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ordning 

Seksjon B – Observasjonsordning



Seksjon B
Internasjonal Observasjonsordning

Formålet med 
observasjonsordningen er å samle 
pålitelig informasjon om alle former 
for fangst og fangstrelatert aktivitet i 
NAMMCOs medlemsland.
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Observasjonsordningen skal:

• gi grunnlag for å vurdere om NAMMCOs 
tilrådninger blir fulgt opp av medlemslandene

• gi medlemslandene et grunnlag for å evaluere om 
en anbefaling tjener sitt formål

• bidra til forbedring av nasjonal regulering av
fangstaktiviteter i medlemslandene
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Hvordan nå målene?

• ved å utnevne observatører til å observere 
fangst- og inspeksjonsaktiviteter i 
medlemslandene

• ved at Inspeksjons- og observasjonskomiteen  
gjennomgår rapportene fra observatørene for å  
vurdere om ML har implementert NAMMCO-
anbefalinger i nasjonale lovgivninger. 
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Informasjon samlet gjennom Observasjonsordningen 
skal være tilgjengelig for hele NAMMCO.

Observasjon av fangstaktiviteter kan foregå ombord 
på fartøy eller på/fra land, og omfatter flensing, 
lagring, landing eller levering av fangst.

NAMMCOs Råd bestemmer årlig hvilke(n) fangst(er) 
som skal observeres kommende år. Sekretariatet er 
ansvarlig for praktisk administrasjon og koordinering 
av aktivitetene.

Utøvere av fangstaktivitet kan ikke nekte å ta imot 
observatør.
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Observatør

"Observatør" er person autorisert av NAMMCOs
medlemsland til å observere og samle informasjon 
om alle fangstrelaterte aktiviteter. 

Observatøren skal være uavhengig og upartisk og ha 
kunnskap, ferdigheter og evner til å utføre alle de 
plikter, funksjoner og krav som er spesifisert i denne 
ordningen.
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Observere versus kontrollere

Observatører autorisert av NAMMCO skal kun 
observere for å rapportere om utføring av 
fangstrelaterte virksomheter, uten myndighet til å 
sanksjonere eller stoppe fangstaktivitet.  

Bare kyststaten/flaggstaten kan utøve kontroll i 
nasjonale jurisdiksjonsområder. 

Kontroll er ikke en oppgave for NAMMCO
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Medlemslandenes (ML) plikter

Det er ML ansvar å sikre at observatøren uhindret 
skal kunne utøve sine oppgaver. Fangerne skal 
således pålegges å legge til rette for at observatøren 
skal kunne gjennomføre disse.

Det skal sikres trygge arbeidsforhold, beskyttelse, 
sikkerhet og velferd for observatører ved utførelsen 
av oppdraget, i samsvar med internasjonale 
standarder og retningslinjer.

ML skal forsikre seg om at observatøren ikke har 
noen økonomisk - eller annen fordel fra aktiviteten 
som observeres.
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Observatørens oppgaver
Observatøren skal utføre oppgaver som defineres av 
NAMMCO, inkludert arbeid med vitenskapelig formål.
Observatøren skal opptre på en ryddig og høflig måte i 
samsvar med retningslinjer vedtatt av NAMMCO                           
Observatøren er ansvarlig overfor NAMMCO og kan 
verken søke eller motta instruksjoner fra noen annen 
myndighet. Observatøren har ingen myndighet og kan 
ikke gripe inn i noen forhold knyttet til fangstaktivitetene.
Observatøren skal sjekke lisenser og relevante attester, 
loggbøker, alle rom om bord eller på land, fangstutstyr og 
kommunikasjonsutstyr som er relevante for arbeidet. På 
fartøy som har installert elektronisk ferdskriver (BlueBox) 
skal det sjekkes at forseglingene ikke er brutt og at 
dioden lyser 



Retningslinjer til seksjon B

OBSERVATØRENS OPPGAVER
Observasjon av følgende fangst og fangstaktiviteter:
• Hvalfangst utført med harpungranat, både ombord på 

fangstbåten og på flensested 
• Fangst (sel, hval) utført med annen metode, både 

ombord på fangstbåt og på flensested
• Landing/levering av fangst av hval og sel
• Nasjonal inspeksjon av fangst

Fangstspesifikke sjekklister
Definerer alle aspekter og regelkrav ved en fangst som
observarøren må se etter. Listene krever også at 
observatøren krysser av for at dette er gjort. 
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Dersom nasjonal inspektør er til stede, skal 
observatøren også registrere om inspeksjonen 
utføres i tråd med nasjonale bestemmelser.

Observatøren skal senest 8 dager etter utløpet av 
kontraktsperioden sende skriftlig rapport til 
NAMMCO. 

Observatøren har taushetsplikt mht informasjon 
tilegnet i forbindelse med observasjonsoppdraget.

Observatøren skal presentere seg for skipper, 
mannskap og ev. inspektører ved starten av 
observasjonsoppdraget.
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Ansvarshavende/fangere skal legge til rette for at 
observatøren kan utføre sitt oppdrag

Observatøren skal ha mat og innkvartering 
tilsvarende  fangere/mannskap.

Observatøren skal inkluderes i alle sikkerhetsøvelser. 

Observatøren skal informeres dersom inspektør 
kommer om bord i fartøyet.

Det er forbudt å søke å påvirke utførelsen av 
observatørens oppdrag.
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Sekretariatets oppgaver

Observasjonsordningen administreres av 
Sekretariatet i samsvar med retningslinjer fastsatt av 
NAMMCO. 

Sekretariatet utarbeider årlig en melding om 
observasjonsaktiviteten basert på rapporter fra 
observatørene, for gjennomgang av NAMMCO. 
Rapporten skal inneholde all relevant informasjon og 
kommentarer. 

Sekretariatet skal sende en kopi av observatørens 
rapporter til ML hvor observasjonene har funnet 
sted.
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Administrasjon og utnevnelse

• Tidsskjema og prosedyre for fastsettelse av 
observasjonstema – utarbeidelse av en detaljert 
plan for en kommende sesong

• Utnevnelse og ansettelses prosedyre for 
observatører inkludert

• Krav til kompetanse og trening av observatører


