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RFFO’s foranstaltninger mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
FAO’s internationale handlingsplan fra 2001 om ulovligt, urapporteret og ureguleret (IUU) 
fiskeri1 understreger behovet for at bekæmpe IUU-fiskeri på det åbne hav. Regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO’er), de multilaterale organer, der i henhold til FN’s 
havret er ansvarlige for at forvalte fiskeri på det åbne hav, spiller dermed en afgørende rolle i 
bekæmpelsen af IUU-fiskeri. 

I handlingsplanen og EU’s efterfølgende IUU-forordning2 beskrives IUU-fiskeri som fiskeri, 
der ikke sker i overensstemmelse med relevante forvaltningsforanstaltninger, der ikke 
rapporteres, eller der udøves uden for en forvaltningsordning og i strid med international ret. 
En fuldstændig definition findes i FAO’s handlingsplan.

På nuværende tidspunkt findes der 18 RFFO’er. Med et netværk bestående af fem tun-
RFFO’er er der global dækning for tun, men for andre arter (fælles fiskebestande, 
dybhavsarter osv.) er der stadigvæk store områder af verdenshavene, der ikke er dækket af 
nogen internationalt aftalte foranstaltninger for fiskeriforvaltning, således at fiskeriet her rent 
faktisk ikke er reguleret undtagen af de generelle bestemmelser i FN-havretten eller FN-
aftalen af 1955 om fiskebestande (for de stater, der har ratificeret den). Atlanterhavet er bedst 
dækket, men selv her er der huller. I Det Indiske Ocean og i Stillehavet er dækningen meget 
begrænset, selv om der for nyligt er gennemført forhandlinger om to nye RFFO’er for den 
sydlige del af Stillehavet og den sydvestlige del af Det Indiske Ocean, som forhåbentlig snart 
træder i kraft.

I de markerede områder er der RFFO’er med kompetence til at regulere dybhavsfiskeriet.

                                               
1 Se FAO’s internetside http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og 
standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.
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Kilde: IUCN Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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RFFO-dækning for tun (øverst) og andre arter end tun (nederst) 

Kilde: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations (anbefalet bedste praksis for 
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regionale fiskeriforvaltningsorganisationer). Chatham House, 2007.
I dette arbejdsdokument undersøges de forvaltningsforanstaltninger, der er blevet truffet af 
fem vigtige RFFO'er, der er udvalgt til at repræsentere de mange forskellige RFFO’er, der 
eksisterer i dag:

 ICCAT – Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i 
Atlanterhavet (har eksisteret siden 1969)

 NAFO - Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (1979)
 NEAFC - Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (1982)
 CCAMLR - Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i 

Antarktis (1982)
 WCPFC – Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (2004)

Blandt disse RFFO’er er der både meget gamle organisationer (ICCAT) og meget nye 
(WCPFC), og de dækker et stort geografisk område. Nogle, f.eks. NEAFC, har et lille antal 
industrialiserede lande som medlemmer, hvorimod andre har en stor og kompleks 
medlemsskare (ICCAT, WCPFC), hvilket er et udtryk for det til tider vanskelige samspil 
mellem udviklede lande og udviklingslande. Værdien af de omfattede arter varierer enormt fra 
hovedsageligt små pelagiske arter af en forholdsvist ringe værdi (NEAFC) til meget 
værdifulde fisk som den sorte patagoniske isfisk (CCAMLR) og almindelig tun (ICCAT).

Alle disse RFFO’er har oplevet betydelige problemer med IUU-fiskeri. 

Foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeri

Siden de første RFFO’er gjorde deres første forsøg på at bekæmpe IUU-fiskeri i 1990’erne, er 
der blevet afprøvet en række foranstaltninger. 

Fartøjsidentifikation: Da fartøjerne er ansvarlige for IUU-fiskeaktiviteter, er adskillige 
foranstaltninger rettet mod de enkelte fartøjer. For at kunne gribe ind er det nødvendigt, at 
fartøjerne kan identificeres, hvilket er grunden til, at mange fartøjer skjuler deres identitet 
eller camouflerer sig på havet eller i havnene. FAO har udviklet et standardsæt af 
specifikationer til mærkning og identifikation af fiskerfartøjer. Alle fem omhandlede RFFO’er 
kræver FAO-mærkning eller mærkning efter et tilsvarende system af fartøjer, der fisker inden 
for deres respektive område. 

Registreret fartøj eller hvide lister: Fartøjer, der har fået tilladelse til at fiske inden for det 
RFFO-regulerede område af de kontraherende parter eller af samarbejdende tredjeparter 
(samlet kaldet CPC'er), opføres på en liste over registrerede fartøjer. Det er i princippet de 
fartøjer, som CPC’en påtager sig ansvaret for. Hvis man ser fiskeaktiviteter fra et fartøj, der 
ikke er på listen, kan man gå ud fra, at dette fartøj udfører IUU-aktiviteter. Selv om alle fem 
RFFO'er fører en liste over registrerede fartøjer, er listernes omfang såvel som de indeholdte 
oplysningers nøjagtighed og detaljeringsgrad forskellige. For eksempel indeholder 
CCAMLR’s liste fartøjer i alle størrelser, hvorimod ICCAT’s kun har fartøjer over 20 meter. 
Nogle indeholder også køleskibe og transportfartøjer (WCPFC, NEAFC, ICCAT). Det, at et 
fartøj er opført på listen, betyder ikke, at det er aktivt i det pågældende område, og det er 
heller ingen garanti for, at det overholder reglerne.

IUU eller sorte lister: De omfatter fartøjer, der a) er blevet registreret som havende udøvet 
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fiskeri inden for det regulerede område uden tilladelse, som antages at være ulovligt, 
urapporteret og ureguleret, b) er i besiddelse af en tilladelse, men fisker ulovligt, eller c) 
forekommer i handelsdata som kilde til IUU-fisk. Fiskerfartøjer på den sorte liste underkastes 
normalt øget overvågning og inspektion og forskellige sanktioner (f.eks. nægtes de 
havnefaciliteter, herunder losning af deres fangst). Disse lister kan være meget effektive som 
middel til at få individuelle fartøjer til at afholde sig fra at udøve IUU-fiskeri – NEAFC 
tilskriver sin liste den betydelige reduktion af IUU-fiskeri inden for sit område. Der er en 
positiv tendens til, at RFFO'er bruger hinandens IUU-lister, hvilket øger deres nytteværdi. Det 
er imidlertid et betydeligt problem, at de er vanskelige, besværlige og politiske. Listerne 
opdateres kun på det årlige møde, og til den tid kan fartøjet for længst være forsvundet fra 
område eller have skiftet navn eller ejer. Beslutningerne om at opføre et fartøj på en liste 
træffes af CPC’erne selv, og de prøver normalt at holde deres egne fartøjer af listen, således at 
IUU-listerne for det meste indeholder fartøjer fra ikke-CPC’ere – de er lettere ofre. For 
eksempel indeholder ICCAT’s IUU-liste aktuelt 24 fartøjer, hvis flag for de 21 fartøjers 
vedkommende er ukendt, samt et fartøj fra Guinea og to fra Bolivia.  

Handelssanktioner: ICCAT har som den eneste anvendt sorte lister til at drage den logiske 
konsekvens af flagstatens ansvar.  I 1990’erne forbød ICCAT import af visse produkter 
(almindelig tun, storøjet tun og sværdfisk) fra lande, under hvis flag de fartøjer var 
registrerede, der opererede i ICCAT-området uden tilladelse. Op til 2003 var der blevet 
nedlagt importforbud for otte lande. Virkningen var kortvarig af to årsager. Fartøjerne 
skiftede flag til andre lande, der ikke var blevet pålagt sanktioner, og de sanktionerede lande 
hvidvaskede sig selv ved at blive medlem af ICCAT, hvorefter sanktionerne blev ophævet. 
Ingen anden RFFO har benyttet sig af denne metode, og selv ICCAT har udvandet sin brug til 
næsten ingenting – for eksempel er der aktuelt kun indført handelssanktioner for storøjet tun 
fra Bolivia og Georgien.

Programmer for inspektion til havs: Bording og inspektion til havs er en væsentlig del af et 
effektivt overvågningssystem, for det er kun til havs, at man kan få et fuldstændigt billede af, 
hvad der foregår. Ved inspektion i havne kan vigtige elementer blive overset. Alle fem 
RFFO’er tillader inspektører fra en CPC at gå ombord på fartøjer fra en anden CPC, men kun 
NAFO og NEAFC stiller krav om, at CPC’er sender inspektionsfartøjer til havs med henblik 
på det fiskeri, de deltager i. ICCAT har for kort tid siden fulgt dette eksempel for sit 
tunfiskeri. 

Regionale observatørprogrammer: Observatørprogrammer anvendes ikke meget af 
RFFO’er. Det er kun NAFO, der kræver en observatør på alle fartøjer i fiskeriet. WCPFC er 
ved at udarbejde et regionalt program for de åbne havområder inden for sit område og sigter 
mod at opnå en dækningsprocent på 5 senest midt i 2012. Derudover kræves der kun 
observatører ved opdræt og notfiskeri inden for  ICCAT-fiskeri af almindelig tun. En vigtig 
innovation hos ICCAT er et program om observatører på anlæg til tunopdræt og på 
tunkøleskibe.

Havneforanstaltninger: Hos RFFO’erne er der en tendens til at satse på inspektioner i havne 
snarere end til havs. Både NEAFC og NAFO kræver, at CPC’ere inspicerer mindst 15 % af 
landingerne i deres havne (dette gælder dog kun frosne fisk hos NEAFC) og kun tillader 
losning, hvis flagstaten bekræfter, at fiskene er blevet fanget lovligt. CCAMLR kræver kun 
havneinspektioner for den sorte patagoniske isfisk. ICCAT har ganske vist udarbejdet en 
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protokol for havneinspektioner, men de kræves kun ved fiskeri af almindelig tun, eller når 
fartøjer, der ikke er opført på listen over fartøjer med tilladelse, anløber havnen. WCPFC 
stiller ikke nogen særlige krav om havneinspektioner og lader det være op til den enkelte 
havnestat.

Fangstdokumentation: Den første RFFO, der udviklede et certifikat til attestation af 
fangstens lovlighed, som skal følge fisken gennem hele kæden fra fangst til forbrug, var 
CCAMLR, der skabte fangstdokumentationsordningen for den sorte patagoniske isfisk i 2000. 
ICCAT har senere udviklet en lignende ordning for almindelig tun, storøjet tun og sværdfisk. 
Der er ikke blevet vedtaget nogen certificeringsordninger af andre RFFO’er.

Befragtning af fartøjer: Hovedansvaret for at sikre overholdelse af reglerne påhviler 
flagmedlemsstaten. Det forekommer imidlertid ofte, at en CPC befragter et fiskerfartøj, der 
sejler under et ikke-CPC-flag. Dermed er flagstaten ikke bundet af RFFO’ens regler, således 
at det er uklart, hvilken stat der har ansvaret for aktiviteterne. Både ICCAT og NAFO har 
forsøgt at skaffe klarhed over befragterstatens og flagstatens ansvar. ICCAT kræver 
inspektører på 10 % af de fartøjer, der befragtes af en CPC.

Omladning: I betragtning af, at inspektioner til havs er sjældne, og at fristelsen til at være 
mindre omhyggelig med at føre logbogen er til stede, er omladning til havs et kæmpemæssigt 
smuthul for IUU-fiskeri. ICCAT fandt ud af dette for mange år siden og indførte et generelt 
forbud mod omladning til havs, undtagen for omladning fra langlinefartøjer til registrerede 
køleskibe, og underbyggede dette ved at kræve, at køleskibe skulle have både 
fartøjsovervågningssystem og inspektører om bord. WCPFC forbyder omladning til havs ved 
notfiskeri, men tillader omladning for andre, hvis de indberetter det, og køleskibet har en 
inspektør om bord. Andre RFFO’er kræver blot, at omladning indberettes.

Det skal bemærkes, at foranstaltningernes omfang varierer betydeligt. NEAFC og NAFO, 
som ofte samarbejder, har et enkelt dokument med alle kontrolforanstaltninger, som ganske 
enkelt opdateres efter behov. Tun-RFFO’erne på den anden side har adskillige forskellige 
foranstaltninger, som er ret kaotiske at efterleve, som ofte overlapper hinanden, og som nogle 
gange er gensidigt modstridende. NEAFC/NAFO’s tilgang er langt nemmere at forstå.

Diskussion

Der er langsomt, men sikkert sket en tilnærmelse RFFO’erne imellem for så vidt angår de 
redskaber, de anvender til bekæmpelse af IUU-fiskeri, men der er lang vej igen, før alle råder 
over de mest effektive foranstaltninger. Der er behov for bedre koordination RFFO’erne 
imellem og for, at de udvikler en bedste praksis-kultur, hvor de lærer af hinandens erfaringer.

Det skal ligeledes tages i betragtning, at selv om en RFFO har vedtaget en bestemt 
foranstaltning for at sikre efterlevelse af reglerne, er det ikke ensbetydende med, at den
pågældende foranstaltning gennemføres fuldt ud. Det kan forekomme, at individuelle CPC’er 
ikke opfylder deres forpligtelser som flag-, havne-, kyst- eller afsætningsstat (f.eks. ved ikke 
at gennemføre ordentlige havneinspektioner), eller at nogle CPC’er kollektivt nægter at gøre 
fuld brug af de redskaber, de har til rådighed til at disciplinere hinanden (for eksempel ved 
ikke at mindske en CPC’s kvote ved overfiskning).
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I sidste ende er bekæmpelse af IUU-fiskeri et spørgsmål om politisk vilje. Så længe regeringer 
ikke er villige til at træffe alle mulige og nødvendige foranstaltninger mod deres egne fartøjer 
og andre dele af deres fiskeindustri, vil der kun ske små forandringer. Sagen for nylig med 
almindelig tun er et perfekt eksempel på dette. ICCAT’s resultatanalyse dokumenterede til 
fulde CPC'ernes manglende håndtering af problemerne i fiskerierhvervet; den beskrev endda 
ICCAT’s forvaltning af fiskeriet som en ”international skamplet”. Det stod klart for alle, hvad 
der foregik i fiskerierhvervet, og alligevel foretog CPC'erne sig for lidt for sent.

Generelt gør CPC’erne deres bedste for at hindre, at der gribes ind mod deres eget erhverv. 
Derfor er beslutningsproceduren i RFFO’erne af afgørende betydning. Så længe 
beslutningerne træffes med enstemmighed, kan enhver CPC nedlægge veto mod en hvilken 
som helst foranstaltning, som den anser for ikke at være i dens egen eller erhvervets interesse. 
Selv om beslutninger træffes ved flertalsafstemninger, kan der indgås uformelle aftaler for at 
samle støtte nok til at hindre en foranstaltning. Jo større og jo mere magtfuld CPC’en er, jo 
nemmere er det at opnå den nødvendige støtte. Den bedste måde at bekæmpe en sådan adfærd 
på er at sikre fuld gennemsigtighed i beslutningstagningen. Kun få RFFO’er praktiserer dette, 
selv om ngo’ere må være til stede som iagttagere, idet aftalerne indgås i enrum.

Af alle disse årsager er det nødvendigt at få RFFO’ernes resultater evalueret af uafhængige 
eksperter. Nogle evalueringer er allerede blevet gennemført, men det er nødvendigt at gøre det 
obligatorisk at gennemføre evalueringer med regelmæssige mellemrum, f.eks. hvert femte år. 
Det bør også være obligatorisk for en given RFFO at gennemføre eventuelle foranstaltninger, 
der foreslås i evalueringen.

Omkostningerne ved IUU-fiskeri er høje, om end der ikke kan sættes nøjagtige beløb på. Til 
disse omkostninger hører:

 alvorlig nedfiskning som følge af fangster uden for enhver kontrol
 regeringer mister indtægter, fordi fisken befinder sin uden for den formelle 

økonomi
 skader på miljøet forårsaget af, at fartøjer ignorerer bevaringsforanstaltninger

Regeringerne påstår ofte, at kontrol og overvågning er dyre foranstaltninger, og det er sandt. 
Men hvis kontrollerne ikke gennemføres, og IUU-fiskeri ikke udryddes, vil omkostningerne 
for samfundet blive langt højere.


