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Innspill til «Sak 33 – Eventuelt: Bifangst av levende korall og levende svamp»

Regjeringen skal ifølge Granavolden-plattformen «arbeide for å ta vare på truede arter og
naturtyper og sikre et representativt utvalg av norsk natur». Regjeringen har også som mål «å
nå ambisjonene i Aichi-målene, og følge opp naturmangfoldmeldingen i tråd med Stortingets
innstilling». I henhold til Granavolden-plattformen skal også regjeringen «føre en ambisiøs klimaog miljøpolitikk som bygger på forvalteransvaret og føre-var- prinsippet».
WWF Verdens naturfond (WWF) er med bakgrunn i dette bekymret over manglende oppfølging
etter gjentatte innspill for å ta bedre vare på sårbare økosystemer i havet, da inkludert
bunnsamfunn av harde koraller, korallhager, svampsamfunn og sjøfjærkolonier som kan
påvirkes negativt av ulike former for fiskeriaktivitet ved å få fiskerinæringen til å rapportere på
bifangst av levende korall og svamp iht til dagens regelverk.

WWF mener at:
• At Fiskeridirektoratet må forsere arbeidet med å påse at norske fiskefartøy er
innforstått med rapporteringsplikten og faktisk etterlever forskrift for rapportering
ved bifangst av levende korall og svamp fra første fangede kilo jfr. J-208-2017:
Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og
fangstfartøy, Blokk B.
• At Fiskeridirektoratet må harmonisere forskriftene J-208-2017 og J-167-2020:
Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i
Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen og
fiskevernsonen ved Svalbard slik at det sikres at både norske og utenlandske
fiskefartøy rapporterer inn bifangst av levende korall og svamp fra første fangede kilo i
norske farvann.
• At det skal utvikles en metode der bifangst av levende korall og svamp enkelt kan
loggføres av fiskefartøy ved bifangst og legges til kartsystemer slik at ytterligere negativ
påvirkning på koraller og svamp kan unngås.

Koraller truet nasjonalt og internasjonalt
Koraller danner svært viktige leveområder for annet liv i havet. Det er anslått at verdens korallrev
utgjør 0,1 prosent av verdens leveområder på havbunnen. Likevel lever hele 25 prosent av
verdens havlevende dyreliv i tilknytning til korallene.
Rundt 75 prosent av verdens koraller er truet på grunn av menneskelig aktivitet. Ødeleggende
fiskeriaktivitet, olje- og gassutvinning, temperaturøkning i havet og økende havforsuring er
eksempler på trusler for korallene. I Norge har Havforskningsinstituttet anslått at 30-50 prosent
av våre farvannskoraller allerede er ødelagt av bunnfiskerier fra tidligere.
I en tid der omfattende menneskeskapte CO2-utslipp resulterer i økende havtemperaturer og
havforsuring, med store negative langtidseffekter for koraller, er det ekstra viktig å redusere
andre negative effekter på koraller til et absolutt minimum.

Internasjonal forpliktelse
WWF viser til at Norge har inngått internasjonale forpliktelser til å ta vare på sårbare
bunnsamfunn som forekomster av koraller og svampsamfunn. Dette spesielt gjennom Aichi-mål
10 som lyder:
«By 2015, the multiple anthropogenic pressures on coral reefs, and other vulnerable ecosystems
impacted by climate change or ocean acidification are minimized, so as to maintain their integrity
and functioning.”
WWF viser også til at Norge har et av de havområder i verden med høyest forekomst av
dypvannskoraller, og også store forekomster av svampsamfunn. Kun 19 av disse revene har i
dag preventiv beskyttelse i form av fredning for ødeleggende fiskeriaktivitet for korallene.

Ingen meldinger om bifangst av levende korall og svamp
Fiskeriaktivitet har tradisjonelt vært den aktiviteten som har stått bak den mest alvorlige
ødeleggelsen av koraller i norske farvann. WWF viser til samtaler med Fiskeridirektoratet der det
er blitt bekreftet at bifangst av levende korall og levende svamp skal føres fra første fangede kilo
iht J-208-2017: Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiskeog fangstfartøy, Blokk B.
WWF setter et stort spørsmålstegn ved at det ikke er fanget en eneste kilo levende korall eller
svamp i fiskeriene siden forskriften trådte i kraft 10.8.2012.

Manglende harmonisering i regelverk
WWF viser til J-167-2020: Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og
fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen og
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fiskevernsonen ved Svalbard, Blokk B, der det fremkommer at utenlandske fiskefartøy som
utøver fiske i norske farvann er unntatt rapporteringsplikt for bifangst av levende korall og
svamp.
WWF mener at dagens regelverk for utenlandske fiskefartøy må harmoniseres med gjeldende
forskrift for norske fiskerier. WWF ber derfor Fiskeridirektoratet inkludere obligatorisk
rapportering for utenlandske fartøy når det gjelder bifangst av levende korall og levende svamp
fra første fangede kilo (tilsvarende forskrift for norske fiskerier).
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