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60 år med
forsknings-
samarbeid!
• Besøk av 

forskningsfartøy 
"Sevastopol" i 
Bergen i 1958

• Gjenbesøk i 
Murmansk med  
"Johan Hjort"



1958



2017



Tokt

Bestandsvurdering 
& råd (AFWG ICES)

Blanda No-Rus 
fiskerikommisjon

Bestandsrådgivning i Barentshavet

Fangstsampling

Kvote Planlegging

AlderslesingDatabehandling

Årlige kvoteråd for  
for 8 bestander



Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon
bestemmer fiskekvoter for fellesbestander



• Annethvert år i Norge og Russland
• Koordinerer aktivitet og utveksler informasjon og blir kjent 
• Sentrale aktiviteter

• Årlige tokt i februar og september-oktober i Barentshavet
• Felleslesing av øresteiner for aldersbestemmelse
• Felles mageprøveprogram for torsk
• Utvikler felles artikler og rapporter
• Utveksling av medarbeidere
• Økosystemarbeidsgruppe (WGIBAR)

• Protokoll signeres ved møteslutt

Forskermøte i mars





Økosystemtokt i Barentshavet
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Torskens konsum (1000 t)

• Bruker torskens forventede loddekonsum til å beregne loddekvote 
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Tilstanden for bestandene i Barentshavet

Torsk, hyse, lodde, reker, uer, snabeluer, blåkveite, sei

Bestand
Høsting



Vitenskapen
• Arrangerer norsk-russiske 

symposier annenhvert år
• Sist i Bergen i 2016
• Neste i Murmansk i juni - tema: 

“Influence of ecosystem changes on 
harvestable resources in high 
latitudes”

• Mange felles vitenskapelige artikler
• I 2011 ble det utgitt bok om 

Barentshavet i felleskap



• Forskningssamarbeidet avgjørende for god fiskeriforvaltning
• Fiskerier til en totalverdi av rundt 20 mrd kr avhenger av det
• Kostnadseffektivt å samordne overvåking og dele informasjon
• Høstingsregler for bestandene har gitt effektiv kvotefastsettelse
• Viktig å sikre tilgang til russisk sone for norske forskningsfartøy 
• Barentshavet er et av de reneste marine økosystemene i verden 
• Mulige trusler for økosystemet i Barentshavet: 

• Forurensning og forsøpling
• Overfiske, bifangst, spøkelsesfiske 
• Ødeleggelse av bunnhabitat ved bunntråling
• Invasjon av fremmede arter
• Klimaendringene

Det store bildet!



Fossheim & al. (2016) Nature Climate Change

2004 2012

Oppvarming av Barentshavet
-Fisken vandrer nordover



• 60 årsjubileet
• Markeres under marsmøtet i Tromsø 14. mars
• Det blir presentasjoner fra sentrale aktører før og nå innen 

samarbeidet, kommentarer fra eksterne aktører og festmiddag
• Forskningssamarbeidet mellom Norge-Russland inkluderer 

formaliserte strukturer, veletablerte rutiner, kollegialt vennskap 
og tillit

• Et grenseoverskridende samarbeid til etterfølgelse

Avslutningsvis



Takk for oppmerksomheten!

Sildemerking i Troms


