Faglig Utvalg for Ressursforskning(FUR)
Referat fra konstituerende møtet 16 september 2015
Tilstede: Kjell Ingebrigtsen (leder), Solveig Strand, Jan Ivar Maråk, Øystein Sulebak
Ormbostad, Rose-Mari Berge, Randi Ingvaldsen, Bjarte Bogstad og Harald Loeng (sekretær)
Observatører: Anne Kjos Veim, Elisabeth Norgård Gabrielsen
Fraværende: Katja Enberg og Ole Thomas Albert
En liste over alle deltagerne med kontaktpunkter er gitt i vedlegg 1.
Agenda:
1. Velkommen og presentasjon av medlemmene
2. Gjennomgang av mandatet og forholdet til Referansegruppen for ressursforskning
3. ICES: foreløpig rapport fra WGWIDE og forberedelser til benchmark møte for sild
4. Hvilke saker bør utvalget prioritere
5. Eventuelt

1. Velkommen
Kjell Ingebrigtsen ønsket velkommen til det første møtet i utvalget. Alle deltagerne
presenterte seg med en kort oppsummering av hva de har jobbet med de siste årene.
2. Gjennomgang av mandatet og forholdet til Referansegruppen for ressursforskning
Faglig Utvalg for Ressursforskning ble oppnevnt av Nærings- og fiskerdepartementet
(NFD) i brev av 17 juni 2015. Formålet med utvalget er:
a) Å utveksle informasjon om forvaltningsrettet forskning og næringens erfaringer,
ved at aktuelle faglige problemstillinger presenteres og drøftes.
b) Å være en arena hvor fiskerinæringen kan fremme innspill og råd om forskningsog overvåkingsfaglige problemstillinger og prioriteringer knyttet til de viltlevende
ressursene i havet.
Utvalget startet med å analysere hvilke oppgaver som lå innenfor mandatet. Det å
kunne ”prioritere forsknings- og overvåkningsfaglige problemstillinger knyttet til
marine ressurser” vil være viktig. En del konkrete spørsmål utvalget ønsker svar på er
gitt under pkt 4)
Underpunktene b), c) og d): Det ble enighet om to møter i året, men det er behov for et
snarlig møte for å kunne påvirke bruken av leiefartøyer i 2016. Rapporteringen til
NFD gjøres enten når NFD ber om det eller når utvalget finner det nødvendig.
Rapporteringen er ikke knyttet til årsskiftet.
Forholdet til referansegruppen for ressursforskning ble diskutert. Det var enighet om at
Referansegruppen har et annet mandat og er et forum for mer grundige faglige

diskusjoner. Man ser ikke noen konflikt i at begge gruppene fortsetter, og det er
ingenting i veien for at referansegruppen utvides med flere medlemmer fra FUR. De
som ikke deltar bør få tilsendt møtereferat.

3. ICES: foreløpig rapport fra WGWIDE og forberedelser til benchmark møte for sild.
Harald Loeng redegjorde for tidslinjen for ICES sitt arbeid med de pelagiske artene
sild, makrell og kolmule. WGWIDE hadde sitt møte siste uka av august og ”Advisory
Drafting Group” hadde sitt møte 14-16 september, og ACOM vil ferdigstille rådene 29
september. Rådene slippes 30 september. Havforskningsinstituttet sine toktindekser
fra toktene i 2015 indikerer at sildebestanden er stabil, mens det er en nedgang i
makrell og kolmule.
Det skal være en benchmarkmøte for sild i januar. Havforskningsinstituttet har invitert
representanter fra næringen til et dialogmøte i Bergen 24 september om planene fra
norsk side. FUR er opptatt av at det blir et nært samarbeid mellom næringen og
forskerne i forberedelsene til benchmark om nvg sild (et samarbeid som allerede er på
plass).
4. Hvilke saker bør utvalget prioritere
Utvalget mener det er nødvendig å utarbeide en overordnet plan for overvåking for å
sikre kontinuitet i viktige tidsserier for nøkkelbestandene. Det er også nødvendig å
utarbeide en plan som sikrer gode og representative fangstdata for disse bestandene. I
tilknytning til dette arbeidet ønsker utvalget en detaljert oversikt over hvordan
Havforskningsinstituttet bruker ressursene i dag, og hvordan ressursbruken har
utviklet seg de siste årene. Dette gjelder både i forhold til de ulike forvaltningsområdene (økosystemene) og i forhold til de enkelte bestandene, og i forhold til andre
oppgaver som Havforskningsinstituttet utfører. Utvalget ønsker også en oversikt over
ressursbruken til innsamling av fangstdata. Utvalget mener at dette er nødvendige
opplysninger dersom utvalget skal ivareta sin funksjon som rådgivende organ for
prioriteringen og ressursbruken i Havforskningsinstituttet.

5. Eventuelt
Elisabeth Norgård Gabrielsen presenterte kort Masterplan for marin forskning som ble
presentert av fiskeriministeren uka før. Planen legger vekt på at forskningsinnsats er et
delt ansvar mellom næring og myndigheter. Planen peker på de områder der det er
særlig behov for å styrke innsatsen, og den gir retning og danner grunnlaget for
framtidige prioriteringer innen marin forskning.
Neste møte blir torsdag 12 november 1030-1500 hos Norges Fiskarlag, Pir-senteret i
Trondheim. Saker til neste møte:
 Havforskningsinstituttets innsats på ulike fiskeslag (bruk av penger og tokttid –
informasjon sendes ut på forhånd)
 Hvor bør Havforskningsinstituttet satse (nye prosjekter)

Bergen 18 september 2015
Harald Loeng

