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Høringsinnspill - utlysing av konsesjoner for fjernfiske etter krill 
 
Greenpeace viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev der det bes om 
synspunkter på utlysning av nye konsesjoner for fiske etter krill i Sørishavet i 
CCAMLR-området. 
 
Oppsummering av Greenpeace anbefalinger i saken 
 

● Greenpeace anbefaler at det ikke utlyses nye konsesjoner for fiske etter krill i 
Sørishavet i CCAMLR-området. 

● Greenpeace anbefaler at antall fartøyer for fjernfiske ikke økes i Sørishavet 
(CCAMLR området). 

● Greenpeace mener at det ikke skal fiskes etter krill i foreslåtte eller etablerte marine 
verneområder. 

● Greenpeace anbefaler at så lenge Norge ikke på ett korrekt vis  kan rapportere 1

bifangst fra det kontinuerlige fiske som drives av Aker allerede, skal ingen nye 
konsesjoner gis. Dette ble belyst under CCAMLR-møtet i 2017.  

● Dersom det deles ut nye konsesjoner, anbefaler Greenpeace at det ikke skjer før 
etter at det planlagte forskningstoktet er gjennomført, og resultatet er blitt behandlet i 
CCAMLRs forskningskomité. 

 
Bakgrunn 
 
Krill er små organismer som utgjør selve fundamentet i Sørishavets økosystem. Både hval, 
fisk, sel, fugl og pingvin i Sørishavet er avhengig av krillen. Samtidig er bestandene lite 
kartlagt, biologien lite kjent og det foreligger ingen skikkelige tidsserier. 
Usikkerhetsmomenter som sårbarhet for høsting, klimaendringer og naturlige svingninger 
kompliserer bildet. 
 
Krillfisket er et olympisk fiske, og det største fiskeriet i Sørishavet. I 2016 har de årlige 
landingene av krill økt 71 409 tonn ved Sør-Georgia, 34 302 tonn ved Sør-Orknøyene, og 

1
 5.6 The Commission considered the discussions at the Scientific Committee (SC-CAMLR-XXXVI, 

paragraphs 3.6 to 3.9) and SCIC (Annex 6, paragraphs 186 and 187) on catch reporting for vessels 
using the continuous fishing system and noted the difficulty in identifying if the vessels were compliant 
with CMs 21-03 and 23-06. It was noted that Norway had developed a work plan to address this issue 
and improve the accuracy of reporting from continuous fishing operations with a report to be 
submitted to WG-EMM-18. 



 

154 463 tonn rundt den Antarktiske halvøya. Norge er helt klart den største nasjonen som 
fisker etter krill. CCAMLR har blitt enige om at utvidelse av krillfisket ikke skal forekomme 
hvis det vitenskapelige datagrunnlaget viser at det ikke vil fortsette å være bærekraftig. 
 
Selv om det antas at biomassen av krill er stor, finnes det store mangler ved datasettene 
som gir underlag till fangstestimaten, i tillegg er informasjon om hvordan klimaendringer 
påvirker fisket foreløpig ikke inkludert i fiskeriforvaltningen. Den totale fangstkvoten for 
krillfisket og føre-var grensen for hvor mye som kan fiskes er satt på et svært konservativ 
nivå fordi dette er et lite fiskeri med betydelige datamangler. I tillegg  gjør CCAMLR ikke 
krillfiskeplasser tilgjengelig for offentligheten eller observatører som ASOC, som 
Greenpeace er medlem av. Selv om krill-fisket for øyeblikket er et relativt lite fiskeri utifra 
bestandsestimat, er det basert på et svært mangelfullt datagrunnlag. Det siste 
krillbiomasseestimatet ble utført i 2000, og effekter av klimaendringene er ikke er tatt inn i 
beregningen. Ved CCAMLR 2017 har Norges regjering kunngjort en forpliktelse til å 
finansiere en vurdering av krillbiomassen i 2018/2019.  Det er helt nødvendig å ha et 
oppdatert datagrunnlag på plass før en kan vurdere en økning i fisket. 

 

Selv om Norge investerer i den nye krillbiomasseundersøkelsen i 2018/2019, mener vi at 
nye lisenser på nåværende tidspunkt kan presse CCAMLR til å øke fiskekvotene. Økt 
fiskeriaktivitet kan ha lokale effekter på predatorpopulasjonen langs Antarktisk-halvøya og i 
Scotiahavet. Greenpeace mener at ressursgrunnlaget og ressursuttaket ikke tillater at 
norske myndigheter tildeler flere krillkonsesjoner eller øker antall fiskefartøy. 

 

Det er viktig at krillfisket ikke utarmer lokale fôrressurser for predatorer slik som bardehvaler, 
seler, pingviner, og andre sjøfugler. Disse artene er i tillegg svært utsatt for klimaendringer i 
Sørishavet. På bakgrunn av dette er det nødvendig å vite hvor krillfisket skjer og Norge må 
jobbe for at CCAMLR sikrer en inndeling av fiskerikvotene i småskala enheter (SSMU) med 
mindre geografisk utstrekning, slik at krillressursene ikke blir overfisket i enkelte områder. 
Dette for å sikre beskyttelsen av dyr som er avhengig av krill, så vel som krillpopulasjonen i 
seg selv. 

 

Videre bør Norge jobbe at CCAMLR bør revidere det nåværende programmet for 
overvåkning av økosystemet, CCAMLR Ecosystem Monitoring Program (CEMP), for å 
avgjøre om datagrunnlaget som produseres er godt nok for CCAMLR til bruk i forvaltning av 
fisket. Greenpeace  mener at CCAMLR må øke antall CEMP-lokaliteter og benytte seg av 
både land- og havbasert overvåking.  

 

Dersom NFD skal dele ut nye konsesjoner, anbefaler Greenpeace at det ikke skjer før etter 
at det planlagte forskningstoktet er gjennomført, og resultatet er blitt behandlet i CCAMLRs 
forskningskomité. Det er kritisk at forskningstoktet sees på ut ifra et ønske om å ta vare på 



 

det marine økosystemet, og ikke et forskningstokt for å finne grunnlag for å øke fisket i 
området. Videre er det viktig at toktet understøttes av annen uavhengig forskning på 
økosystemet for å forstå krillens rolle i økosystemet. 

  

Det er svært viktig at konsesjonene ikke er permanente, men gis med forbehold om at 
ressursen tåler det og at aktørene opptrer ansvarlig. Krill påvirkes av klimaendringene, og 
det er viktig at det norske fisket ikke bidrar til et økt press på CCMLAR for å øke kvoten uten 
tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon. 

  

Dersom det likevel gis langvarige konsesjoner er det viktig at konsesjonen kan tilbakekalles 
øyeblikkelig dersom et fartøy bryter med konsesjonsvilkårene. Konsesjonen bør også 
re-evalueres i lys av evt. endring i bestandsstatus hos krill, ved mislighold av miljøkrav eller 
dersom aktøren bedriver fiske på en lite bærekraftig måte. 
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