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Innledning 
Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning (NAF) har som formål å være et rådgivende 
organ for Nordisk Ministerråd og å bidra til et tett nordisk samarbeid innen fiskerisektoren. 
Arbeidsgruppen består av medlemmer fra forvaltning og forskning fra alle de fem nordiske 
land, og samt de selvstyrte områdene Grønland, Åland og Færøyene. Fullstendig oversikt over 
medlemmer finnes på NAF’s hjemmesider på norden.org 
 
NAF har i 2007 vært ledet av Eero Aro (Finland) med Lars Horn (Norge) som avgående 
formann, og Fredrik Arrhenius (Sverige) som påtroppende formann. Det er nå tredje året hvor 
NAF benytter seg av det roterende formannskapsprinsippet, og det er NAF’s vurdering at 
dette fungerer godt.  
 
Sekretariatet er lokalisert  i Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Fiskeri- og 
Kystdepartementet i Oslo. Sekretariatets oppgaver løses i tett samarbeid med fiskerirådgiver 
Asmundur Gudjonson, Nordisk Ministerråds sekretariat. 
 

Møteaktivitet 
NAF har avholdt to ordinære møter i 2007. Vintermøtet ble avholdt den 25. januar i 
København. Sommermøtet i August var planlagt å finne sted i Nuuk på Grønland, men måtte 
omberammes på kort varsel pga fylstreik i Air Greenland. Et improvisert møte ble organisert 
på Kastrup den 29. august. Utover dette har det vært gjennomført et fellesmøte med Mifi (26. 
januar), samt et møte med formannskapet i København den 5. juni.  

Økonomi 
NAF’s overordnede økonomi for 2007 ser ut som følger 
 
Overførsel fra EK-FJLS (fiskeri- og havbruk)   3.900.000 DKK 
Tilførte ekstramidler           1.160.000 DKK  
Administrasjon          277.000 DKK  
I alt til fordeling på nye prosjekter     4.783.000 DKK 
 
I tillegg er det overført 2.847 mill DKK fra NMRs for dekke tidligere inngåtte forpliktelser. 
  

Formidling av resultater 
Det har høy prioritet for NAF at resulatene fra de NAF-støttede prosjekter kommer ut til 
brukere og interessenter. På denne måten synliggjøres det nordiske samarbeidet. For NAF’s 
vedkommende formidles resulatene primært via to kanaler: ”Nordfiskeri” (NAF’s eget 
populærvitenskapelige nyhetsbrev) og  ”TemaNord”. I Nordfiskeri foretas det en journalistisk 
bearbeiding av den faglige rapportering i prosjektene og NAF kommenterer og perspektiverer 
innholdet. I ”Temanord” gis det en dypere beskrivelse av prosjekter med almen relevans for 
den nordiske fiskerisektor. Begge publikasjoner legges ut på Nordisk Ministerråds 
hjemmeside i pdf format: www. norden.org. 
Det er utgitt følgende TemaNord rapporter for 2007: 
 
”Genetic Consequences of Fisheries and Fisheries Management” TemaNord 2007:573 
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“Genetic Research on Comercially Exploited Fish Species in Nordic Countries” TemaNord 
2007:542  
 
Det er ikke utgitt utgaver av NordFiskeri i 2007, men ordningen har vært evaluert, og det er 
utarbeidet en formidlingsplan som bla inneholder forslag til en serie med temanummer som 
vil bli lagt frem for NAF i 2008. 
 
I tillegg til formidlingsaktiviten nevnt ovenfor er det i 2007 også arbeidet med mer 
oppsøkende profilerings- og formidlingsvirksomhet. Det er blant annet utarbeidet en egen 
rolloutposter, og en folder som kan brukes på messer, workshops og seminarer der NAF er 
involvert. NAF var også tilstede sammen med det norske forskningsrådet, Innovasjon Norge, 
NICe, og Nordforsk på den store akvakulturmessen i Trondheim i august. NAF har også 
aktivt promotert egne og andre NMR-gruppers finaniseringsordninger gjennom besøk til 
Trondheim (SINTEF), Bergen (HI/Universitetet) og Oslo (NIVA), til dels i samarbeid med 
Nordforsk. 

Nordic Marine Academy (NMA) 
I 2007 har NMA tilbudt og gjennomført følgende kurs 
 

- Marine Bioacoustics: Anatomy and Physiology 28. februar – 4. mars 
- Game theories and fisheries (20-24. august) 
- Marine Ecotoxicology – from Gene to Ocean (19-25.august) 
- The Challenge of pelagic feeding; from prey detection to secondary production in 

contrasting pelagic food webs (22-31.august) 
- Biodiversity of Noreast Atlantic Macroalgea (10-18.sept) 
- Aquatic production and food-web efficiency: Theory and practise around a mesocosm 

experiment (24sept -5 oktober) 
 
I tillegg er det utdelt 7 mobilitetsstipender i 2007. 
 

Økt samarbeid mellom nordiske institusjoner 
Det er et en ambisjon for NAF å utvikle samarbeidet med de nordiske organene under NMR. 
Dette dreier seg i første omgang om NAF, MiFi, Nora, NICe og Nordforsk. I tråd med denne 
ambisjonen gjennomfører NAF og MiFi felles utlysning av prosjektmidler. I forlengelse av 
dette ble det under årets NAF/MiFi utlysning også informert samlet om 
finaniseringsmuligheter hos de andre organene/arbeidsgruppene som kan ha interesse for 
fiskeri- og havbrukssektoren. Videre er det i løpet av høsten gjennomført et 
samarbeidsprosjekt sammen med detlagelse fra NORDFRSK, NICe og NAF som 
foreberedelse til strategiarbeidet i 2008. Dette fellesprosjektet, (”Nordiske Scenarier for Marin 
Sektor”) har vært administert av NAF og ledet av den påtroppende formann (Frederik 
Arrrhenius). Både selve prosessen og resultatet av denne vil kunne være viktige bidrag til et 
tettere samarbeid på det marine området i Nordisk sammenheng. 

Prosjekter   
Eldre prosjekter 
Det er som nevnt overført 2.85 millioner DKK fra NMRs i 2007 for å dekke tidligere inngåtte 
forpliktelser. Totalt dreier dette seg om 18 prosjekter, og kontraktsfestede forpliktelser på ca 
2.42 mill DKK. 
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Tildelinger for 2007 
NAF besluttet i 2006 å støtte 20 prosjekter i alt 6 eksisterende og 14 nye for budsjettåret 2007. 
Disse 20 prosjektene fremgår nedenfor. ”Nye prosjekter” er prosjekter som iverksettes i 2007. 
”Eksisterende prosjekter” er prosjekter av 2 eller 3 års varighet som er tildelt bevilgning også 
for budsjettåret 2007. De fleste av disse prosjektene har midler til gode fra tidligere års 
bevilgninger.  
 

Nye prosjekter for 2007 
J.nr Prosjektnavn Tildeling 2007, DKK 
 Crayfish disease diagnostics 48500 
 Fjerning av dioxin 150000 
 Muslinger som fjærkrefor 185125 
 Torsk i oppdrett - fremtidsperspektiver 200000 
 Workshop restråstoff torsk 150000 
 Workshop Ansiakis 50000 
 Nettverk samfunnsvitenskapelig forskning 239000 
 Pelagisk trål 228000 
 Otholith mikrokjemi 236000 
 Prioriteringer fiskeriteknologisk forskning 203420 
 NCE - Balanced Risk Benefits 250000 
 Selkonferansen 2007 1 040 630 
 Helseeffekter av hval og selkjøtt 53 000 
 Nordiske scenarier for marin sektor 450 000 
   

Eksisterende prosjekter 2007 
 Impact of seafood consumption in pregnancy 200000 
 Cataract as a problem 500000 
 Project NISE 2004-2008 250000 
 Beredskapsnettverk for sikring av mattrygghet 100000 
 Workshop om fiskeri og havbruksnæringens verdiskapende 

betydning 200000 
 Globale markedsmodeller for fisk og fiskeprodukt 150000 
Nye prosjekter, total 3 483 675 
Eksisterende prosjekter, totalt 1 400 000 
I alt nye og eksisterende prosjekter, samt formannskap og NAF 
initiativer 

5 359 650 

 
 
Prosjektutlysning 2008 
 
Til NAF/Mifi’s felles utlysning av prosjekter i mars 2007 kom det inn til sammen 30 
søknader. Totalt var det søknader for omlag 11 mill kroner. Formannskapet i gruppene hadde 
møte i København den 5. juni og drøftet der blant annet fordeling mellom NAF og MiFi. Etter 
denne fordelingen var det nå søknader for ca 7.6 mill DKK, i alt 19 søknader til NAF. 
Søknadene ble deretter behandlet på NAF’s sommermøte i august. 
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Med utgangspunkt i et budsjett på ca 4.2 mill DKK, ble det avsatt 1.285 mill til videreføring 
av eksisterende prosjekter (5 stk) og 931 000 DKK til iverksetting av nye (4 stk). 1.634 mill 
DKK er avsatt til NAF’s egne initiativer og til formannskapsinitiativer.   
 
Følgende prosjekter fikk tilsagn om støtte; 
 

Nye prosjekter 2008 
Prosjektnavn Støtte Begrunnelse 
För en ekosystebaserad førvaltning av 
sill/strömning i Östersjön 239.000

Kriterium 2 økosystembasert 
forvaltning i Østnorden 

FIMAGLOW - Fisheries management under 
global warming 250.000  

torsketeine 292.000
Kriterium 4: passive redskap - 
prioritert av svenske formannskapet

Strategisk FoU samarbeid i Nord Atlanteren 150.000

Strategisk og politisk interessant - 
gode muligheter for finanisering av 
fase II med NICE 

 931 000  
 

Eksisterende prosjekter 2008 
Projektnavn Støtte  Begrunnelse 
Beredskapsnettverk for sporbarhet og 
mattrygghet 300.000

Videreføring, ikke grunn til 
terminering 

GLOBALMODEL - Globale 
markedsmodeller for fisk og fiskeprodukter 150.000

Videreføring, ikke grunn til 
terminering 

Utarbeijdelse av en 100 års vekstkronologi 
fra torskeotholitter 362.000

Videreføring, ikke grunn til 
terminering 

Nordisk Nettverk for 
Samfunnsvitenskapelig Forskning i Marin 
Ressursforvaltning og 
kystsamfunnsutvikling 243.000

Videreføring, ikke grunn til 
terminering 

Fjernelse av Dioxin ved utfisking av sild og 
strømming 230.000

Videreføring, ikke grunn til 
terminering 

 1.285.000  
 
Det skal bemærkes at følgende projekter er betinget af anden støtte fra NMR: 

• Fjernelse af dioxin, støtte fra MiFi 
• Fimaglow, støtte fra MiFi og Artisk pulje. NAF vil sende projektet til Artisk pulje 
• Nordisk netværk for samfundsvidenskabelig forskning er også sendt BU puljen (NAF 

støtter foreløbigt med 100%, men kan få 50% i rabat fra BU puljen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


