Bilag:

Østgrønland
Den biologiske rådgivning for rejer ved Østgrønland 2010 er uændret sat til 12.400 tons. Fiskeriet
ved Østgrønland foregår udelukkende udenskærs.
Den biologiske rådgivning for rejefangst ved Østgrønland siden 2001 fremgår af følgende tabel.
År
2001 2002 2003 2004 2005
2006
2007
2008 2009 2010
Mængde 9.600 9.600 9.600 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400
Siden 1994 har rådgivningen været den samme. Eneste ændring skete i 2004, hvor rådgivningen
inkluderede overpakning, hvorefter den anbefalede fangstmængde blev øget til 12.400 tons.
Forøgelsen i rejebestanden i Østgrønland toppede i 1999 og bestanden har siden været stabil. Der
foreslås derfor en TAC på 12.400 tons.

Vestgrønland
De anbefalede fangstmængder i Vestgrønland har siden slutningen af 1990´erne været stigende
og toppede i 2004 og 2005. I forhold til 2009 er den biologiske rådgivning uændret. For 2010 er
rådgivningen 110.000 tons og helst mindre og det pointeres, at der er tale om det reelle optag fra
havet af rejer. Således er det reelle optag opgjort til 132.000 tons og i forhold til en rådgivning på
110.000 tons er der tale om nedgang på ca. 17 %.
Det er NAFO´s opfattelse, at biomassen stadig er stor, men antallet af rekrutter er bekymrende, set
i lyset af at data til dette års rådgivning giver en større sikkerhed for at bestanden er på vej ned,
hvor der er nævnt en mulig reduktion i rådgivningen til 90.000 tons. Reduceres fangsten ikke, er
der væsentlig risiko for markante reduktioner i rejebestanden.
Stigningen i forekomsten af torsk kan på længere sigt også indvirke på rejebiomassen, idet rejer er
en del af torskens fødegrundlag.

År
Mængde

Den biologiske rådgivning ved Vestgrønland siden 2001fremgår af tabellen nedenfor.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
85.000
85.000
100.0000
130.000
130.000
130.000
130.000

2008
110.000

Stigningen i 2004 er ikke udtryk for en reel stigning, men indeholder erhvervets overpakning, der er
blevet vurderet til omtrent 23 %.
Den biologiske rådgivning er stadig præget af usikkerhed med hensyn til opgørelse af de reelle
fangster. Denne usikkerhed er knyttet til mængden af rejer i den del der vrages ved indhandlingen.
Opgørelser fra GFLK har vist, at rederierne i enkelte tilfælde har vraget op til 60-70 % af
landingerne på sækkerejer. Der fremkommer herved en underrapportering som på længere sigt
kan underminere hele kvotesystemet. Derudover er der blevet udarbejdet en redegørelse
”Økonomisk vurdering af uregistrerede kvotetræk i rejefiskeriet i Grønland”. Denne rapport satte
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der opereres med store mængder rejer,
der ikke bliver registreret som fangster. Redegørelsens tal vedrørende uregistreret fiskeri blev
bekræftet af erhvervet, idet erhvervet angav et ”tab” i størrelsesordenen 10.-12.000 tons rejer, på
baggrund af ændringerne i bekendtgørelsen. Dermed overfiskes den af Naalakkersuisut fastsatte
TAC på rejer med 10.-12.000 tons.

2009
110.00

