Direktør Odd Nakken ved Ha vfmkningsins tituttet:

Flerbestands orsknina det sentrale
orskninas~roararnfram til år 1990
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((Nødvendig med større viten også om ikke-kommersielle bestanden)
Bergen:

e Flerbestandsforskning det langt viktigste forskningsprogram ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt fram
til år 1990.
e Nødvendig med større viten om arter som ikke er av direkte
kommersiell betydning.
0 Viktig å få etablert et forskningsprogram som gjør oss i

stand til å feilge bestandsutviklingen for sjøpattedyr (kval og
sel) på en langt bedre måte enn tilfellet er I dag.

e I løpet av et par års tid har torsken i Barentshavetfiredoblet
sitt konsum av lodde.
e Bildet av torskebestanden er nyansert, - har fått en mer
vestlig fordeling og er trolig i ferd med å legge om
matvanene.
e Forskernesviktigste oppgave må være å komme så langt at
de kan forutsi de store variasjoner, slik at fiskerne og næringen forøvrig kan legge opp driften etter det.
e ((Garantien))overfor fiskerne og samfunnet ligger i at forsk e r n e tilrådinger
~
i realiteten kommer fra Det Internasjonale
Råd for Havforskning (ICES).
o At forskerne blir ((overvåket)) både av yrkesutøverne og
samfunnet er en forutsetning for at systemet skal fungere.

Det er sjefen for Fiskeridirektoratets
Havforskningsinstitutt, direktør Odd Nakken, som kommer inn p%disse forhold i
dette intervjuet med ME'A.
- (dkosystemet i havet er et begrep som i
den senere tid har f%ttstadig større plass i
den offentlige debatt, - vet forskerne nok
om dette, om samspillet mellom de ulike
levende arter og vesener, i dag?
- Vi må være klar over at økosystemet i
havet er en svært komplisert prosess. Det
omfatter samspillet mellom en hel rekke
arter ogbestander, frasm%planteplankton
og opp til de største sjøpattedyr og fugl, og med mennesket på toppen. Innenfor
denne prosessen har vi et rimelig godt innsyn i variasjonene n%rdet gjelder noen ganske få arter, nemlig de arter som har vært
og er av kommersiell betydning i
fiskeriene.
- Men er det tilstrekkelig?
- Nei, vi må n%i langt sterkere grad interessere oss ogs%for de arter som ikke er av
direkte kommersiell betydning. Dette er
forresten et arbeid som ble intensivert for
tre år siden med det &kalte «Pro Mare»prosjektet. Flere forskningsinstitusjoner
er med og finansierer prosjektet, og mye

nyttig kunnskap er allerede vunnet, men vi
må bare innse at dette er et langt lerret %
bleike før denne kunnskapen kan nyttes
direkte i forvaltningsøyemed,sier direktør
Odd Nakken.

Sjøpattedyr
- et følsomt emne
I vinter er særlig sjøpattedyr, og da først
og fremst sel, kommet i fokus når det gjelder økonsystemet i våre nordlige farvann.
Det er etter hvert mange som, foranlediget
av selinvasjonen, har følt seg kallet til å ha
meninger om det som skjer i havet, om enn
på ulike premisser.
- Har dette vært plagsomt, Odd
Nakken?
-Dette er et særdeles følsomt emne. Det
er ikke noe som setter følelsene i den grad i
sving som sjøpattedyr som f.eks. kval og
sel. Derfor opplever vi også at store befolkningsgrupper kaster seg inn i debatten, og
det medfører igjen at de forskere som arbeider med detteblir satt under skarpt lys.
- Vet man i dag nok til å st%imot dette
lyset?

- Det vil alltid være en del usikkerhet til
stede. Det erjoville naturbestander det her
dreier seg om. Vi kan vanskelig kvantifisere usikkerheten, bare kvalifisere den, og det fører igjen til at ulike grupper utnytter dette slik at det kan passe inn i gruppenes interesser.

Burde vært
bedre rustet
- Når det er sagt skal jeg være den første
til å si at vi burde vært bedre rustet p%dette
området. Svært mange forventer at Norge
nå virkelig legger vekt p% å f% etablert
forskningsprogram som gjør oss i stand til
å følge bestandsutviklingen for sjøpattedyr p%en langt bedre m%teenn tilfellet er i
dag, og dermes skape sikrere grunnlag
b1.a. for bestandsanslag til en hver tid. Dette er ogs%av avgjørendebetydning for at vi
skal f%et mest mulig p%liteligbilde av 0kOsystemet der sjøpattedyr som sel og kval
spiller en noks% avgjørende rolle i våre
farvann.
- Og da ligger det vel nær % komme inn
på dette med flerbestandsforskning?
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