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Frá fundi FiskveiðinefndarFrá fundi Fiskveiðinefndar
FAO (COFI) 2009FAO (COFI) 2009



Hver er staðan í fiskveiðumHver er staðan í fiskveiðum
heimsins?heimsins?
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“Deploring the fact…”“Deploring the fact…”

inadequate flag State control..inadequate flag State control..

illegal, unregulated fishing…illegal, unregulated fishing…

inadequate enforcement..inadequate enforcement..

etc.etc.

UN General Assembly:
Resolution A/621/177,2007



Ný bók, stór játning...Ný bók, stór játning...

“By the mid-80s it was clear
that fishery management was
largely ineffective.”



Hvernig hefur verið brugðist viðHvernig hefur verið brugðist við
þessum vanda?þessum vanda?



19821982 19921992 19951995 20012001 2006200619721972

UNCLOSUNCLOS

UN Convention
on the Law of the

Sea

UN Fish Stock
Agreement

UNICPOLOS

Alþjóðalög, samþykktir og siðareglur...Alþjóðalög, samþykktir og siðareglur...
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FAOFAO

Code of Conduct for
Responsible Fisheries

Reykjavik
Declaration

Cancùn Declaration

•Rio Declaration

•CBD

•Agenda 21 (Chapter 17)

UNCEDUNCED

UN Conference
on the Human
Environment

UN Conference
on Environment

and
Development

Jakarta Mandate

Malawi
Principles

WSSD

Port State
Measures 09



FAO ráðstefnan 2001:FAO ráðstefnan 2001:
ReykjavíkuryfirlýsinginReykjavíkuryfirlýsingin

“Nú þegar þarf að“Nú þegar þarf að

innleiða virkainnleiða virka

fiskveiðistjórnun meðfiskveiðistjórnun með

hvatakerfi sem leiðir tilhvatakerfi sem leiðir til

ábyrgra fiskveiða ogábyrgra fiskveiða og

sjálfbærrar nýtingarsjálfbærrar nýtingar

vistkerfa hafsins”vistkerfa hafsins”

(grein 2)(grein 2)

The HeartThe Heart
ofof

SuccessfulSuccessful
EBFMEBFM



Siðareglur um fiskimál 1995Siðareglur um fiskimál 1995



Umhverfismerkingar tilUmhverfismerkingar til
bjargar...?bjargar...?



Fréttatilkynning um MSC 1996Fréttatilkynning um MSC 1996

Efnislega:Efnislega:

Ríksstórnum hefur algjörlega mistekist aðRíksstórnum hefur algjörlega mistekist að
stjórna fiskveiðum svo að nú verðastjórna fiskveiðum svo að nú verða
markaðsöflin að grípa inn í: Neytendur ættumarkaðsöflin að grípa inn í: Neytendur ættu
einungis að kaupa fiskafurðir sem erueinungis að kaupa fiskafurðir sem eru
umhverfsvottaðar.umhverfsvottaðar.





Marine Stewardship CouncilMarine Stewardship Council



Friend of the SeaFriend of the Sea





HafaHafa
umhverfismerkingar þáumhverfismerkingar þá

skilað árangri..?skilað árangri..?



2009 skýrsla FAO /OECD



Helstu niðurstöður um umhverismekringar almennt:Helstu niðurstöður um umhverismekringar almennt:

 MSC segist merkja 8%, FOS 10% fiskafurðaMSC segist merkja 8%, FOS 10% fiskafurða

 Eru ein tegund einkastaðlaEru ein tegund einkastaðla
–– (aðrir t.d. heilnæmi, lífrænt, samfélagsleg(aðrir t.d. heilnæmi, lífrænt, samfélagsleg

ábyrgð,dýravelferð ofl)ábyrgð,dýravelferð ofl)

 Neytendur ekki tilbúnir til að greiða hærraNeytendur ekki tilbúnir til að greiða hærra
verð fyrir umhverfismerktar fiskafurðirverð fyrir umhverfismerktar fiskafurðir

 Hafa sannarlega hvatt til betriHafa sannarlega hvatt til betri
fiskveiðistjórnunarfiskveiðistjórnunar



Yfirlitsgrein frá 2009Yfirlitsgrein frá 2009

Jacquet et al. “ Conserving wild fish in a sea of market basedJacquet et al. “ Conserving wild fish in a sea of market based
efforts” ( The international Journal of Conservation, Oryx 1efforts” ( The international Journal of Conservation, Oryx 1--
12).12).

Samantekt sem sýnir greiningu á afstöðuSamantekt sem sýnir greiningu á afstöðu
margra “leiðtoga sjálfbærrar nýtingar ámargra “leiðtoga sjálfbærrar nýtingar á
fiskistofnum”fiskistofnum” (leaders of the sustainable seafood(leaders of the sustainable seafood
movement)movement)



Nokkrir punktar úr grein Jaquet et al.Nokkrir punktar úr grein Jaquet et al.

 Etv. verið of mikil áhersla á markaðslausnirEtv. verið of mikil áhersla á markaðslausnir
–– Áhrif frá ReganÁhrif frá Regan--ThatcherThatcher--Bush árunum? Markaðurinn kannBush árunum? Markaðurinn kann

best?best?

 Engin samræmd skilgreining á sjálfbærniEngin samræmd skilgreining á sjálfbærni
–– Of lítil áhersla á samfélagslega þættiOf lítil áhersla á samfélagslega þætti

–– Of lítl áhersla á fæðuOf lítl áhersla á fæðu--öryggi (framleiðenda t.d. íöryggi (framleiðenda t.d. í
þróunarríkjum)þróunarríkjum)

–– Of lítil aðlögun að staðbundnum aðstæðumOf lítil aðlögun að staðbundnum aðstæðum



Nokkrir punktar úr grein Jaquet etNokkrir punktar úr grein Jaquet et
al.(frh)al.(frh)

 Við ættum enn frekar að beina spjótum aðVið ættum enn frekar að beina spjótum að
verslanakeðjumverslanakeðjum

–– 10 stærstu með 50% hlutdeild í USA10 stærstu með 50% hlutdeild í USA

–– Verslanakeðjur með 90% fisksölu í UKVerslanakeðjur með 90% fisksölu í UK

–– Nota ófrægingarherferðir meiraNota ófrægingarherferðir meira

 Önnur mikilvæg atriðiÖnnur mikilvæg atriði
–– Leggja áherslu á smábátaveiðar (nota 25x meiri mannskapLeggja áherslu á smábátaveiðar (nota 25x meiri mannskap

á hvert tonn af fiski)á hvert tonn af fiski)

–– Leggjast gegn veiðum á fiski til vinnslu til fiskimjöls og lýsisLeggjast gegn veiðum á fiski til vinnslu til fiskimjöls og lýsis

–– Að setja fiskneyslumarkmið (ekki borða of mikinn fisk)Að setja fiskneyslumarkmið (ekki borða of mikinn fisk)

–– Tengja sjálfbærni fiskistofna við loftslagsbreytingarTengja sjálfbærni fiskistofna við loftslagsbreytingar



Hvað segjaHvað segja
verslanakeðjurnar?verslanakeðjurnar?



Greenpeace mótmælir..Greenpeace mótmælir..



“Skynjun neytandans er okkar“Skynjun neytandans er okkar
veruleiki”veruleiki”

Niðurstða pallborðsumræðna á fundi samtaka
matvælakeðja, Róm 2005



Nýleg skilaboð frá verslanakeðjunumNýleg skilaboð frá verslanakeðjunum
til FAO...og fiskiðnaðarins...til FAO...og fiskiðnaðarins...

Á síðastliðnum tíu árum höfum við lært mikiðÁ síðastliðnum tíu árum höfum við lært mikið
af frjálsum félagasamtökum um fiskveiðaraf frjálsum félagasamtökum um fiskveiðar
og umhverfismálog umhverfismál –– og þau hafa lært mikið afog þau hafa lært mikið af
okkur um neytendamál. En okkar starf erokkur um neytendamál. En okkar starf er
fyrst of fremst að reka verslanirfyrst of fremst að reka verslanir -- ekki aðekki að
stjórna fiskveiðum né móta reglur sem þarstjórna fiskveiðum né móta reglur sem þar
eiga að gilda.eiga að gilda.



Er þá boltinn þá aftur hjáEr þá boltinn þá aftur hjá
ríkisstjórnum?ríkisstjórnum?



Staðreyndirnar liggja fyrirStaðreyndirnar liggja fyrir

 5050 milljarðar $$ tapast ámilljarðar $$ tapast á
ári hverjuári hverju

 Að reyna að “stjórna”Að reyna að “stjórna”
fiskveiðum virkar illafiskveiðum virkar illa

 Fiskveiðiréttindi virkaFiskveiðiréttindi virka



May 2005

FAO hefur í gegnum árin bent á mikilvægiFAO hefur í gegnum árin bent á mikilvægi
þess aþess að skilgreina fiskveiðiréttindi ogð skilgreina fiskveiðiréttindi og

vernda þau lagalegavernda þau lagalega



Ein nýjasta greiningarskýrsla FAOEin nýjasta greiningarskýrsla FAO



LokaorðLokaorð

 Fiskveiðistjórnun verður að vera virkFiskveiðistjórnun verður að vera virk

 Offveiði verður að ljúkaOffveiði verður að ljúka

 Sýna verður fram á ábyrga umgengni umSýna verður fram á ábyrga umgengni um
lífríki sjávarlífríki sjávar

 Ekki spurning um HVORT heldur HVERNIGEkki spurning um HVORT heldur HVERNIG
eigi að stunda ábyrgar fiskveiðareigi að stunda ábyrgar fiskveiðar

 Umhverfismerkingar eru áfangi á þeirri leiðUmhverfismerkingar eru áfangi á þeirri leið



Með þökk fyrir áheyrninaMeð þökk fyrir áheyrnina


