
 

MSC status 2019 

Der har i løbet af sommeren og efteråret været flere MSC audits - på hellefisk, 

rejer, stenbider og fiskerierne i Barentshavet. Det er gået godt, og alle, som 

har bidraget skal have et stort tak for hjælpen. Derudover har SFG modtaget 

en pre-assessment på snekrabbefiskeriet i Vestgrønland. Herunder er en kort 

redegørelse på MSC status for de forskellige certifikater.  

Hellefisk 

For hellefisken var der tale om to forskellige 

tiltag. Dels blev det tilføjet til certifikatet, at 

hellefisken nu også kan fiskes med langline. 

Indtil videre er det kun et fartøj, som bruger 

langline, men nu er der banet vej for fremtidig 

certificering af andre fartøjer. Det var et stort 

arbejde, da der var tale om et nyt redskab, med 

bifangst af særligt grønlandshajer og med 

fangster i nye områder. Der var input fra GFLK, 

industrien, GN og APNN og i praksis tale om et 

helt nyt komplet certificeringsforløb med alle de 

nødvendige høringsparter. Et stort arbejde, og 

alle skal have tak for bidragene. 

Derudover blev det eksisterende trawlfiskeri 

auditeret for anden gang, og det forløb uden de 

store problemer. Derimod står vi over for en stor 

udfordring i 2020 fiskeriet. Vi er således ”behind 

schedule” i forhold til en af betingelserne på 

certifikatet. Der skal, og det er sidste chance, 

skabes overensstemmelse mellem NAFO 

rådgivningen og de faktisk kombinerede fangster i Baffin Bugt, Davisstrædet og NAFO 1B-1F 

indenskærs i 2020. Lige nu er der ca. 2000 tons i forskel, primært opstået pga. det ubegrænsede 

fiskeri indenskærs, som over de sidst 5 år har udviklet sig til nu at fange over 2000 t årligt. SFG 

arbejder på flere fronter for at finde brugbare løsninger på den problematik – løsninger, som 

involverer alle parter. Lykkedes det ikke, har MSC tilkendegivet, at certifikatet med overvejende 

sandsynlighed suspenderes efter audit i 2020.  

Derudover skal vi i højere grad til at overveje hvordan vi får inddraget de bentiske økosystemer i 

forvaltningen. Hvis fiskeriet skal udvides i forhold til det nuværende mønster skal der laves en god 

procedure, som sikrer at fiskeriet kan udvikles, uden at det kolliderer med MSC principperne. Det 

kræver blot, at de mange data der findes og fortsat fremskaffes, bliver anvendt i konstruktiv dialog 

mellem forvaltere, rådgivere og industri.  

 



 

 

 

Rejer 

Rejerne har været certificeret siden 2013, og 

årets årlige audit var den første efter re-

certificering i 2018. Som altid var der input fra 

GFLK, APNN og GN og generelt forløb audit 

godt, da fiskeriet fortsætter uden større 

ændringer.  

Der er dog fortsat en betingelse på certifikatet; 

nemlig den manglende aftale med Canada om 

fiskeriet i den del af rejernes 

udbredelsesområdet, som går ind i canadisk 

farvand. Grønland levede op til den plan der er lagt, for at lukke denne betingelse. I år var det 

begrænset til at dokumentere en aktiv indsats for at få Canada i tale, og det dokumenterede APNN 

meget grundigt. For at betingelsen kan blive lukket, skal Grønland senest i 2022 have en 

underskrevet aftale med Canada. Der arbejdes fra APNNs side aktivt med at sikre en fair aftale, 

både på diplomatisk niveau og gennem NAFO, men indtil videre fremsætter Canada fortsat krav, 

som på ingen måde understøttes af tingenes faktiske forhold. Det blev påpeget under audit, og på 

den baggrund vil MSC til næste år få undersøgt, om betingelsen kræver en aftale, eller om de meget 

begrænsede mængder Canada rent faktisk kan fange ikke allerede bliver håndteret tilfredsstillende 

af Grønland, idet en mængde årligt tilsidesættes til Canada i forbindelse med TAC fastsættelsen for 

Grønland.  

 



 

Stenbider 

På stenbideren var det sidste årlige 

audit i den første 5-årige 

certificeringsperiode. Ud over de 

normale informationer om fangst, 

bifangst osv. var der en 

tilbageværende betingelse, vi skulle 

leve op til for at beholde certifikatet. 

Det drejede sig om at vise, at 

forvaltningsplanen for fiskeriet rent 

faktisk ville virke efter hensigten 

(Harvest Control Rule). Det lykkedes lige akkurat i sidste øjeblik med stor hjælp fra GN og dermed 

gik stenbideren ind i en re-certificering. Re-certificeres fiskeriet går vi ind i en ny 5-årig periode, 

med nye betingelser og målepunkter. Den endelige rapport på re-certificeringen forventes dog først 

færdig medio 2020.  

 

Snekrabber 

Den pre-assessment SFG modtag i 

april var entydig: det nuværende 

fiskeri efter snekrabber kan ikke 

MSC certificeres. Det skyldes flere 

faktorer, men den vigtigste er 

manglen på monitering i en stor 

del af fiskeriets udbredelses-

område. Det betyder, at 

rådgivningen er mangelfuld eller 

fraværende, og der er derfor ikke 

et værktøj, som kan bruges til at 

vurdere effekten af forvaltningen. 

Derudover findes der endnu ikke en forvaltningsplan, hvor der tages stilling til bifangst, 

forvaltningsområder etc. Der arbejdes dog med alle disse aspekter, og SFG er positive omkring de 

fremtidige muligheder for at få snekrabbefiskeriet MSC certificeret. Det kræver blot samarbejde. 

 

Barentshavet 

Fiskeriet efter torsk, sej og kuller i Barentshavet blev certificeret i 2015, og gennemgik i år den 

fjerde årlige audit. Der er ingen betingelser tilbage på dette fiskeri, og audit forløb uden problemer. 

Derudover er fiskeriet blevet re-certificeret, og der ingen betingelser på certifikatet, som nu er 

gyldigt de næste fem år.  


