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Havforskningsinstituttets økonomiske rammer og prioriteringer 

 
Fiskebåt tar innledningene til havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø og forskningsdirektør 
Geir Huse ved Havforskningsinstituttet (HI) til orientering.   
  
Det er et godt samarbeid mellom havforskningen, norske fiskerimyndigheter og fiskerinæringen 
om ressursforvaltningen. Fiskebåt mener at det er viktig å bevare og utvikle dette samarbeidet, 
ikke minst når det gjelder overvåkingen av fiskebestandene. Det er fiskerne som hver dag følger 
med på det som skjer i havet, og det er viktig at det blir tatt hensyn til fiskernes observasjoner og 
vurderinger. Fiskebåt har tillit til at Havforskningsinstituttet gjør sitt ytterste for å gi best mulig 
kvoteråd ut fra tilgjengelige informasjon. Det er likevel uheldig når kvoteråd for viktige bestander 
endres dramatisk mellom år, og Fiskebåt mener det er viktig å arbeide for å styrke 
ressursforskningen for å redusere usikkerheten og unngå unødvendige svingninger i 
kvoterådene. 
 
Fiskebåt mener at økt satsing på ressursforskning er en god investering for Norge, og mer 
kunnskap er nødvendig for å sikre og skape bærekraftig vekst i havnæringene. Fiskebåt er positiv 
til at det gjennom et spleiselag mellom staten og fiskerinæringen har lyktes å styrke 
ressursforskningen de siste årene. Det er også positivt at Faglig utvalg for ressursforskning 
(FUR) har gitt næringen større innflytelse over prioriteringen av midlene som næringen betaler 
gjennom fiskeriforskningsavgiften. Fiskerinæringen er avhengig av at fiskebestandene blir høstet 
bærekraftig. Fiskeressursene er grunnlaget og fremtiden for næringen. 
 
Fiskebåt viser til at Regjeringserklæringen har som målsetning å styrke bestands- og 
ressursforskningen i havet, langs kysten og i fjordene. Pålitelige data om ressursuttaket i 
fiskeriene er avgjørende både for bestandsrådgivningen og ressurskontrollen. Fiskebåt 
konstaterer med bekymring at HI nå ser seg nødt til å kutte toktvirksomheten på grunn av økte 
kostnader, og at vi kan risikere større usikkerhet i bestandsestimatene. Flere av våre viktigste 
bestander er i nedadgående trender, og det er i denne situasjonen ekstra viktig å sikre god 
overvåkning av bestandene. Fiskebåt er positiv til at regjeringen har signalisert at den i revidert 
nasjonalbudsjett vil foreslå at statlige aktører skal kompenseres for økte kostnader. Fiskebåt 
forutsetter at dette også gjelder Havforskningsinstituttet, og at Stortinget følger opp. Fiskebåt 
mener at det også kan være fornuftig å evaluere fordelingen av inntektene fra 
fiskeriforskningsavgiften mellom Fiskeridirektoratet og HI for å sikre en forsvarlig bestands-
overvåkning. 
 
Fiskebåt har prinsipielt valgt å legge kvoterådene fra Det internasjonale havforskningsrådet 
(ICES) til grunn for vårt arbeid med ressursforvaltningen. Selv om det kan være uenighet mellom 
fiskerne og forskerne, er kvoterådet fra ICES det beste vi har å forholde oss til, og det som har 
størst troverdighet i opinionen. Fiskebåt konstaterer at Russland er suspendert fra all virksomhet i 
ICES, og at ICES har til hensikt å gi råd på fellesbestandene i Barentshavet uten russisk 
medvirkning for 2024. Fiskebåt er bekymret for at slike råd kan bli gitt på sviktende datagrunnlag, 
og mener at ICES så langt råd er bør forsøke å innhente relevante data fra russisk sone. 
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