1

SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren- må højst fylde 5
sider
1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater
MiFi har i år 2004 holdt 2 møder hhv. de. 4. marts i København og den 13. og 14. september i
Reykjavik.
Den 27. og 28. oktober deltog flere MiFi medlemmer i et fælles fiskerimøde i Ålesund, Norge.
Formålet var at afdække den nordiske fiskerisektors (herunder MiFi) ønsker for forskning og
samarbejde, og deltagerne enedes om 5 hovedpunkter.
‐ Forvaltning – øge forvaltningens legitimitet, udvikle forvaltningsmodeller med
socioøkonomiske parametrer, udvikle indikatorer til vurdering af forvaltningsmetoder etc.
‐ Næringsliv – Forbedre fiskeriets image, udvid dialogen mellem næring, forvaltning og
forskning, sporbarhed, fiskeriets energiforbrug og affaldshåndtering etc.
‐ Internationalt samarbejde – MPA, IUU, certificering af bæredygtigt fiskeri, styrkelse af
”nordisk røst” etc.
‐ Tværsektorielle aktiviteter – klimaforskning, miljøforurening, fælles nordisk
fiskeriuddannelse etc.
‐ Forskning – EU 7 RP, Vestnorden, ”fisk er sund mad”, udnyttelse af produkter og
biprodukter, etc.
Emnernes rækkefølge er ikke ensbetydende med en prioritering. MiFi har fra dette møde fået et
værdifuldt input til sit arbejde med MHP, FJLS og strategien for genetiske ressourcer i de
kommende år. Det vil være for omfattende med en fyldestgørende opgørelse over emner som blev
debateret på mødet, men materialet kan fremskaffes, hvis det ønskes.
I 2004 har MiFi afsluttet en række projekter. En del af disse er under afslutning (økonomi,
evaluering af rapport etc.), så de vil først blive nævnt i næste års årsberetning. Blandt de der er
afsluttet er ”Forebyggelse af ny hummerart i nordiske farvande” og ”Workshop om urval og skötsel
av marina skyddade områden”. Førstnævnte omhandler problemer med amerikansk hummer
(invasive species), som importeres levende til Norden. Her slipper den til tider ud. Den kan etablere
sig og udkonkurrere europæisk hummer og jomfruhummer. Da de nordiske lande har underskrevet
biodiversitetskonventionen, som tilskriver at fremmede arter, som kan true lokale
arter/økosystemer, skal bekæmpes, konkluderer rapporten af import af levende amerikansk hummer
bør forbydes. Sidstnævnte projekt om ”marine protected areas” har bl.a. medvirket til at styrke det
nordiske netværk gennem en stor konference i maj måned. En række deltagere fra projektet er i
øjeblikket ved at forberede en stor INTERREG III ansøgning til EU. Projektet vil bygge videre på
resultaterne fra MiFi projektet.
MiFi har vedtaget at anvende den projektcyklus, som arbejdsgrupperne under EK-M anvender.
Derved skulle det være muligt at styrke samarbejdet mellem de forskellige arbejdsgrupper.
MiFi har i 2004 fulgt de udmeldinger, som er kommet fra EK-M, MR-M og
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formandskabsprogrammet.
2. Opfyldelse af MHP mål, aktivitet og forventet resultat
MiFi har støttet 8 projekter i 2004. Af disse er 4 gengangere fra 2003 (Indirekte interessenter i
fiskeriforvaltningen, EU’s vandrammedirektiv, Marine Protected Areas (MPA) og NOBANIS).
De 4 nye projekter som har modtaget støtte fra MiFi i 2004 er følgende: ”Forebyggelse af ny
hummerart i nordiske farvande”, ”Restaurering af dyppvannskoralrev” og ”Affald fra fiskeskibe –
forvaltningsstrategier”. Endelig har MiFi på det islandske formandskabs opfordring valgt at støtte
den islandsk afholdte konference om ”Ocean strategies, Integrated Management of the Marine
Environment”. Den blev afholdt den 3. og 4. juni i Reykjavik.
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de nye projekter som MiFi har initieret i 2004, sat i relation
til MHP 2001 – 2004.
‐

‐

‐

Forebyggelse af ny hummerart i nordiske farvande.
Projektet gennemgår de forskellige love om import og hold af amerikansk hummer i
Sverige, Norge og Danmark. Overordnet konklusion, se pkt 1.
Projektet passer i MHP pkt. 11.1.3 og 11.1.1.
Restaurering af dyppvannskoralrev
Fiskeri- og olierelaterede aktiviteter til havs er en trussel mod Lophelia-koralrev. Projektet
vil undersøge i hvilken grad ødelagte rev kan genoprettes. Resultaterne vil have betydning
for i hvilken grad det er aktuelt at beskytte områder med skadede og ødelagte koralrev.
Således bruges resultaterne i rådgivningen af myndighederne nationalt såvel som
internationalt (EU etc.).
Projektet passer i MHP pkt. 11.1.1 og 11.1.2
Affald fra skibe – forvaltningsstrategier
I modsætning til affaldsindsamlingen på land, viser det sig at indsamlingen og håndteringen
af affald fra skibe ikke altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regelværk.
Der smides store mængder affald i havet fra skibe – affald som er til skade for havmiljøet og
som kan påvirke udnyttelsen af havets rigdomme.
I projektet belyses bl.a. de miljømæssige effekter af affald, internationale regler og aftaler,
praktiske erfaringer fra de nordiske lande og endelige gives der forslag til måder man kan
håndtere problemet på.
Projektet passer i MHP pkt. 3.2.4,11.1.1 og 11.1.4

3. Gruppens konkrete indspil til EK-M og MR-M møder
MiFi har ikke i det forløbne år haft indspil til EK-M og MR-M møder.
4. Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger
MiFi har intet mandat til at komme med direkte indlæg i internationale forhandlinger. Derimod har
MiFi en række projekter som er tydeligt koblet til internationale processer. Det ses at de første tre er
gengangere fra 2003. Derudover har MiFi i 2004 initieret yderligere 3 projekter, som er koblet til
internationale processer. Kort beskrivelse af dem følger herunder:
‐

EU’s vandrammedirektiv; muligheder og konsekvenser for akvakultur- og
fiskerierhvervet
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‐

‐

‐

‐

‐

Projektet analyserer direktivets mulige konsekvenser for kystzoneplanlægningen og
akvakulturen.
Marine Protected Areas (MPA) – nordisk workshop
Baggrund for MPA, udvælgelse og etablering af MPA, vedligeholdelse af MPA,
overvågning af MPA etc. Internationale gæsteforelæsere fra hele verden deltager.
Resultaterne af workshoppen bør have betydning idet MPA i Nordeuropa ikke er ligeså
udviklet som andre steder i verden.
NIPPER
Projektet starter i 2004 og arbejder videre med mulighederne for at begrænse bifangsten af
marsvin i garnfiskeriet. Der arbejdes videre med de lovende resultater fra NAPER (NAF
projekt).
Forebyggelse af ny hummerart i nordiske farvande
Projektet gennemgår nationale og internationale love, forskrifter og retningslinier for import
af og hold af levende armerikansk hummer. Reglerne sammenlignes og der gives forslag til
ændring af eksisterende regler i henhold til internationale reguleringer.
Restaurering af dypvannskorallrev
Erhvervsaktiviteter til søs er en trussel mod Lophelia-koralrev. Projektet undersøger i
hvilken grad ødelagte rev kan genoprettes. Kan korallerne vokse ud igen og hvor hurtigt sker
det i givet fald. Resultaterne vil have betydning for i hvilken grad det er aktuelt at beskytte
områder med skadede og/eller ødelagte koralrev.
Affald fra skibe – forvaltningsstrategier
Affald fra skibe er til skade for havmiljøet. Projektet beskriver internationale regler,
nordiske miljøstrategier, miljømæssige effekter og slutter med at give eksempler på
løsningsmodeller.

5. Informationsvirksomhed
MiFi publicerer hovedsageligt sine resultater i ”TemaNord” eller i sjældnere tilfælde ”Nord”.
Derudover er alle resultater/rapporter tilgændelige på NMR’s hjemmeside
http://www.norden.org/fisk/sk/publikationer.asp?lang=1 I visse tilfælde er resultaterne også
tilgængelige på projekternes egne hjemmesider. I visse tilfælde publiceres et projekts resultat kun
på ovennævnte internetadresse.
MiFi har i 2004 ikke benyttet sig af muligheden for at publicere sine resultater i Nordfiskeri
(Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning – NAF).
6. Samarbejde med andre grupper og sektorer
MiFi har en række projekter, hvor der samarbejdes med andre grupper. I 2004 har MiFi deltaget i
følgende samarbejdsprojekter. En kort beskrivelse følger herunder:
‐ Ocean Strategies, Integrated Management of the Marine Environment
Konference i Island om havet og havets beskyttelse. 3 hovedtemaer
‐ NOBANIS (Nordic-Baltic Network on Invasive Alien Species)
Projektet gennemføres sammen med NFK og NMD. Projektet gennemføres i 2003 og 2004.
Målet er at etablere et interaktivt nordisk-baltisk netværk med henblik på at udveksle
information om blandt andet metoder til at hindre/begrænse effekterne af ”fremmede arter”.
Til udveksling af informationerne påtænkes der etableret fælles databaser og
internetportaler. MiFi’s midler skal hovedsageligt anvendes til den akvatiske del af
projektet.
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‐

‐

Marine Protected Areas (MPA) – nordisk workshop.
Projektet gennemføres i samarbejde med NFK I 2003 og 2004. Workshoppen, som afholdes
i maj måned 2004 i Finland, vil fokusere på spørgsmål vedr. etablering og beskyttelse af
”marine protected areas”.
Dioxiner i östersjöfisk – analys av risker och riskhanteringsstrategier (Assessment of risks
and management strategies of dioxins in Baltic Sea fish).
Projektet gennemføres i samarbejde med “kemikaliegruppen”. Hovedformålet er en bred
analyse af de ricisi der er forbundet med dioxin og dioxinlignende stoffer for fisk og miljøet
som helhed (MiFi’s midler blev givet i 2003, men projektet er endnu ikke afsluttet).

7. Projektkatalog
Se projektkatalog på følgende hjemmeside:
http://www.norden.org/miljoe/proj_kat/sk/projkat_list_projekter.asp#MIFI
8. Gruppens sammensætning
MiFi arbejdsgruppen er sammensat af folk fra hhv. fiskeri- og miljøforvaltningen i de nordiske
lande. Alle lande pånær Grønland og Åland har således to medlemmer. Der er endvidere tilknyttet
en sekretær.
Yderligere information om MiFi kan findes på følgende hjemmeside:
http://www.norden.org/miljoe/sk/miljoogfisk.asp?lang=1
9. Økonomisk redegørelse
En økonomisk redegørelse:
• Regnskab skal indeholde resultatopgørelse og balance. Forbrug i forhold til budget. For
projekter, fordelt på arbejdsprogram, bevilling og forbrug (udbetalt)
• Redegørelse for årsagerne til eventuelle afvigelser (talmæssigt og årsagsforklaring)
• Opgørelse af samlede omkostninger for sekretariatet (løn, adm., og rejser) i forhold til budget
• Rejseomkostninger for gruppens samlede aktiviteter
• Skema for totaludgifter fordelt på de 3 søjler
• Ikke nordiske penge som er indgået i projekterne
• Samfinansiering andre sektorer, BU-puljen ol.

