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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konsekvenserne af stigningen i havvandstemperaturen for fiskebestande og fiskeri 
(2019/2163(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles fiskeripolitik,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2008/56/EF af 17. juni 2008 
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 
2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om 
rammerne for maritim fysisk planlægning,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2007 om "En integreret EU-
havpolitik" (COM (2007)0575), som fastlægger en koordineret tilgang til havmæssige og 
maritime anliggender og også inddrager klimaændringerne,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 "EU's biodiversitetsstrategi 
for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv" (COM(2020)0380),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En jord til bord-strategi for et fair, sundt og 
miljøvenligt fødevaresystem" (COM(2020)0381),

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), til den dertil hørende Kyotoprotokol og til Parisaftalen,

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til verdensmålene for 
bæredygtig udvikling,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2018 om international havforvaltning1:

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen2,

– der henviser til rapporten fra ekspertmødet om klimaændringernes konsekvenser for 
fiskeriet i Middelhavet og Sortehavet, udarbejdet af Den Almindelige Kommission for 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0004.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
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Fiskeri i Middelhavet (GFCM) i 2018,

– der henviser til særrapporten om havet og kryosfæren i et klima i forandring, udarbejdet af 
Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) i 2019,

– der henviser til dokumentet med titlen "Impacts of climate change on fisheries and 
aquaculture − Synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options", 
offentliggjort af FAO i 2018,

– der henviser til undersøgelsen "The State of World Fisheries and Aquaculture", som blev 
offentliggjort af FAO i 2020,

– der henviser til rapporten med titlen "Adaptation in Europe – Addressing risks and 
opportunities from climate change in the context of socio-economic developments", 
offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur i 2013,

– der henviser til rapporten med titlen "Signals 2018 – Water is Life", der blev offentliggjort 
af Det Europæiske Miljøagentur i 2018,

– der henviser til Seafood Consumer Index 2020, en årlig undersøgelse foretaget af Kantar 
TNS på vegne af Norwegian Seafood Council,

– der henviser til udtalelsen om invasive arter og alger fra Det Rådgivende Råd for 
Middelhavet i 2020,

– der henviser til rapporten med titlen "Hidden Champion of the Ocean: Seaweed as a 
Growth Engine for a Sustainable European Future" udgivet af Seaweed for Europe 
Coalition,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at tabet af marin biodiversitet svækker havets økosystem og dets evne 
til at modstå forstyrrelser, tilpasse sig klimaændringer og spille sin rolle som global 
miljø- og klimaregulator;

B. der henviser til, at klimaændringerne har en direkte indvirkning på de marine arter, idet 
de ændrer på mængden af dem, deres mangfoldighed og udbredelse og påvirker deres 
ernæring, udvikling og reproduktion samt forholdet mellem arterne;

C. der henviser til, at klimaændringerne ikke er den eneste trussel eller stressfaktor for et 
fiskerisystem, men at de udgør en yderligere årsag i tilgift til forurening, tab af 
levesteder, konkurrence om pladsen og omskifteligheder i miljøet;

D. der henviser til, at fysisk planlægning og fysiske forvaltning af akvakultur, der baserer 
sig på en økosystemtilgang, generelt kan styrke tilpasningsevnen, navnlig på lokalt plan;

E. der henviser til at fattigdom og marginalisering er de primære årsager til sårbarhed i 
visse kystsamfund, og at udryddelse af fattigdom og sikring af fødevaresikkerhed for 
verdens fattige er af afgørende betydning for at opbygge deres modstandsdygtighed 
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over for klimaændringerne;

F. der henviser til, at klimaændringerne også har en meget klar indvirkning på havene, 
fordi vand holder bedre på varmen, hvilket udgør endnu en faktor, der forværrer 
situationens alvor, i tilgift til forurening, forskellige arters forsvinden, substitution af 
arter på bekostning af andre, iltmangel osv.;

G. der henviser til, at opvarmningen af vandet ikke er den eneste konsekvens af 
klimaændringerne, men at der også er andre aspekter såsom afiltning, forsuring og 
afsaltning, der skal analyseres sammen, fordi de tilsammen har indvirkning på 
økosystemerne;

H. der henviser til, at algerne, som bliver stadig mere udbredte i vore have, er anerkendt 
som værdifulde fødevarer for mennesker og dyr og kan anvendes i landbrug og gartneri, 
kosmetik og til fremstilling af økologisk emballage, biobrændsler, tekstiler, vaske- og 
rengøringsmidler og grønne byggematerialer; der henviser til, at algesektoren ud over 
de miljømæssige fordele og det økonomiske potentiale ville støtte de fleste af FN's mål 
for bæredygtig udvikling;

Mulige politiske løsninger og et nøgleord: "tilpasning"

1. mener, at samspillet mellem økosystemændringerne og måden, hvorpå problemerne 
håndteres, er af afgørende betydning for at kunne minimere truslen og maksimere de 
muligheder, som kan opstå gennem klimaændringerne;

2. opfordrer til at styrke og udvikle internationale videnskabelige programmer til 
overvågning af havtemperaturen og havenes saltindhold og varmeoptag og til at oprette 
et globalt havobservationsnetværk for at muliggøre en bedre forudsigelse af 
klimaændringernes indvirkning på havenes funktion, CO2-optaget og forvaltningen af 
de levende marine ressourcer;

3. understreger, at fiskeriet er den sektor, der er hårdest ramt af de mange andre 
anvendelser af og aktiviteter på havene, såsom søtransport og turisme, by- og 
kystudvikling, udnyttelse af råmaterialer og energikilder og havbundsudvinding, samt at 
det påvirkes af miljøfænomener såsom havforurening og klimaændringer;

4. mener, at der, eftersom fiskeriet er en sektor med mange facetter, bør træffes en eller 
anden form for yderligere foranstaltninger eller tiltag til at imødegå klimaændringerne 
inden for rammerne af den globale styring og med erkendelse af, at nogle af disse 
foranstaltninger vil kræve en institutionel tilpasning;

5. gentager, at tilpasningen i lyset af de nuværende og fremtidige virkninger af og trusler i 
forbindelse med klimaændringer skal begynde med en god forståelse af de enkelte 
fiskeri- eller akvakultursystemer og en grundig vurdering af klimavariationer og 
fremtidige indvirkninger på miljø, mennesker og biodiversitet med henblik på at styrke 
produktive og modstandsdygtige vandøkosystemer og bevare fordelene for forbrugerne 
og dyresundheden;

6. mener, at det haster med at gennemføre en konsekvensanalyse og indsamle så mange 
oplysninger som muligt om konsekvenserne af en forøgelse af vandtemperaturen for 
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fiskebestandene, om muligt for de enkelte havområder;

7. anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne at sørge for passende 
forvaltningsforanstaltninger, når fiskebestande flytter fra et område til et andet;

8. opfordrer til en proaktiv forvaltning af ekstreme hændelser, hvor det anses for 
presserende at investere i tilpasningsforanstaltninger til modstandsdygtighed over for 
klimaændringer (f.eks. sikkerhed til søs, klimaresistente infrastrukturer osv.), til 
nedbringelse af risici og forebyggelse af klimakatastrofer, samtidig med at 
vandøkosystemets sundhed beskyttes og der indføres passende foranstaltninger i den 
fremtidige EHFF til støtte for de berørte sektorer;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe særlige foranstaltninger, 
herunder:

a) udvidet brug af lokalsamfundsbaserede tilgange (regionalisering): Talrige 
regionale initiativer sigter mod at håndtere de aktuelle udfordringer, som 
fiskerisektoren og økosystemerne står over for, med tilpasningstiltag mod 
virkningerne af klimaændringerne. De grænseoverskridende forsknings- og 
forvaltningsstrategier er af afgørende betydning, navnlig i lyset af kampen mod 
IUU-fiskeri

b) indførelse af alternative indkomstmuligheder (fiskeri efter andre arter): Der vil 
opstå nye muligheder inden for fiskeri i lille målestok og i de tilknyttede 
fiskersamfund takket være nye arter, som potentielt vil kunne markedsføres, og 
man vil kunne øge fangsterne og dermed den økonomiske rentabilitet. Opdukken 
af ikke-hjemmehørende arter vil dog også føre til problemer for fiskeri, der er 
baseret på naturligt hjemmehørende arter

c) fremme af nye arter gennem målrettede kommunikationspolitikker rettet mod et 
bredt publikum (f.eks. fjernsynsudsendelser og madlavningsprogrammer) og 
lokalt (gennem regionale politikker, der tager sigte på forbrug af fisk i kantiner, på 
hospitaler, og hvor der ellers måtte være stor efterspørgsel). Fisk fanget gennem 
ansvarligt fiskeri er en sund og bæredygtig løsning

d) forbedring af mindre fiskeres modstandsdygtighed og økonomiske stabilitet 
gennem forbedret adgang til kredit, mikrofinansiering, forsikringstjenester og 
investeringer, herunder gennem den fremtidige EHFF

e) vedtagelse af foranstaltninger til at forbedre systemerne for tidlig varsling, 
sikkerheden til søs og til beskyttelse af fiskerirelateret infrastruktur såsom havne 
og sikrere landingspladser og markedspladser

f) fleksibilitet i forvaltnings- og fordelingsordningerne for at muliggøre en hurtig og 
ansvarlig tilgang. De forventede ændringer i distributionen kan føre til nye 
konflikter eller forværre eksisterende konflikter mellem brugerne, hvor 
fiskeressourcerne er fælles eller rækker ud over de internationale grænser

g) fremme af investeringer og teknologisk støtte for at øge den europæiske 
algeproduktion og mindske afhængigheden af Asien
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10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Betydningen af det globale fiskeri og mulige trusler

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, og 
for ferskvandsfiskeriets vedkommende er der registreret en begrænset stigning. Det betyder, 
at det i det store og hele er væksten i akvakulturproduktionen, der ligger bag størstedelen af 
den gennemsnitlige årlige stigning i det globale forbrug af spisefisk. Hvad angår 
arbejdsstyrken, er omkring 200 millioner mennesker direkte eller indirekte beskæftiget i disse 
to sektorer. Omkring 19 % af de beskæftigede i den primære sektor er kvinder, men deres 
andel kommer op på 50 %, hvis den sekundære sektor også medregnes. Den 
fødevaresikkerhed og det livsgrundlag, som fiskeri og akvakultur giver mange mennesker, er 
derfor af grundlæggende betydning i mange kyst-, flod-, ø-, indlands- og laguneområder.

Fisk er en vigtig kilde til proteiner, næringsstoffer og mikronæringsstoffer i mange lande, 
navnlig i de små udviklingslande, hvor fisk kan tegne sig for 50 % eller mere af de animalske 
proteiner i ernæringen. 

Det anslås, at 36 % af den samlede produktion af fisk på verdensplan eksporteres, hvilket gør 
fisk og fiskevarer til nogle af verdens mest handlede fødevarer. 
Det betyder, at sektoren kan betragtes som en globaliseret sektor, men der er tendens til, at 
produktionen er koncentreret i nogle lande og regioner.

Klimaændringerne vil medføre betydelige ændringer, hvad angår tilgængelighed af og handel 
med fiskevarer, hvilket potentielt vil have 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 % inden 2050, og det vil få stor indflydelse regionalt og 
på det ikke-industrielle fiskeri.

Ferskvandssystemerne er også stærkt forbundet med klimaet, da de kan påvirke de 
klimarelaterede atmosfæriske processer og være indikatorer for klimaændringerne. 
Vandkraftinfrastrukturer, brugen af vand til kunstvanding og landbrugsdriften forårsager 
fragmentering af vandområder, ændringer af strømningssystemer og en gradvis adskillelse af 
flodsletter og vådområder fra de floder, der forsyner dem med vand. Disse stressfaktorer 
forventes at blive ved med at dominere, efterhånden som den menneskelige efterspørgsel efter 
vandressourcer stiger og i takt med urbaniseringen, landbrugets ekspansion og 
klimaændringerne.

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 af fisk 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, også for så vidt angår bæredygtighed.

2. Nogle konsekvenser af klimaændringerne: risici for fiskeri og akvakultur
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Opvarmningen af jordens overflade, flere hedebølger og mindre nedbør er fænomener, som 
forekommer over hele kloden, men hvis konsekvenser er meget mere udtalte i nogle 
havbassiner, eksempelvis Middelhavet, end i andre, med ændringer i vandcirkulationen, 
stigende vandstand i havene og vinterklima alene på regionalt niveau.

Fænomenerne "meridionalisering" (tilstedeværelse af varmtvandsarter i nordlige områder) 
"tropikalisering" (udbredelse af ikke-hjemmehørende tropiske arter) i Middelhavet og 
"mediterranisering" (udbredelse af middelhavsarter) i Sortehavet, som hører til de bedst 
undersøgte, forstærkes af temperaturstigningerne og vil både have positive (muligvis på lang 
sigt) og negative virkninger for fiskeriet.
Fiskeriets sårbarhed over for klimaændringer er sandsynligvis større i de sydlige og sydøstlige 
udviklingslande, da disse er langt mere udsatte for opvarmning og for tilvandring af ikke-
hjemmehørende arter og generelt har en ringere tilpasningsevne.

Klimaændringerne indebærer ændringer i bl.a. temperatur, pH, vandets saltindhold samt 
hyppigheden og intensiteten af ekstreme vejrhændelser, som kan påvirke 
fødevaresikkerheden. Det er f.eks. konstateret, at tilvæksten af sygdomsfremkaldende 
bakterier i havmiljøet stiger i takt med stigningen i vandtemperaturen, mens ændringerne i 
årstiderne og andre miljøforhold kan have indflydelse på hyppigheden af parasitter og visse 
fødevarebårne virusser. 

Klimaændringerne indebærer også større risici for dyrs sundhed. Akvakulturens udvikling 
fører til en mere intensiv produktion for at sikre økonomisk levedygtighed, men dette 
medfører en øget sandsynlighed for sygdomsudbrud og øger udfordringerne med at få disse 
udbrud under kontrol. 

I denne forbindelse skal akvakultur særligt omtales. Akvakultur bidrager i stigende grad til 
den globale produktion af fisk, krebsdyr og bløddyr og dermed til millioner af menneskers 
levebrød, fødevaresikkerhed og ernæring. Gennem sit bidrag til at imødekomme 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.
Klimaændringerne kan få direkte og indirekte følger for akvakulturen både på kort og lang 
sigt. Eksempler på kortsigtede virkninger omfatter tab af produktion og infrastruktur som 
følge af ekstreme hændelser såsom oversvømmelser, øget sygdomsrisiko og forekomst af 
parasitter og skadelige algeopblomstringer og nedsat produktion på grund af forringede 
opdrætsbetingelser. De langsigtede virkninger omfatter en begrænset adgang til æg fra 
vildtlevende fisk og mindre nedbør, der fører til øget konkurrence om ferskvandsressourcerne. 

Alle disse eksempler illustrerer vigtigheden af tilpasningsevne, eller at en begrænset 
tilpasningsevne kan være en central sårbarhedsbetingende faktor.

3. Et symbolsk casestudie: Middelhavsbassinet

Middelhavsområdet udgør et af de vigtigste hotspots for forandring på grund af de særlige 
forhold, der kendetegner det. De ekstreme temperaturer har været tiltagende i de seneste år. 
Middelhavet er et af de mest fremtrædende og sårbare hotspots hvad angår klimaændringer og 
reagerer hurtigt på de atmosfæriske kræfter. Omfanget og hyppigheden af ekstreme 
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temperaturhændelser på land og i havet har i de seneste år udvist en stigende tendens og 
forventes også at stige i fremtiden. Den seneste tids opvarmning i Middelhavet (siden 
begyndelsen af 90'erne) er et resultat af kombinationen af den naturlige klimavariation (den 
atlantiske multidekadale oscillation) og af klimaændringerne og har siden begyndelsen af 
90'erne været mere udtalt i det østlige Middelhav.

De tilgængelige skøn vedrørende opvarmningen af havoverfladen i Middelhavet i fremtiden 
spænder fra +1,73 °C til +2,97 °C i 2070-2099 i forhold til 1961-1990. Middelhavet viser en 
regional stigning i vandtemperaturen på mellem 0,3 og 0,6 °C i perioden 1950-2009, og 
dyreplankton, benfisk og bentiske bløddyr er de grupper, som er blevet påvirket mest heraf.
Fremskrivninger viser, at regionale ændringer i mængden og fordelingen af fisk vil ændre 
artsrigdommen.

Små og mellemstore pelagiske fisk er blandt de vigtigste fiskeressourcer i Middelhavet. Disse 
arter er meget følsomme over for klimaændringer på grund af deres afhængighed af de 
hydroklimatiske betingelser ved vandoverfladen, som påvirker primærproduktionen. Vigtige 
tendenser, der er iagttaget i det 21. århundrede, er nedgang i bestandene af ansjoser og 
sardiner, øget forekomst af andre varmeelskende arter (sardinella aurita) og nedgang i 
udbredelsen af koldtvandsarter (brisling). De pelagiske arters store afhængighed af variationer 
i tilstrømningen af flodvand og den sandsynlige nedgang i nedbørsmængden i Middelhavet vil 
få negative konsekvenser for disse arter. 

Også de store pelagiske arter vil blive påvirket: De fænologiske og migrationsmæssige 
mønstre for store pelagiske arter, f.eks. almindelig tun, der sæsonbetinget vandrer ind i 
Middelhavet for at gyde, vil sandsynligvis blive påvirket af opvarmningen samt af 
meridionaliseringen af migrationsadfærden hos hjemmehørende tunarter som hvid tun og 
guldmakrel. Sammensætningen af bundfaunaen har ændret sig i Middelhavsområdet i de 
seneste årtier med en større andel af varmtvandsarter, som gradvist koloniserer de nordlige 
områder, samtidig med at koldtvandsarterne er på tilbagetog. De hydroklimatiske 
vinterprocesser former også primærproduktionen på subregionalt niveau og indvirker på 
fiskearter som kulmule og blåhvilling, ligesom de kan forårsage intense hvirvelbevægelser, 
som mindsker fangsten af bentiske skaldyr som rødreje.

Den gradvise tilvandring og etablering af varmtvandsarter skaber såvel positive som negative 
effekter for fiskeriet, navnlig det ikke-industrielle fiskeri, på grund af dettes socioøkonomiske 
og økologiske følsomhed. Der er talrige eksempler fra blåbars og barracudaer som eksempler 
på "meridionalisering" i dele af det nordlige Middelhav til stigende vidnesbyrd om 
tropikalisering af arter fra Det Indiske Ocean (lessepsiske migranter) i det østlige Middelhav, 
udvidelse af udbredelsesområdet for middelhavsarter (mediterranisering) og fund af ikke-
hjemmehørende arter i Sortehavet. Disse arter konkurrerer med lokale arter (f.eks. rapa-
konksneglen) eller omfatter giftige arter såsom kuglefisk, der er meget skadelige.

Den globale opvarmning medfører: ændring af havstrømme, havspejlsstigninger, 
fordampning, hyppigere og voldsommere storme, forsuring og påvirkning af temperaturer, 
saltindhold, islag og vandstanden i søer og floder. Kombineret har alle disse hændelser 
indflydelse på:

1) produktionens økologi, som atter indvirker på artssammensætningen og -fordelingen, 
produktion og afkast, afblegning af koraller, forkalkning og sygdomme

2) fiskeriaktiviteten
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3) samfundene, med risici for menneskers liv og sundhed og med konsekvenser for deres 
livsgrundlag, som forringes eller bliver ødelagt

4) samfundet og økonomien i videre forstand med indvirkning på tilpasning og 
modvirkning, omkostninger og markeder.

Det er vanskeligt at foretage en kvantitativ vurdering, som medtager alle de faktorer, der 
indvirker på fiskeriet. Den videnskabelige litteratur giver belæg for antagelsen om, at 
klimaændringerne skader fiskeriet:

• Den vigtigste indvirkning, som er blevet undersøgt, er temperaturstigningen og nogle af 
dens direkte virkninger på bestandenes vækst/stofskifte/reproduktive succes.

• I denne sammenhæng fører temperaturstigningens påvirkninger til, at der også blandt de 
lokalt tilstedeværende arter er vindere og tabere.

• Generelt øges de stofskifterelaterede omkostninger, hvilket resulterer i et klart tab og en 
mindsket fremtidig produktion.

• Arternes bevægelser og tilvandringen af fremmede arter kompenserer i nogle tilfælde 
for kritiske situationer (f.eks. blåbars, blåkrabbe).

• En opgørelse over påvirkningen og konkurrencen fra fremmede arter viser, at dette i 
fremtiden vil få negative følger, herunder en vis tilpasning af fiskeriet til nye arter.

• Andre virkninger, bl.a. stigende pH og især de fremtidige ændringer i 
primærproduktionen, kunne imidlertid også anses for relevante.


