
Forvaltningsplaner
SFG har i 2022 bidraget til forvaltningsplanerne for hellefisken i
Østgrønland og indenskærs i Vestgrønland og for havbunden.

Det havgående fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland er begrænset i
dets udbredelse, fordi der ikke er en mere aktiv forvaltning af
havbunden. Det samme gælder til dels også for rejefiskeriet i de
nordligste områder. Biodiversiteten og økosystemets integritet skal
beskyttes, men det kan sagtens forenes med et effektivt fiskeri. Den
balance skal findes og beskrives i en forvaltningsplan, og det arbejde
vil SFG fortsat bidrage til i 2023.

I Østgrønland er fiskerierne på flere områder bæredygtige og i
overensstemmelse med MSC-standarden. Når der kommer en
forvaltningsplan for havbunden, vil det umiddelbart være muligt at
MSC-certificere flere fiskerier i dette område.

I Vestgrønland har vi bidraget intensivt til forvaltningsplanen for
hellefisk indenskærs. Arbejdet er konstruktivt og i fremdrift, og vi
ser frem til at fortsætte i 2023 og få en forvaltningsplan for fiskeriet.

MSC-certifikater i fin form
MSC-certifikaterne på rejer, hellefisk, stenbider og fiskeriet i
Barentshavet er alle i fin form. Hellefisk og stenbider er netop blevet
re-certificeret og rejerne påbegyndte re-certificeringen i 2022.

Der er dog stadig udfordringer på certifikaterne, særligt omkring
rapportering af bifangst, men vi har i samarbejde med erhvervet og
forvaltningen, lagt strategier for at imødekomme udfordringerne.

I forhold til rejerne er vores eneste udfordring fortsat den
manglende samarbejdsaftale med Canada. På trods af en forbedret
dialog og fremskridt, forventer vi ikke, at der indgås en aftale i nær
fremtid. Vi er i dialog med MSC, og har deres opbakning til, at der
skal findes en løsning, så vores certifikat ikke påvirkes på kort sigt, til
trods for den manglende aftale.

I forhold til hellefisk er udfordringen risikoen for bifangst af
grønlandshaj. Vi afventer mængden af bifangst i 2022, og hvis den
fortsat er betydelig, vil vi lave en strategi for at adressere
problemet. Det kan være en dokumentation af, at hajerne kan
overleve at blive fanget, eller konkrete tiltag for at minimere
bifangsten.

I 2019-2022 har SFG sammen med Grønlands Naturinstitut
undersøgt bifangsten i stenbiderfiskeriet og muligheden for at
minimere bifangsten af særligt edderfugl og havlit. Det har afhjulpet
nogle af vores betingelser på MSC-certifikatet, men den relativt
store bifangst af edderfugl (10-20.000 om året) er fortsat en
udfordring. Bifangsten af havlit er begrænset, men problematisk, da
MSC betragter den som særligt sårbar. Endeligt er
uoverensstemmelsen mellem rapporteret bifangst, og den faktiske
bifangst fortsat et emne, vi skal arbejde med.

De seneste 4 år har MSC arbejdet på en ny version af deres
standard. SFG har bidraget både med en lang række input
selvstændigt, og via vores internationale samarbejde, og har
opponeret særligt kraftigt på kravene om øget dokumentation.
Standarden er netop udkommet, og alle nye fiskerier, der søger om
certificering fra 1. maj 2023, skal vurderes ift. den nye standard.
Fiskerierne, der allerede er certificeret, skal senest i november
2028, være overgået til den nye standard. Da alle vores MSC-
certifikater netop er, eller snart bliver, re-certificeret, går der flere
år inden vi laver denne overgang. Derimod vil alle nye
certificeringer blive ift. den nye standard.
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Den nye standard er på flere områder en stramning af de krav, der
stilles til fiskerierne for at blive, og forblive, MSC-certificeret. Det
gælder særligt for de påvirkninger fiskerierne har på økosystemet
(bifangst og havbund) og ikke mindst de krav der stilles til
dokumentation. Det store antal aktører, samt fiskeriets påvirkning
af havbunden kan give udfordringer, særligt når det gælder
erhvervelse af nye MSC-certifikater. SFG kommer til at følge nøje
med i implementeringen af den nye standard, og fremadrettet
vurdere hvordan, vi gør os klar til den nye standard.

Ny MSC standard


