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INDLEDNING OG BEGRUNDELSE FOR INITIATIVUDTALELSEN

Klimaændringerne vil medføre betydelige ændringer, hvad angår adgang til og handel med 
fiskeprodukter, med potentielt store geopolitiske og økonomiske konsekvenser, navnlig for de 
lande, der er mest afhængige af sektoren. I havområder tyder fremskrivninger på, at det 
maksimale fangstpotentiale i de eksklusive økonomiske zoner i verden vil blive reduceret med 
mellem 2,8 % og 5,3 % i 2050.

Selv om disse tal ikke synes særlig høje i en global sammenhæng, er virkningerne dog langt 
større på regionalt plan, eftersom prognoserne for maksimale fangstmuligheder varierer 
betydeligt fra region til region.

Samspillet mellem økosystemændringer og måden, hvorpå problemerne håndteres, er af 
afgørende betydning for at kunne minimere truslen og maksimere de muligheder, som kan 
opstå gennem klimaændringerne.

De ekstra foranstaltninger for tilpasning til klimaændringer, der træffes for den 
mangefacetterede fiskerisektor, skal samtidig indgå som en integreret del af den samlede 
globale forvaltning. Det er vigtigt at erkende, at nogle af disse foranstaltninger vil kræve 
institutionel tilpasning.

I betragtning af, at over to tredjedele af jordens overflade er dækket af vand, er de 
forhåndenværende oplysninger om klimaændringernes indvirkning relativt begrænsede, og 
mange teorier og hypoteser diskuteres fortsat.

Ferskvandssystemerne er også stærkt forbundet med klimaet, da de kan påvirke de 
atmosfæriske processer, der hænger sammen med dem, og være indikatorer for 
klimaændringer.

Ferskvandssystemerne er blandt de mest truede i verden på grund af de mange 
menneskeskabte påvirkninger, de udsættes for. Vandkraft, brug af vand til kunstvanding og 
jordbrug fører til, at vandforekomster fragmenteres, vandanvendelse til vanding og 
arealanvendelse forårsager fragmentering af vandområder, ændringer af strømningssystemer, 
og flodsletter og vådområder adskilles fra de floder, der forsyner dem med vand (se f.eks. Po 
og det nordlige Adriaterhav). Disse stressfaktorer forventes at blive ved med at dominere, 
efterhånden som efterspørgslen efter vandressourcer stiger, sammen med urbanisering, et 
ekspanderende jordbrug og klimaændringer.

Opvarmning af jorden, flere hedebølger og mindre nedbør er f.eks. en meget sandsynlig 
udvikling i Middelhavsområdet med ændringer i vandcirkulation, stigende vandstand i 
havene, og hvor vinterklima kun forekommer regionalt.

Fænomenet "meridionalisering" (tilstedeværelse af varmtvandsarter i nordlige områder) og 
"tropikalisering" (udbredelse af ikke-hjemmehørende tropiske arter) i Middelhavet og 
"mediterranisering" af Sortehavet er tiltagende på grund af temperaturstigninger og vil have 
positive (muligvis på lang sigt) og negative virkninger for fiskeriet.

Fiskeriets sårbarhed over for klimaændringer vil sandsynligvis være større i de sydlige og 
sydøstlige udviklingslande, da disse er langt mere udsatte for varmt vejr, er i større risiko for 
at blive invaderet af ikke-hjemmehørende arter og har en mere begrænset kapacitet til at 
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tilpasse sig.

Der vil opstå nye muligheder inden for fiskeri i lille målestok og i de tilknyttede 
fiskersamfund, da nye arter, som eventuelt vil kunne markedsføres, og som vi aktivt må 
fremme som en fødevarekilde, kunne øge fangsterne og dermed rentabiliteten. Opdukken af 
ikke-hjemmehørende arter vil naturligvis også føre til problemer for fiskeri, der er baseret på 
naturligt hjemmehørende arter.

Mange regionale initiativer søger at træffe kortsigtede foranstaltninger for at klare de 
nuværende udfordringer, som fiskerisektoren og de tilhørende økosystemer står over for, 
sammen med mellem- og langsigtede foranstaltninger med henblik på tilpasning til 
virkningerne af klimaændringerne. Grænseoverskridende forsknings- og forvaltningsstrategier 
er af afgørende betydning i denne henseende, navnlig i lyset af bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

Tilpasningen kræver en forståelse for både vores miljømæssige og økonomiske sårbarhed, og 
at vi er i stand til at identificere de vigtigste faktorer, der har betydning, og den generelle 
eksponering for klimaændringer. Det er normalt vanskeligt nøjagtigt at forudsige, hvad der vil 
ske i fremtiden på grund af klimaændringerne, men det vil være muligt at reducere de 
negative virkninger ved at mindske sektorens følsomhed og ved at øge indsatsen for at 
minimere eksponeringen.

Generelt kan den fysiske planlægning og den fysiske forvaltning af akvakultur i henhold til en 
økosystemtilgang til akvakultur styrke tilpasningsevnen, navnlig på lokalt plan. Dette kræver 
en forståelse af risiciene i tid og rum, en prioritering af dem, der er mest relevante, samt 
udvikling og forbedring af de foranstaltninger for at imødegå disse risici ved at anlægge 
deltagelsesbaserede tilgange og gøre brug af de bedste tilgængelige oplysninger.

Hvis vi vil forebygge, forberede os på og mindske følgerne af ekstreme begivenheder og 
katastrofer for fiskeri- og akvakultursektoren, er det tvingende nødvendigt, at vi investerer 
storstilet i at reducere katastroferisiciene og i foranstaltninger til tilpasning og opbygning af 
modstandsdygtighed over for klimaændringer (såsom sikring af havene og klimaresistente 
infrastrukturer). Inden for fiskeri og akvakultur spiller behørig hensyntagen til 
vandøkosystemets sundhed en central rolle i forbindelse med tilpasning til klimaændringer og 
nedbringelse af katastroferisici.

Andre foranstaltninger til nedbringelse af sårbarhed, f.eks. forsikringsordninger og sociale 
beskyttelsesordninger, er også meget vigtige for at mindske klimasårbarheden hos de mest 
sårbare grupper.

INDLEDNING VEDRØRENDE FISKERI- OG AKVAKULTURSEKTORENS 
BETYDNING: FØLGER AF KLIMAÆNDRINGERNE

På globalt plan yder fiskeri og akvakultur et væsentligt bidrag til fødevaresikkerheden og 
livsgrundlaget for millioner af mennesker.

Havfiskeriproduktionen har ligget på omtrent samme niveau siden slutningen af firserne, 
mens ferskvandsfiskeriet har oplevet en beskeden stigning. Dette betyder, at det stort er 
væksten i akvakulturproduktionen, der bærer ansvaret for den gennemsnitlige årlige stigning i 
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det globale forbrug af fisk. Hvad angår arbejdsstyrken, er omkring 200 mio. mennesker 
direkte eller indirekte beskæftiget i disse to sektorer. Kvinder tegner sig for omkring 19 % af 
de beskæftigede i den primære sektor, men denne andel er oppe på 50 %, hvis den sekundære 
sektor også medregnes. Den fødevaresikkerhed og det livsgrundlag, som disse industrier giver 
for mange mennesker, er derfor af grundlæggende betydning i mange kyst-, flod- og 
øområder og indlandsregioner.

I de seneste årtier er der sket en kraftig udvidelse af produktionen, handelen og forbruget af 
fiskevarer og akvakulturprodukter, selv om væksten er aftaget i de senere år og er flyttet fra 
fangst til dyrkning. Fisk er en vigtig proteinkilde i mange lande, navnlig i små stater, der er 
under udvikling, hvor fisk kan tegne sig for 50 % eller mere af de animalske proteiner i 
ernæringen. Desuden er fisk og fiskevarer vigtige kilder til næringsstoffer og 
mikronæringsstoffer, herunder vitaminer, en række mineraler og omega-3-fedtsyrer. Samlet 
anslås det, at 36 % af den samlede produktion af fisk eksporteres, hvilket gør fisk og 
fiskevarer til nogle af verdens mest handlede fødevarer. Dette betyder, at sektoren kan 
betragtes som en globaliseret sektor, men især hvad angår fiskeri i indenlandske farvende og 
akvakultur, er produktionen tilbøjelig til at være koncentreret i nogle få lande og regioner.

Klimaændringer forventes at føre til ændringer i tilgængeligheden af og handelen med 
fiskevarer og akvakulturprodukter, hvilket kan få potentielt store geopolitiske og økonomiske 
konsekvenser, herunder for fødevaresikkerheden, navnlig for de lande, der er mest afhængige 
af fødevaresektoren som indkomstkilde. Befolkningstilvæksten vil forværre disse 
klimapåvirkninger og sandsynligvis øge efterspørgslen, hvilket muligvis vil give 
prisforhøjelser i de kommende årtier. Hvis priserne stiger, kan dette dog føre til en nedgang i 
forbruget på verdensplan. Samtidig vil højere priser kunne give dem, der er involveret i fiskeri 
og akvakultur, et incitament til at øge deres produktion og effektivitet.

Virkningerne af klimaændringerne forventes at blive værre for mindre fiskere i flere regioner, 
men ændringerne i distributionen kan også skabe nye muligheder for dem.

Udviklingslandene syd og sydøst for Middelhavet og Sortehavet menes at være mere udsatte 
for og dårligere i stand til at klare sådanne ændringer og vil derfor være mere sårbare over for 
dem. Alle disse eksempler vidner om tilpasningskapacitetens betydning og de alvorlige følger 
af at have begrænset tilpasningsevne, hvilket giver endnu mere sårbarhed.

De forventede ændringer i distributionen kan føre til nye eller forværre eksisterende konflikter 
mellem fiskerne, både i de enkelte lande, og når distributionen af vigtige arter rækker ud over 
grænserne til nabolandene eller de eksklusive økonomiske zoner.

Når man deles om fiskeriressourcerne, eller de bevæger sig på tværs af internationale grænser, 
kan ændringer i fordelingen føre til uenighed om allokeringerne. Dette potentielle problem 
viser klart nødvendigheden af fleksibilitet i såvel nationale som internationale forvaltnings- 
og allokeringsaftaler. Der er derfor behov for hurtige og ansvarlige tilgange i forbindelse med 
disse ændringer.

MULIGE LØSNINGER PÅ KLIMAUDFORDRINGEN: EN POLITISK TILGANG

Når det drejer sig om klimaændringer, er det vigtigt at erkende, at klimaændringer ikke er den 
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eneste trussels- eller stressfaktor for et fiskerisystem, der allerede kæmper med andre 
stressfaktorer. Disse faktorer omfatter f.eks. forurening, tab af levesteder, konkurrence om 
pladsen og miljøomskiftelser.

Som allerede nævnt skal tilpasningen til klimaændringerne planlægges inden for rammerne af 
den globale forvaltning.

Nogle specifikke muligheder kunne omfatte:

• udvidet brug af lokalsamfundsbaserede tilgange

• indførelse af alternative indkomstmuligheder

• styrkelse af kapaciteten med henblik på at forbedre modstandsdygtigheden på forskellige 
måder og forbedre den økonomiske stabilitet for småfiskere og folk, der arbejder med 
tilknyttede aktiviteter, f.eks. gennem bedre adgang til kredit, mikrofinansiering, 
forsikringstjenester og investeringer.

Nogle af disse foranstaltninger kræver institutionel tilpasning, hvad enten det drejer sig om at 
etablere nye processer på tværs af grænserne, om at gøre det lettere at ændre de primære 
målarter eller om at tilpasse sig forandringer i de perioder, hvor der sker nyansættelser i 
fiskerisektoren. Eftersom ekstreme hændelser sandsynligvis vil indtræffe hyppigere, bør man 
også overveje eller vedtage foranstaltninger for at forbedre varslingssystemerne, sikkerheden 
til havs og med henblik på beskyttelse af fiskerirelateret infrastruktur såsom havne, 
landingspladser og markedspladser.

AKVAKULTUR

Akvakultur yder et voksende bidrag til den globale produktion af fisk, krebsdyr og bløddyr og 
dermed til millioner af menneskers levebrød, fødevaresikkerhed og ernæring. Gennem sit 
bidrag til at tilfredsstille den stigende efterspørgsel efter disse produkter er akvakulturen også 
med til at bremse de prisstigninger, der ellers ville opstå som følge af en voksende kløft 
mellem udbud og efterspørgsel.

Klimaændringer kan have direkte og indirekte følger for akvakulturen og på kort og lang sigt. 
Eksempler på kortsigtede virkninger omfatter tab af produktion og infrastruktur som følge af 
ekstreme hændelser såsom oversvømmelser, øget risiko for sygdomme, skadedyr og skadelige 
algeopblomstringer og nedsat produktion på grund af de forringede opdrætsbetingelser. De 
langsigtede virkninger omfatter en begrænset adgang til vilde frø og mindre nedbør, der fører 
til øget konkurrence om ferskvand. Ændringer i temperatur, nedbørsmængde, iltmangel og 
stigning i havvandstanden m.m. vil få langsigtede virkninger for akvakultursektoren på alle 
niveauer, lige fra de enkelte organismer til hele opdrætssystemet, både nationalt og på 
verdensplan.

VIRKNINGER AF EKSTREME HÆNDELSER OG KLIMAKATASTROFER

Med det stigende antal ekstreme hændelser og den øgede risiko for katastrofer haster det med 
at investere i sammenhængende og konvergerende tilpasninger og foranstaltninger til 
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tilpasning og reduktion af katastroferisici, både for at håndtere klimakatastrofer og for at 
hjælpe fiskerisektoren og akvakultursektoren på fode igen. Disse bestræbelser bør føre til et 
skift fra reaktiv forvaltning, efter at der allerede er sket en katastrofe, til proaktiv forvaltning 
og risikoreduktion og nedbringelse af senere klimarelaterede trusler.

FØDEVARESIKKERHED OG VANDDYRS SUNDHED

Klimaændringer fører til ændringer i bl.a. temperatur, pH, saltindhold i vand samt 
hyppigheden og intensiteten af ekstreme vejrhændelser, som kan påvirke 
fødevaresikkerheden. Det er f.eks. konstateret, at de stadig voksende mængder af patogene 
bakterier i havmiljøet øger vandtemperaturen, mens ændringer i sæsonerne og andre 
miljøforhold kan have indflydelse på antallet af parasitter og visse fødevarebårne virusser. 
Ændringer i miljøet kan også ændre dynamikken i populationen af værter for parasitter, der 
findes i fødevarer.

Klimaændringernes indvirkninger på fødevaresikkerheden kræver ændringer af de 
eksisterende tilgange til vurderingen af risiciene for fødevaresikkerhed.

Klimaændringer indebærer også større risici for dyresundheden. Akvakulturens udvikling 
fører til en mere intensiv produktion for at sikre, at den er økonomisk levedygtig, men dette 
bevirker en øget sandsynlighed for sygdomsudbrud og gør udfordringerne med at få disse 
udbrud under kontrol vanskeligere. Klimaændringer forværrer ofte disse problemer og risici. 
De kan have indvirkning på produktionsmiljøet, f.eks. forekomsten af patogener og disse 
patogeners virulens, de opdrættede organismers modtagelighed for patogener og infektioner 
og risikoen for udsivning fra produktionssystemer, som påvirkes af ekstreme hændelser.

TILPASNING INDEN FOR FISKERI OG AKVAKULTUR

I lyset af de nuværende og fremtidige virkninger og trusler i forbindelse med klimaændringer 
vil gennemførligheden og bæredygtigheden af de socioøkonomiske og økologiske systemer, 
der indgår i fiskeri- og akvakultursektoren, afhænge af disse sektorers evne til at tilpasse sig 
til dem. En effektiv tilpasning kan kun planlægges og gennemføres, hvis der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om de nuværende og fremtidige risici og sårbarheder. Enhver 
fiskeri- eller akvakulturvirksomhed og det samfund, den er knyttet til, præges af de særlige og 
sandsynligvis unikke geografiske, miljømæssige og institutionelle sammenhænge, de befinder 
sig i. De vil derfor også have forskellige svagheder og være udsat for unikke risici. 
Tilpasningen til klimaændringerne skal derfor starte med en god forståelse af et givent fiskeri- 
eller akvakultursystem og en nøjagtig vurdering af den aktuelle klimatilstand og de 
sandsynlige fremtidige ændringer og de virkninger, som disse ændringer kan have for 
mennesker og miljø.

Alle bestræbelser på at tilpasse sig og afbøde klimaændringer bør planlægges og gennemføres 
under fuld hensyntagen til denne kompleksitet, og hvordan nye tiltag vil påvirke ikke blot de 
umiddelbare mål med foranstaltningerne, men hele systemet. Hvis dette ikke sker, vil det øge 
risikoen for ineffektivitet, mislykkede foranstaltninger og dårlig tilpasning. En sådan 
ineffektiv og dårligt planlagt tilpasning kan forværre virkningerne af klimaændringerne, 
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hvorimod passende foranstaltninger vil kunne gøre meget for at modvirke de uheldige følger 
heraf.

Et andet vigtigt budskab er en påmindelse om, at fiskeri og akvakultur har afgørende 
betydning for millioner af mennesker i hele sektoren, som kæmper for at opretholde et 
rimeligt udkomme i hele sektoren. Disse mennesker er dem, der er mest sårbare over for 
virkningerne af klimaændringerne, som føjer sig til de talrige trusler og hindringer, som de 
allerede møder i deres dagligdag. Der vil være behov for en effektiv tilpasning af fiskeri- og 
akvakultursektoren som helhed for at styrke og bevare produktive og modstandsdygtige 
vandøkosystemer og de fordele, de giver os, men der bør lægges særlig vægt på de mest 
sårbare, hvis sektoren fortsat skal kunne bidrage til at nå de globale mål med hensyn til 
fattigdomsbekæmpelse og fødevaresikkerhed.

Da fattigdom og marginalisering desuden er de primære årsager til sårbarhed blandt verdens 
fattige, er udryddelse af fattigdom og sikring af fødevaresikkerhed for disse mennesker af 
afgørende betydning for at opbygge deres modstandsdygtighed over for klimaændringer.


