Reker i Skagerrak og Nordsjøen miljøsertifisert
Etter en grundig prosess på over et år kan reker fanget i Skagerrak og Nordsjøen endelig bære det
blå MSC-merket. Fiskeriet er dermed sertifisert i henhold til en internasjonal standard for
bærekraftig fiske.

Sertifiseringen kom i gang etter klare krav fra markedene i løpet av 2014. I slutten av mars 2015 ble
det annonsert at Norge ville iverksette full sertifisering. Prosjektet er finansiert av Norges sjømatråd
og fiskesalgslagene Skagerakfisk og Rogaland Fiskesalgslag. Norges Fiskarlag er fiskeriets formelle
klient og administrerer prosjektet fra fiskerisiden.
DNV GL ble valgt som det uavhengige sertifiseringsselskapet som skulle vurdere fiskeriet opp mot
MSC-standarden. I en grundig prosess har deres ekspertteam gjennom det siste året gjennomført
konsultasjoner med forvaltningsmyndigheter, forskere og andre berørte parter. Aktuell forskning og
reguleringer har blitt gjennomgått og vurdert med hensyn til blant annet målebestanden,
økosystemet, habitater og forvaltningssystemet. Konklusjonen som nå foreligger, er at fiskeriet er
godt forvaltet og i henhold til MSCs standard for bærekraftig fiske.
Samtidig som sertifiseringsprosessen har pågått, har rekefisket i sør vært gjenstand for omfattende
reguleringsendringer. Det har blant annet blitt innført obligatorisk bruk av skillerist og
sanntidsstenging av fiskefelt – såkalt RTC eller Real Time Closures. Reguleringsendringene var ikke
knyttet til sertifiseringsprosessen, men var et resultat av allerede pågående prosesser i forvaltningen.
I tillegg til dette, utga det internasjonale havforskningsrådet ICES nylig et revidert råd for
rekebestanden, rett før sertifiseringen nærmet seg sluttstreken. Resultatet var at DNVs ekspertteam
måtte vurdere konsekvensene av rådet, noe som forsinket prosessen litt, men var nødvendig for å få
til en solid sertifisering.
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag sier:
Det er gledelig for våre fiskere i sør at også de nå kan tilfredsstille kundenes krav og dokumentere at
vi bedriver et bærekraftig fiskeri. Dette befester Norges posisjon som en av de mest framoverlente
nasjonene innen miljøsertifisering. Nå tar vi fatt i arbeidet med å følge opp vilkårene for
sertifiseringen på en måte som fortsatt muliggjør et praktisk fiskeri for våre medlemmer. Vi anmoder
nå myndighetene om å følge opp arbeidet med å få på plass en ICES-godkjent høstingsregel for dette
rekefisket i sør, så vel som for rekefiskeriet i nord.
Sitat Sjømatrådet:
- Norge er en ledende leverandør av sjømat globalt, og vi har et sterkt fokus på å forvalte våre
ressurser på en bærekraftig måte. MSC-sertifiseringen er i så måte et godt og synlig supplement til
jobben som gjøres i Norge. Prosessen med å få MSC-sertifisering for reker i Skagerak og Nordsjøen
har vært lang og solid og vi er svært glad for at partene nå har kommet i mål, sier bransjeansvarlig for
pelagisk, reker og skalldyr i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Norges Fiskarlags sertifiseringsarbeid
Norges Fiskarlag er klient for alle norske MSC-sertifiseringer på vegne av den øvrige fiskerinæringen.
Administrasjon av sertifikatene finansieres av en prosjektstilling, hvor Fiskarlaget, Salgslagene og
Norges Sjømatråd bidrar. Sertifiseringene, som er åpne for hele den norske fiskeflåten, inkluderer
flere fiskerier for torsk, hyse sei, reker, sild og makrell – til sammen 58 % av landet volum i Norge i
2015.

Marine Stewardship Council - MSC
Marine Stewardship Council (MSC) er en ideell organisasjon som drifter et internasjonalt miljømerke
og sertifiseringsprogram. Deres målsetning er å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier, og
bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked.
MSCs miljømerke på et sjømatprodukt innebærer at:
 Det kommer fra et fiskeri som har blitt uavhengig sertifisert i henhold til MSCs
vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske.
 Det er fullt sporbart til et bærekraftig fiskeri
Mer enn 280 fiskerier i over 35 land er sertifiserte i henhold til MSCs standard. Disse fiskeriene har en
samlet årlig produksjon av sjømat på nesten ni millioner tonn, noe som tilsvarer nærmere 10 % av
den årlige globale sjømatfangsten. Mer enn 20 000 sjømatprodukter over hele verden bærer MSCs
miljømerke. For mer informasjon, besøk www.msc.org/no
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