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Umhverfis og 
samfélagsvottanir

Lífræn vottun

Minni raforkunotkun

Sanngjörn verslun

Sjálfbærar skógarnytjar

Sjálfbærar fiskveiðar

Almennt um vottanir
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Vottanir eru mælikvarði á vinnubrögð

Slæm vinnubrögð Góð vinnubrögð

Almennt um vottanir
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Ofveiði er 
vandamál !

FAO SOFIA 2020

MSC: Fiskistofnar, rekjanleiki, og markaðir



Nýfundnaland og hrun þorskstofnsins
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MSC:Fiskistofnar, rekjanleiki og markaðir



MSC staðall = mælikvarði á sjálfbærni

Det bästa miljövalet för fisk och skaldjur

Not sustainable Sustainable fishery



MSC vottunarkerfið

MSC STANDARD
Certification 
Requirements

FAO guidelines
ISEAL
codes

ISO guides

FISKVEIÐAR

Accreditation
ASI

MSC

Stakeholders

Board of Trustees Technical Advisory 
Board

Stakeholder 
Council UMSÆKJANDI

(ISF)

Vottunarstofa
f.Ex DNV‐GL, Control 
Union, SaiGlobal, Tún

GSSI



MSC Fiskveiðistaðall 3 prinsipp

Fiskveiðistaðallinn hefur 3 prinsipp og bakvið þau eru 28 mælikvarðar

Fishing must be at a level that 
ensures it can continue indefinitely 
and the fish population can remain 
productive and healthy

P2
Fishing activity must be managed 
carefully so that other species and 
habitats within the ecosystem remain 
healthy

P3
MSC certified fisheries must comply 
with relevant laws and be able to 
adapt to changing environmental 
circumstances

P1 Sjálfbærni
veiðanna og 
fiskstofninn

Lágmarka
umhverfis-

áhrif veiðanna

Skilvirkt
stjórnunarkerfi



MSC fiskveiðistaðallinn
Hvert prinsipp skal skora ≥80 að meðaltali og enginn mælikvarði undir 60

Á vottunartíma skal fiskveiði umsækjandi fá alla mælikvarða yfir 80
100

80

60 - 79

0 - 59 Fail

Conditional 
pass

Unconditional 
pass

60: Minimum acceptable 
score

80: Best practice score

100: State of the art

Fishery improvement project (FIP) 
initiated

Fishery considered as passed, but 
on the condition that improvements 

are made
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12 miljónir tonna með MSC vottun Um 5000 fyrirtæki með
rekjanleika vottun (CoC)
á > 40.000 stöðum

Um 40.000 vörunúmer
(SKU) with MSC logo sold 
in over 100 countries

MSC:Fiskistofnar, rekjanleiki og markaðir



Fiskveiðar í MSC: aðalmati og vottaðar

Flestar MSC vottaðar veiðar á 
Norðurhveli

Á Suðurhveli
• fjölgar veiðum í MSC 
• Margar í FIP



Volume of MSC certified catch 

Data correct as of 31 March for each year
*Includes 13 fisheries for which MSC certification is currently suspended

(tonnes)
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11.8 million
million tonnes certified catch

15%
of global marine catch

41
countries with certified fisheries

Certified 
fisheries*

361
Fisheries in 
assessment

109
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Fjöldi fyrirtækja með rekjanleika vottun

~5000 fyrirtæki
>40.000 stöðum
>100 löndum

~ 180 á Íslandi



Frá veiðum í eldhúsið
Fjöldi vara sem ber MSC umhverfismerkið á neytendavöru

Figures correct as of 31 March for each year. 18
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Afturköllun á vottunum (Suspension & withdrawal)

Tvær ástæður fyrir afturköllun á vottun (suspension)

A. Ekki tekist að loka skilyrðum, þ.e. hækka skor sem er 60-79 uppí 80+ á tilsettum tíma
B. Breytingar verða í veiðum þannig að skor lækkar þannig að

i. Meðal skor P1, P2 eða P3  nær ekki 80
ii. Einn mælikvarði nær ekki 60

Til að viðhalda afturköllun “suspension” þá þarf fiskveiðiumsækjandi að kom upp með áætlun sem
vottunarstofan samþykkir og þá geta veiðar verið á suspension út gildistíma fiskveiðiskírteinisins.

Ef veiðar eru á “suspension” og aðstæður lagast þá verður skírteinið aftur virkt.

Ef veiðar viðhaldast ekki á “suspension”, þá er skírteinið dregið tilbaka (withdrawn).   Þá þarf að fara í 
gegnum fullt vottunarferli ef aðstæður hafa batnað og greinin vill aftur vottun.
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Afturköllun á vottunum (Suspension & withdrawal)

Grásleppa:  
P2 meðaflavandamál. 
Ekki var hægt að sýna fram á að meðafli hefði ekki áhrif á enduruppbyggingu landsels og teistu
Skor á 2 mælikvörðum fór undir 60. Skírteinið fór á suspension og withdraw. 
Úrbætur voru gerðar og veiðarnar fóru aftur í aðalamat og fengu vottun í þessari viku.

Norsk Íslensk síld og Kolmuni
P1 heildarafli allra ríkja er umfram ráðgjöf og hefur verið
P3 ekki er bindandi samningur á milli ríkja sem fæli m.a. í sér hvernig eigi að leysa ágreiningsefni

NÍÍ eru að öllu óbreyttu að fara á suspension í lok árs.



Period of Coastal states (dis) agreements

Since 1997 there has only been 4 years 2006‐2009 where all coastal states are in agreement on all 3 pelagic stocks

gisli.gislason@msc.org

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AS herring
Mackerel
Blue whiting 

Not coastal states agreement
Coastal states agreement

? ?

Coastal states agreements  in North Atlantic since 1996



• Mackerel
• AS herring
• Blue whiting

3 Pelagic in North East Atlantic
Fishing states:
1. EU
2. Faroe
3. Norway
4. Iceland
5. Russia
6. Greenland 

Suspended 
2019,  did not 
meet minimal 

score 

Published 
pending 

suspension by 
end of 2020

Published 
pending 

suspension by 
end of 2020
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Vottanir, verðmyndun og aðgangur að mörkuðum

Framboð og eftirspurn ræður ávallt verðmyndum

1. Engar veiðar vottaðar
2. Hluti af veiðum vottaðar
3. Allar veiðar vottaðar

Hugsjón MSC: 
Aukin eftirspurn eftir
sjálfbærni (MSC) gefi
forskot í viðskiptum og 
leiði til úrbóta í fiskveiðum
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Vottanir, verðmyndun og aðgangur að mörkuðum

Ritrýndar vísinda greinar hafa staðfest verðmun í stórmörkuðum þar sem að MSC vottaðar vörur seljast
10-15% hærra en sambærilegar vörur.  Sömu greinar hafa einnig staðfest svipaðan verðmun á 
línuveiddum fiski.

Gullkarfi á Íslandi. Fyrsti vottaði karfinn í MSC kerfinu

Verð á uppboðsmarkaði á Íslandi.  Meðaltalsverðmunur gullkarfa og djúpkarfa

Á 12 mánaða tímabili fyrir vottun 2014 var verð á gullkarfa 12-19% hærra en á djúpkarfa
Á 12 mánaða tímabili eftir vottun var verð á gullkarfa 25-39% hærra en á djúpkarfa

MSC á þorsk, ýsu og ufsa veiðum í Barentshafi.
Einn frystitogari hefur ekki viljað vera með.  
Við síðustu löndun þá var söluverðmætið án MSC að meðali 8% lægra
Nú er hann kominn í skírteinið

MSC á iðnaðarrækja til pillunar.
Nýverið var haft samband við mig af sölumanni á iðnaðarrækju. Hann sagði að það væru 15% hærra verð
fyrir MSC vottaða iðnaðarrækju.
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Ábatinn af vottun meiri samanborið við kostnað

Ábatinn getur birst:  
• Vottun sannprófar að fiskveiðistjórnun er góð. Það geta verið dýrmætt skilaboð á markaði.
• Í fiskveiðum eru margar skrásettar úrbætur.  
• Vottun getur verið forsenda markaðsaðgangs
• Vottun tryggir stundum hraðari sölu í gegnum betri markaðsaðgang
• Vottun gefur í sumum tilvikum hærra verð

Kostnaður fyrir sjávarútveginn er að kosta aðila sem sækir um og heldur utan um fiskveiðiskírteinin sem
hefur tvo megin kostnaðarliði:

• Starfsmaður/menn
• Greiðslur til vottunarstofa

Miðað við vöxt í vottuðum veiðum bæði hér á landi og erlendis, má rökstyðja að trúlega er ábatinn meiri en
kostnaðurinn
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Hafa vottanir þau áhrif sem til þeirra er ætlast

Sjálfbærni er lykilhugtak í 
viðskiptum.

Vottanir lykiltæki til að
staðfesta sjálfbærni

Skrásettar 1700 úrbætur í 
MSC vottuðum veiðum

Ofveiði er enn víða.  

Líklegt að vottanir muni 
áfram hafa mikla þýðingu í 
viðskiptum

Source: Sofia 2020



Ísland forystu land í MSC vottunum
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Certified
1. Barentsea (c,h,s)
2. Cod
3. Haddock
4. Saithe
5. Golden redfish
6. Ling
7. Tusk
8. Blue ling
9. Plaice
10. Mackerel (suspended)
11. AS herring
12. ISS herring
13. Blue whiting
14. Capelin
15. Wolffish
16. Lumpfish
17. Greenland halibut
18. Monkfish
19. Lemon sole
20. Prawn

~ 97 % landings certified engaged 
(Certified + suspended)

Fyrst í heimum með
a) Gullkarfa
b) Löngu
c) Keilu
d) Blálöngu
e) Loðnu
f) Steinbít
g) Grásleppu
h) Skötusel
i) Sólkola

Ennþá einu með
a) Blálöngu
b) Loðnu
c) Steinbít
d) Skötusel
e) Sólkola
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MSC vottuð íslensk loðna blaðumfjöllun í Japan 2018
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MSC vottuð loðna á kynningu í stórmarkaði í Japan 2018
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MSC vottuð loðna á kynningu í stórmarkaði í Japan



Sjálfbærar fiskveiðar

Copyright: www.gentlegiants.is

Langafi og 
langafasonur

4 kynslóðir 

Fjölskyldu fyrirtæki

Sömu veiðisvæði

Þorskur
Gadus morhua



Takk fyrir !
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