
Nordisk Arbejdsgruppe for fiskeriforskning 
 

NAF handlingsplan 2005 – 2008 
 
 
 
Fiskeriforskningens målsætninger og indhold 
 
NAF’s arbejde er overordnet defineret af Handlingsplan for Fiskeri, Landbrug, Skovbrug og 
Levnedsmidler 2005 – 2008 (FJSL 2005 – 2008), som igen er forankret i Strategien for 
Bæredygtig Udvikling. I disse to planer defineres de områder indenfor hvilke NAF kan arbejde. 
 
NAF har besluttet at fokusere på følgende 6 områder, som alle er defineret og baseret på FJSL 
2005 – 2008.  
 

- Bæredygtig ressourceudnyttelse (biologisk og socioøkonomisk) 
 

- Forbedret fiskerireforvaltning for nordiske farvande 
o Udsmid af fisk fra fiskefartøjer (discard) 

 
- Økonomisk og socialt bæredygtige fiskeriafhængige områder 

o Værdiskabelse i fiskerisektoren 
o Differentierede erhvervsstrukturer og fiskerivirksomhed 
o Naturbaseret rejseliv i kystområderne og fiskeriturisme 
o Uddannelse og kompetence 

 
- Beskyttede marine områder (MPA og MCPA) 

 
- Forædling og udnyttelse af akvatiske ressourcer (marin og ferskvand) 

o Konkurrence gennem globalisering 
o Optimering af værdikæden 
o Kvalitet 
o Teknologi og viden i proces- og produktudviklingen 
o Imødekommelse af kundernes og forbrugernes krav 
o Nye arter 

 
- Klimaændringer og fiskebestande 

 
Ud over disse seks gennemgående hovedområder, holder NAF sig orienteret om udviklingen 
indenfor fiskeriforskning. I det omfang det er relevant vil NAF inddrage nye og interessante 
emner i sit arbejde. 
 
 

Sådan arbejder NAF 
 
Overordnede retningslinier 
NAF  indkalder sammen med MiFi nye projektansøgninger en gang om året (deadline juni). 
Projektansøgningerne opdeles i NAF relevante og MiFi relevante og behandles derefter af den 
relevante gruppe.  
Støtte gives fortrinsvis til: 

- workshops 
- konferencer 
- dialogfora 
- forskning-, udviklings- og udredningsprojekter 



Fælles for disse (i særdeleshed de tre første) er at netværksdannelse forudsættes at indgå som 
element.  
 
NAF tager initiativ til gennemførelse af konferencer, workshops o.lign.   
 
 
Formelle krav til projekter 
NAF stiller en række formelle krav til projektansøgninger: 

- Projektideen skal ligge indenfor de prioriterede indsatsområder. 
- Støtte gives for et år af gangen i max. tre år. 
- Normalt skal mindst tre nordiske lande eller selvstyrende områder deltage i projektet 

for at opnå synergieffekter og nordisk nytte. 
- Forskningsprojekter støttes med op til 40 % af de samlede udgifter, andre aktiviteter 

kan evt. opnå højere støtteprocent. 
- Erfaringsmæssigt ligger det årlige støttebeløb fra NAF i området DKK 100.000 til 

500.000. Etablering af nordiske netværk kan kun forvente støtte til den koordinerende 
indsats – normalt ikke over 50.000 DKK/år i højst tre år. 

 
Workshops, konferencer og dialogfora 
Støtte til workshops, konferencer etc. er en god måde at styrke det nordiske 
forskningssamarbejde indenfor marin forskning. Resultatet kan være ansøgninger om nationale 
midler i deltagernes  respektive hjemlande, nordiske midler (eksempelvis NORDFORSK) og  EU 
midler (rammeprogrammidler m.v.). Støtte til denne type arrangementer vil blive øget. 
 
Forsknings-, udviklings- og udredningsprojekter 
Økonomisk støtte til denne type projekter er det virkemiddel NAF traditionelt har benyttet sig 
af. Støtten er baseret på ansøgninger fra den nordiske sektorforskning Denne type projekter 
udgør stadig en viktig del af NAF’s virksomhed, men vil nedtones noe til fordel for workshops, 
konferencer og dialogfora 
 
 
Andre projekter ( ikke åben for ordinær ansøgning) 
NAF har sammen med NorFa etableret “Nordic Marine Academy” (NMA). Over en 5 årig periode 
giver hhv. NorFa og NAF hver især en million DKK/år. NMA udbyder kurser til efter- og/eller 
videreuddannelse af forskere i Norden. 
 
NAF vil i den kommende periode:  

- undersøge muligheden for at etablere forskningssamarbejde med de tre baltiske lande 
for at følge op på Ministerrådets politik på området. 

- undersøge mulighederne for forskningssamarbejde med Skotland og muligvis også 
Canada (i tråd med de politiske prioriteringer for Vestnorden). 

Fælles for disse initiativer er at Nordic Marine Academy vil indgå som et forslag til konkret 
samarbejde. 
 
NAF vil i den kommende periode afsætte en del af sit budget til egne initiativer. Baseret på 
disse ideer vil NAF udsende specifikt definerede opgaver, som ønskes løst. 
 
 

Formidling 
 
Hvordan formidler til sektoren 
Fiskerisektoren under Nordisk Ministerråd formidler sine resultater på følgende måder: 

- Nordfiskeri (nordisk og engelsk version) 
- Konferencer og seminarer 
- www.norden.org 
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