
28 år med fokus på

ET BÆREKRAFTIG NORD 



NAMMCO landene



Fundamentet

• Prinsippet om bærekraftig utvikling – bærekraftig 
utnyttelse av naturressursene  (UNCED, «Bruntland report»,  1987)

• Folks rett til selvbestemmelse – utnytte naturressursene
og ikke bli fratatt midler til å sørge for eget livsopphold
(UN Charter, UDHM, ILO  etc) 

❑NAMMCO: 
✓ kystbefolkningers rettigheter og behov
✓ en dedikasjon og forpliktelse til å sikre at rettigheten

utøves på en bærekraftig og ansvarlig måte



Hvorfor NAMMCO

FNs Havrettskonvensjon (1994) – behov for et 
internasjonalt forum for – IWC allerede etablert

• Samarbeid om forvaltning og bevaring av alle
sjøpattedyr (småhvaler, sel og hvalross) ikke dekket av IA 

• Sette fokus på kystfolks behov – rettigheter og
plikter/ansvar

• Fokus på praktiske spørsmål fangst, sikkerhet og
dyrevelferd



1992 – 2020 

Hva er oppnådd?





Internasjonal anerkjennelse

• Mellomstatlig organisasjon - Arktisk Råd, IWC

• Regional fiskeriorganisasjon under FAO - NEAFC, NAFO, NASCO 

• Observatørland - Canada, Danmark, Japan, Russland

• Gjensidig observatør status - AC, IWC, NEAFC, NAFO, FAO…..

• Internasjonalt samarbeid 
• vitenskapelig - AC (AMAP, PAME, CAFF), IWC, ICES, NAFO

• fangstorganisasjoner - NTI, AWC, ATMMCH

Performance review rapporten



• NAMMCO has given a high priority and expended 
considerable human and financial resources to its 
work on the safety, efficiency and animal welfare 
issues in all hunting activities under its purview and 
that outputs from Committee on Hunting Methods, 
including those from the workshops and Expert 
Group Meetings, have been substantial. The Panel is 
of the view that the work of the Committee on 
Hunting Methods together with the approval of its 
recommendations by the Council and 
implementation of these recommendations by 
member countries is one of the key elements that 
have made NAMMCO a credible organization



Rådgivende mandat

• Bevaringsstatus bestandsnivå

▪ Truet (kritisk, sterkt, sårbare)  - livskraftig 

• Bærekraftig fangst 

▪ Kvotesetting under hensyntaken til andre påvirkningsfaktorer enn  
fangst

• Ansvarlig fangst  

▪ Menneskelig sikkerhet og dyrevelferd

• Overvåking av fangstmetoder

▪ Er utøvelsen i samsvar med lovverk og reguleringer? 



Arbeidsmetode

NAMMCO ser på det marine økosystem som
en helhet og gir råd basert på best tilgjengelig

Vitenskaplig informasjon,

lokal kunnskap and 

teknologisk utvikling



Arbeidsmetode

NAMMCO ser på det fangstutøvelsen som en

helhet og gir råd basert på best tilgjengelig

vitenskaplig informasjon,

lokal kunnskap and 

teknologisk utvikling



Holistisk tilnærming

Mål: 

Bærekraftige

bestander og

Ansvarlig

utøvelse

Fangst

Fiske
• Bifangst av

sjøpattedyr

Forstyrrelser
• økende mennesklig

tilstedeværelse – lyder
/bråk

Skipstrafikk
• kollisjon med båter
• ødeleggelse av habitat

Forurensing
• oljeutslipp

Klimaendring
• Havis (habitatreduksjon/

åpning av nytt habitat)
• konkurranse med nye

arter
• økosystem endringer



Å sette bitene sammen til en fungerende enhet som er
bærekraftig og kjører ansvarlig er utfordringen



Arbeidsmetode

• Involverer eksterne eksperter og fagfolk

• Åpenhet om beslutningsprosessene



Blir rådene fulgt? 



Blir rådene fulgt?

Gjennomføring av forvaltningstiltak har gitt postiv
effekt på bestandene av beluga og hvalross



Blir rådene fulgt? 

• Signifikant forbedring av fangstmetoder



• Utvikling av nytt utstyr – Hvalgranat-99/spinallansen

• Identifisering av viktigheten av skuddvinkel og 
treffpunkt 

Suksesshistorier:

• IDR fra 17 % til 82 %  - norske vågehvalfangsten 

• IDR 84 %  - islandske finhvalfangsten  



Protokoller

• How to collect TTD data the “Norwegian Way” (Dr Egil

Ole Øen)

• Statistical analyses and presentation of TTD the 
“Norwegian Way” (Prof Lars Walløe) 

Muliggjør:  

• sammenligninger av TTD/IDR mellom fangster 

• identifisering av årsaker bak TTD/IDR



Manualer

Tilrettelegging for opplæring og kunnskpsformidling
i fangsten



Retningslinjer

Undersøkelser av ammunisjonstyper og utvikling av
retningslinjer for skyteprøver



NAMMCO landene



Måloppnåelse - telletokt



Accomplishments cont. 



Accomplishments cont. 



Måloppnåelse - telletokt



Måloppnåelse - telletokt



NAMMCO INSPEKSJONS OG OBSERVASJONSORDNING
FOR FANGST AV SJØPATTEDYR

• Vedtatt i 1996 – første sesong med observatører 1998 –
revidert flere ganger sist i 2019 

• Blanding av observasjon og kontroll 

• Etter 2019 en ren observasjonsordning basert på 
tilsvarende internasjonal ordninger så langt som de 
passer. medlemsland

• Sikrer åpenhet rundt hval og selfangst



Sjøpattedyr som matvareressurs



En matvareressurs
Prosjekt: Normalisere og øke synliggjøringen av sjøpattedyr som matressurs
og ernæringskilde
God infallsport/døråpner til å si alt det andre…..









“Blå vekst for en grønn fremtid” 

Samme prinsipp som grønn økonomi:     

“improved human well-being and social equity, 

while significantly reducing environmental risks and ecological 
scarcities” 

[UNEP 2010  - UN DESA 2014]

➢ bruk av lokale råvarer

➢ bærekraftighet

➢ reduksjon av karbonutslipp, og lav energi løsninger 

➢ effektivisering og optimalisering av ressursene 

➢ sosial inkludering



Lokalt fanget selkjøtt eller importert svinekjøtt?
Miljøkonsekvenser av matvarevalg i Grønland 

Livssyklus analyse – LSA

• Anslår miljøpåvirkningen til et produkt fra «vugge til grav», fra uttak av råvarer, via 
produksjonprosessen, distribusjon, forbruk og avfallshåndtering (ISO standardiser)

• Vurderer utslipp av drivhusgasser, overgjødsling og arealbruk + dyrevelferd og  

sosiale, kulturelle og økonomiske dimensjoner knyttet til produksjon og forbruk av 
mat

• Anerkjent verktøy - muliggjør informerte valg på alle nivå
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Lokalt fanget selkjøtt eller importert svinekjøtt?
Resultater

Drivhusgasser (DHG) 
importert svinekjøtt > lokalt fanget selkjøtt

Sel DHG (1.8  - 4,5 kg CO2e/kg) 
• 2 senario for drivstoff forbruk
• Miljøfaktoren: drivstoff utslipp og produksjon

Svin DHG (7,6 kg CO2e/kg) 
• 4 x sel beste senario
• ca. 2 x sel verste senario
• Miljøfaktoren: produksjonsfasen, ikke skipstrafikk



Sjøpattedyr har andre fordeler som matvare kilde

• Ingen eller veldig begrensede utilsiktede konsekvenser
- ingen bifangst eller utkasting (spesialisert aktivitet)
- ingen habitatødeleggelse/forstyrrelse 
- bærekraftige bestander 
- minimalt uttak av ferskvann

• Dyrevelferd (frittlevende dyr, menneskelig påvirkning kun ved avliving)
• Høyt sosialt avtrykk

=> Maksimering av havets verdier til lav miljømessig kostnad

Sjøpattedyr som matvareressurs



Utfordringer fremover

• Identifisere og vurdere hele spekteret av 
menneskeskapte påvirkninger  

• Fortsette å utvikle og forbedre fangstmetoder 

• Styrke kommunikasjon vedr 

➢Mangfoldet/diversiteten av sjøpattedyr bestandene –
stor forskjell i bevaringsstatus 

➢Sjøpattedyr som matvareressurs– ofte en mijøvinner og 
i tråd med innsatsen for å sikre blå vekst  



Å få fakta rett

Sjøpattedyr snakker til følelser – ikoniske dyr

• Hvalen - Selen

www.nammco.no

Takk for oppmerksomheten

http://www.nammco.no/

