvaltning samt tema III (natur, kulturmilijø og friluftsliv),
3.4 om genetiske ressourcer.
Workshoppen skal belyse de genetiske konsekvenser for diverse fiskebestande ved de
nuværende fiskeriforvaltningssystemer.
Ad 5: Tema II (havet), 2.2 om eutrofiering.
Fokus på eutrofiering samt forvaltningsstrategier i relation til dette i nordens kystnære områder.
Ad 6: Tema II (havet), 2.3 om økobaseret forvaltning samt tema III (natur, kulturmiljø og friluftsliv),
3.2 om biologisk mangfoldighed.
Kortlægning af biotoper (tema II og III) og efterfølgende input til udvælgelse af MPA
(beskyttelse af marine naturtyper og marin fauna).
Ad 7: Tema II (havet), 2.3 om økosystembaseret forvaltning og 2.4. om klimaændringernes
påvirkning af havmiljøet.
Selektivt fiskeri og klimaændringers indflydelse på bestandsudvikling og sammensætning.
Resultater kan bruges til bæredygtig forvaltning af bestande samt hjælpe til at belyse biologiske
konsekvenser af klimaændringer.
Ad 8: Tema II (havet), 2.3 om økobaseret forvaltning.
Sammenstilling af viden og erfaring indenfor MPA. Forbedre grundlaget for beskyttelse af
truede og sårbare arter og naturtyper gennem beskyttede områder.
3. Gruppens konkrete aktiviteter som skal forelægges EK-M og MR-M
Arbejdet i samarbejde med Hav & Luftgruppen vedr. EU’s Marine Strategi er endnu ikke færdigt, idet
MiFi afventer EU-kommissionens forslag til den Marine Strategi. Således ønsker MiFi stadig at
fremlægge resultatet af dette arbejde for MR-M, EK-M og NEF.

4. Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger
MiFi afslutter og initiere en række projekter i 2006, hvis resultater vil kunne kobles til internationale
processer. MiFi målretter en stor del af sit arbejde mod det internationale arbejde. MiFi’s projekter
fremmer fremfor alt udveksling af erfaringer og kompetencer indenfor specifikke områder samt
bidrager med bud på en fremtidig udvikling på området.
-

Anvendelse af geografiske analyser til identifikation og kortlægning af nordiske hav- og
kysthabitater
- Miljørisikovurdering af kemikalier fra havbrug i nordiske havområder – medicin, biocider og
miljøgifte fra foder
- Seal stocks are increasing in the Baltic Sea – ”Is environmental policy confronting the
Common Fishery Policy (a film summary)”
- International symposium on Research and Management of Eutrophication in coastal
ecosystems (EUTRO 2006)
- Nordic Working Group on marine protected areas as a tool for fisheries management
5. Informationsvirksomhed
MiFi publicere hovedsageligt sine projektresultater i TemaNord og sjældent i Nord. Derudover gøres
projektresultaterne tilgængelige på NMRS’ hjemmesider og på projekternes hjemmesider, hvis
sådanne findes. MiFi har diskuteret muligheden for at publicere i særskilte nyhedsbreve og har på den
baggrund fået en aftale i stand med NAF (Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning) om, at MiFi
kan udgive særnumre af NordFiskeri. Endelig diskuterer MiFi, på foranledning af NMRS i øjeblikket,
hvorledes resultater kan gøres tilgængelige på andre måder end de ovenfor nævnte (traditionelle
metoder). I relation til dette skal det nævnes, at projekt nr. 3 om forvaltning af sæl i Østersøen,
præsenterer sine resultater i form af et dokumentarprogram til TV som alternativ til den skrevne
rapport.

6. Samarbejde med andre grupper og sektorer
Projekt nummer 1, 2 og 5 er samarbejdsprojekter, fortrinsvis med NMD, H&L samt NFK.
7. Projektkatalog
Se projektkatalog på www.norden.org
P.t. arbejder en række arbejdsgruppesekretærer på at færdiggøre en projektdatabase på ovennævnte
webside. Den vil blive præsenteret på et sekretærmøde ultimo november 2006.
8. Gruppens sammensætning
Styregruppen for det nordiske miljø- og fiskerisamarbejde består af repræsentanter fra landenes og
selvstyreområdernes centrale miljø- og fiskeriforvaltninger (se www.norden.org for styregruppens
sammensætning og mandat).
9. Budget for arbejdsprogram
Skema 1: Oversigt over ansøgte budgetmidler i 2006 fordelt på bevillingsmyndighed
Bevillingsmyndighed
NMRS miljø
NMRS sektor, f.eks. fisk, økonomi, energi
m.m.
Overførte frie midler fra 2005

DKK
1.000.000
1.000.000

Sum (midler til rådighed 2006)

2.405.641

405.641

Bemærkninger

275.000 reserveret LCA/EU’s
vandrammedirektiv, såfremt ny
ansøgning var god nok. 130.641 er
overførte ubrugte midler fra 2005
(tilbagebetalte midler fra afsluttede
projekter samt ikke brugt ad hoc i
2005)

Skema 2: Oversigt over budgetterede midler til aktiviteter/projekter i 2006
1. Aktiviteter/projekter 2. Overførte
kontraktbundne midler
fra forrige år
Projekt nr. 1
280.000
Projekt nr. 2
141.000
Projekt nr. 3
120.000
Projekt nr. 4
0
Projekt nr. 5
0
Projekt nr. 6
0

290.000
206.000
95.000
248.500
50.000
350.000

4. Arbejdsgruppernes
planlagte bevilling
2007
0
0
0
0
0
350.000

Projekt nr. 7

0

350.000

369.000

Projekt nr. 8
Ad hoc
Sekretær
Frie midler

0

300.000
100.000
250.000
166.141

125.000
100.000
250.000

Sum

541.000 DKK

2.405.641 DDK
(sum som skema 1)

1.194.000 DKK

3. Budgetterede midler
for 2006

5. Bemærkninger

Søger 350.000 DKK
i 2008
Søger 405.000 DKK
i 2008

Reserveret
Økosystembaseret
forvaltning. Afventer
planlagt udspil fra
Norge (se punkt 1)
XX % Norden
XX % EU
XX % Nærområdet

Generelt skal anføres at ”overførte konktraktbundne midler fra forrige år” vil falde i løbet af efteråret i takt med
udbetalinger til projekterne.

Skema 3. Oversigt over sekretariatsmidler i 2006
Anvendelse af midler

DKK

Løn
Rejser
Administration
Øvrige
Total

180.000
40.000
30.000
0
250.000

Bemærkninger

