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Status april 2021 

MSC og diverse projekter i relation til bæredygtighed 

 

Hermed en oversigt over status i forhold til MSC-certificeringer og projekter i relation til 

bæredygtighed.  

 

MSC-certificeringer: 

• Rejefiskeriet i Vestgrønland  

Da rejefiskeriet blev re-certificeret i 2018 fulgte der en enkelt betingelse (afvigelse) med. I 

forbindelse med opstart af næste re-certificering i 2022 skal der jf. betingelsen være 

indgået en aftale mellem Grønland og Canada angående deling af rejebestanden i Shrimp 

Fishing Area 1 (SFA 1). Trods adskillige års forsøg er det ikke lykkedes myndighederne at 

indgå en sådan aftale. Parterne er meget langt fra hinanden. Indtil videre er denne 

problemstilling blevet håndteret ved, at Grønland hvert år tilsidesætter en lille del af 

rejekvoten til det canadiske fiskeri i SFA 1. Ifølge den nye forvaltningsplan, trådte i kraft 1. 

januar 2021, vil denne andel fortsat være på omkring 1 % af den totale vestgrønlandske 

rejekvote. Den videnskabelige rådgivning fra NAFO anbefaler for 2021 et fiskeri på max. 

115.000 tons, hvilket er 5.000 t. mere end indeværende år. Fiskeridepartementet har 

oplyst, at seneste møde eller konsultation mellem Canada og Grønland fandt sted i februar 

2021. Der er ikke umiddelbart planlagt yderligere møder. Endelig kan det nævnes, at det i 

forhold til MSC-certifikatet er vigtigt, at bifangsten af Pandalus Montagui ikke overstiger 2 

% af de samlede fangster af Pandalus Borealis. Dette har tidligere været en udfordring.     

 

• Stenbiderfiskeriet i Vestgrønland 

I februar 2021 opnåede fiskeriet re-certificering, og det nye MSC-certifikat gælder således 

frem til 2026. Til det nye certifikat er knyttet fem betingelser, der alle omhandler bifangst 

af fugle i fiskeriet – primært havlit og edderfugl. Året 2020 viste sig at være udfordrende 

ift. MSC-certifikatet, fordi Landsstyret (Naalakkersuisut) ved sæsonens afslutning valgte at 

tilsidesætte den vedtagne forvaltningsplan og forhøje kvoten med ca. 200 t. udover den 

videnskabelige rådgivning fra Grønlands Naturinstitut. Ifølge MSC’s retningslinjer kan en 

sådan beslutning udløse en såkaldt ”expedited audit”, hvor der foretages en ekstraordinær 

gennemgang af MSC-certifikatet og de tilhørende betingelser. Indtil videre er beslutningen 

om en sådan ”expedited audit” dog udsat, indtil den nye forvaltningsplan for 

stenbiderfiskeriet, der i øjeblikket er under udarbejdelse, bliver politisk vedtaget. Derefter 

skal den nye forvaltningsplan vurderes af MSC for at se, om den lever op til standarden. 

Først herefter bliver der truffet endelig beslutning angående en eventuel ”expedited 

audit”. Der er fortsat udfordringer med rapportering af bifangst af fugle (edderfugl og 

havlit) i stenbiderfiskeriet. Kontrollen af fiskeriet (GFLK) er for utilstrækkelig til at kunne 
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dokumentere omfanget af bifangsten troværdigt, og der er en formodning om en vis 

underrapportering. Derfor er Sustainable Fisheries Greenland (SFG) i 2021 endnu engang 

nødsaget til - i samarbejde med Grønlands Naturinstitut - at foretage en selvstændig 

undersøgelse af bifangsten i fiskeriet. For på den måde at kunne levere dokumentation til 

MSC. Endelig kan det nævnes, at Island hen imod slutningen af 2020 igen opnåede MSC-

certificering af deres stenbiderfiskeri. Dermed er det både Grønland, Island og Norge, som 

kan levere MSC-certificeret rogn til de internationale markeder. Afslutningsvis kan det 

nævnes, at der i 2021 er iværksat forsøg med modificerede garn i stenbiderfiskeriet, for på 

den måde at undersøge om andelen af fugle, der tages som bifangst kan reduceres. 

 

• Hellefisk Vestgrønland – udenskærs 

I 2020 blev MSC-certifikatet blevet udvidet til også at omfatte det udenskærs fiskeri efter 

hellefisk med langline ved Vestgrønland. Dette har medført en ny betingelse eller afvigelse 

på MSC-certifikatet angående bifangst af grønlandshajer. I februar 2021 blev der 

gennemført en årlig surveillance audit i forhold til MSC-certifikatet. Her blev tre ud af i alt 

fem betingelser på MSC-certifikatet lukket. Det vil sige, at der nu resterer to 

conditions/betingelser på MSC-certifikatet: 

 

1: De seneste års undersøgelser af havbunden i Vestgrønland har resulteret i en mængde 

ny viden om bentiske forhold, herunder forekomsten af koraller, havsvampe og mulige 

følsomme områder (VME’er). Denne tilgængelige viden skal nu indarbejdes i en strategi til 

forvaltning af havbunden. Hos Departementet for Miljø og Forskning (PAN) under 

Grønlands Selvstyre er man i gang med at udarbejde en samlet forvaltningsplan for 

havbunden i hele det grønlandske farvand. Det er hensigten, at denne skal træde i kraft 

ved årsskiftet 2022, og at dette vil resultere i, at den pågældende condition kan lukkes. Det 

forventes også, at den nye forvaltningsplan vil gøre de geografiske restriktioner, som det 

udenskærs trawlfiskeri efter hellefisk er underlagt overflødige.  

 

2: Der skal ekstra fokus på bifangst af grønlandshaj i det udenskærs fiskeri efter hellefisk 

med langline. Der er i øjeblikket kun et enkelt aktivt fartøj i det pågældende fiskeri. Det er 

vigtigt at fartøjet registrerer og rapporterer fangsten af grønlandshaj og sørger for, at 

hajerne for så vidt det er muligt bliver genudsat i live.     

 

I november 2021 påbegyndes re-certificeringen af det udenskærs fiskeri efter hellefisk ved 

Vestgrønland. En proces, som forventes afsluttet i november 2022, når det nuværende 

MSC-certifikat udløber.  

 

• Torsk, kuller og sej i Barentshavet  

Situationen vedrørende MSC-certifikatet på det grønlandske fiskeri efter torsk, kuller og sej 

i Barentshavet må betegnes som særdeles rolig. Der er ingen betingelser eller afvigelser 

knyttet til certifikatet. Fiskeriet blev re-certificeret tidligere i 2020, og MSC-certifikatet 

gælder således frem til 2025.  
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Andre projekter:  

• Fiskeriet efter snekrabber ved Vestgrønland 

I 2019 blev der udarbejdet en såkaldt MSC pre-assessment rapport for fiskeriet efter 

snekrabber. Det viste sig, at der var nogle punkter, hvor fiskeriet ikke levede op til MSC-

standarden, og derfor ikke umiddelbart kunne certificeres. Disse punkter omhandlede 

primært den videnskabelige rådgivning. I flere af forvaltningsområderne har der hidtil ikke 

været givet en decideret videnskabelig anbefaling fra Grønlands Naturinstitut, og i andre 

områder er den videnskabelige anbefaling udelukkende baseret på fangstdata – og således 

ikke på videnskabelige undersøgelser. Desuden omhandlede pre-assessment rapporten 

anbefalinger vedrørende indførsel af en eventuel fiskeriperiode på baggrund af bifangst af 

krabber med blød skal og lavt kødindhold. 

 

Der blev i 2020 udarbejdet en forvaltningsplan for fiskeriet efter snekrabber i 

Vestgrønland. Planen trådte i kraft den 1. januar 2021.  

Forvaltningsplanen indbefatter bl.a. en ny beregningsmetode ift. den videnskabelige 

rådgivning for krabbebestanden i de enkelte forvaltningsområder samt retningslinjer ift. 

fiskerisæson, indtil der foreligger yderligere nye undersøgelser af forekomsten af 

snekrabber med blød skal og lavt kødindhold. 

Det var hensigten, at SFG efter vedtagelsen af forvaltningsplanen ville påbegynde en MSC-

certificering af fiskeriet efter snekrabber. Det har imidlertid vist sig, at enkelte dele af 

forvaltningsplanen indeholder foreskrifter eller retningslinjer med væsentlige negative 

konsekvenser for visse af aktørerne i fiskeriet. Derfor foretager Departementet for Fiskeri 

og Fangst dels en revision af forvaltningsplanen samt en revurdering af de fastsatte TAC’er 

for 2021. Når denne revision er gennemført, vil der i SFG igen blive taget stilling til en evt. 

MSC-certificering af fiskeriet efter snekrabber.       

  

• Fisheries Improvement Project (FIP). 

Siden 2018 har Sustainable Fisheries Greenland stået i spidsen for et såkaldt Fisheries 

Improvement Project, som har til formål at bane vejen for en eventuel fremtidig MSC-

certificering af det kystnære fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, 

Uummannaq og Diskobugten. Hen imod slutningen af 2020 resulterede FIP-projektet i 

rapport med en lang række anbefalinger i forhold til netop det kystnære fiskeri efter 

hellefisk. Rapporten kan læses på SFG’s webside: www.SFG.gl. 
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