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Vedr.: Den biologiske rådgivning for 2008 for rejer ved Vest- og Østgrønland.
Hermed fremsendes til orientering den biologiske rådgivning for 2008 for fiskeri efter rejer
ved Vest- og Østgrønland. Rådgivningen er formuleret på det seneste møde under
NAFO/ICES, som blev afholdt 23. oktober–1. november 2007 i Halifax.
Vestgrønland:
Der er væsentlige ændringer i rådgivningen for fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2008:
Det videnskabelige råd fra NAFO anbefaler således at de samlede fangster i 2008 skal reduceres til mindst 110.000 tons. Det er desuden meget sandsynligt at rådgivningen for 2009
vil anbefale en yderligere reduktion.
De samlede fangster ved Vestgrønland har i de senere år ligget på cirka 155.000 tons per år
(se figur 1 - de canadiske fangster udgør mindre end 4%) og den anbefalede fangstmængde
for 2008 på 110.000 tons er derfor en reel nedgang på 30%.
Ændringen har været forudset og rådgivningen har gennem de senere år gjort opmærksom
på at bestanden var på vej ned. Rejebestanden voksede betydeligt fra slutningen af
1990’erne til et højt niveau i 2003, men bestanden er siden formindsket. Samtidig har antallet af rekrutter (mængden af små rejer, der vil bidrage til fiskeriet) gennem flere år været på
et meget lavt niveau. Dette giver anledning til bekymring (se figur 3 og 4).
Data fra de biologiske undersøgelser og fra fiskeriet viser samstemmende at bestandens
udbredelsesområde er reduceret, og at rejebestanden nu hovedsagelig findes i områderne
nord for Sisimiut. Fiskeriet har kunne opretholde relativ høje fangstrater frem til 2007, men
da fiskeriet har koncentreret indsatsen i mindre områder afspejler fangstraterne ikke udviklingen i bestanden (se figur 2).
Bilag 1 er det engelske sammendrag af rådgivningen fra NAFO. GN har skrevet og fremlagt i alt 10 dokumenter, der tilsammen danner baggrunden for rådgivningen.
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Figur 2. Fangstrater
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Figur 3. Biomassen fra survey.
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Figur 4. Antallet af rekrutter (mængden af
små rejer, der vil bidrage til fiskeriet).

Østgrønland:
Rådgivningen for bestanden ved Østgrønland for 2008 er på 12.400 tons, hvilket er samme
rådgivning som sidste år. Kvoterne har siden 2004 været sat til 12.400 tons. Fangsterne er i
periode 2004-2006 faldet fra 10.000 tons til 5.000 tons Rådgivningen er udelukkende baseret på data fra fiskeriet (fangstrater fra logbøger), da der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Fangstraterne viser at bestanden er stabil, men der er usikkerhed om hvorvidt fangstraterne afspejler udviklingen i bestanden. Usikkerheden skyldtes ikke mindst at
det er uklart hvorvidt de faldende fangster skyldtes økonomi eller en negativ udvikling i
bestanden.

Grønlands Naturinstitut afholder snarest orienteringsmøde med organisationerne og pressen. Pressemeddelelse kan fra uge 46 findes på Grønlands Naturinstituts hjemmeside i en
grønlandsk og dansk version: www.natur.gl.
Den biologiske rådgivningen for krabber vil blive fremlagt ultimo november.

Med venlig hilsen
Helle Siegstad

