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Forsaga

• 1995:
– FAO samþykkti leiðbeinandi siðareglur í fiskveiðimálum

(FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries). Í kjölfarið
komu fram hugmyndir um vottun og merki.

• 1996:
– Starfshópur Norrænu ráðherranefndarinnar; verkefni að

fylgjast með þróun og móta tillögur.

• 2003:
– Fiskimálanefnd FAO falið að undirbúa alþjóðlegar reglur.

• 2005:
– Leiðbeiningarreglur FAO samþykktar, endurbættar 2009.



Hvert er viðfangsefnið?

• Að svara kröfu fiskkaupenda um skjalfesta
staðfestingu á því að Íslendingar stundi ábyrgar
fiskveiðar sem telja megi sjálfbærar.

• Krafan snýst um vandaða fiskveiðistjórnun, þ.e.a.s.
að afurð sé ekki fengin með ofveiði.

• Svara þarf þessari kröfu á þeim forsendum sem við
höfum undirgengist með lögum og
alþjóðasamningum,

– en ekki á forsendum síbreytilegra duttlunga fjölmargra
umhverfissamtaka.



Markmið

• Markmið verkefnisins er:
– að búa til tæki til að sýna fram á að sjávarafurðir komi úr

ábyrgum fiskveiðum

– að hjálpa innkaupastjórum verslanakeðja að svara
neikvæðri umræðu og tryggja að þeir vilji áfram selja
íslenskan fisk í verslunum sínum

• Vottun og umhverfismerki eru meðal þeirra mörgu
tækja sem beita þarf til að koma upplýsingum um
ábyrgar fiskveiðar Íslendinga á framfæri við stóra
kaupendur og aðra hagsmunaaðila erlendis



Skipulag verkefnis

• Verkefnið er á vegum sjávarútvegsins

– Unnið á vettvangi Fiskifélags Íslands

– Fagleg umsjón og stefnumótun er í höndum starfshóps;

• einnig tækninefnd með aðkomu stofnana

– Styrkt af AVS Rannsóknasjóði

– Unnið verður á kostnaðargrunni, þ.e.a.s. ekki með hagnað
að markmiði

• Unnið með fulltingi og aðkomu stjórnvalda



Verkefnið – þrír áfangar:



1. áfangi af þremur: Yfirlýsingin

• Í ágúst 2007 var yfirlýsing um ábyrgar fiskveiðar
Íslendinga gefin út.

• Yfirlýsingin var undirrituð af sjávarútvegsráðherra,
forstjóra Hafrannsóknastofnunarinnar,
Fiskistofustjóra og formanni Fiskifélags Íslands.

• Yfirlýsinguna má lesa á vefnum www.fisheries.is



2. áfangi af þremur: Upprunamerkið

• Krafa frá ýmsum markaðssvæðum um merki, sem
vísaði á íslenskan uppruna

• Ákveðið var að auðkenna íslenskar sjávarafurðir sem
unnar eru úr afla í íslenskri lögsögu með íslensku
merki

• Merkið vísar til íslensks uppruna afurðanna og
ábyrgra fiskveiða, sbr. yfirlýsingin
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Merkið

Hönnuður: DESIGN GROUP ITALIA
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Notkun merkisins

• Merkið fór í dreifingu í febrúar 2009

• Skráðir notendur nú 75, innlendir og erlendir



Nokkur dæmi um notkun…













3. áfangi af þremur: Vottun

• Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi tóku ákvörðun árið
2007 með fulltingi stjórnvalda að um að óska eftir
vottun óháðs og alþjóðlega viðurkennds, faggilts
vottunaraðila til að staðfesta ábyrgar fiskveiðar
Íslendinga.

• Vottunaraðilinn vinnur eftir kröfulýsingu.
Kröfulýsingin byggir á leiðbeiningum FAO, Matvæla-
og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna

• Þorskstofninn er nú í vottunarferli.



Vottunaraðilinn

• Global Trust Certification Ltd.

• Óháður

• Alþjóðlega viðurkenndur

• Faggiltur skv. staðlinum ISO 65/ EN 45011 af
faggildingaraðila, sem starfar innan alþjóðasamtaka
faggildingaraðila (International Accreditation Forum)



Viðfang kröfulýsingar um ábyrgar fiskveiðar

• Viðkomandi afurð kemur úr tilteknum fiskistofni; veiðar
úr þeim stofni eru ábyrgar

• Í þessu felst:
– Ákvörðun um heildarafla viðkomandi tegundar byggir á

vísindalegri ráðgjöf sem hefur ábyrga/sjálfbæra nýtingu að
markmiði;

– Ákvörðun um heildarafla er framfylgt með skilgreindum hætti;

– Áhrif veiða á vistkerfið eru lágmörkuð með skilgreindri
aðferðafræði;

– Afurðin er í raun unnin úr hráefni úr umræddum afla;

• vottun rekjanleika/”Chain of Custody” skv. sérstökum staðli
um það efni



Styrkleikar fyrirkomulagsins

• Kröfulýsing uppfyllir efnisskilyrði leiðbeiningarreglna
FAO.

• Hagsmunaaðilar og stjórnvöld eru tilbúnir að uppfylla
kröfurnar.

• Staðfesting þess að kröfur eru uppfylltar kemur frá
alþjóðlega viðurkenndum, faggiltum, óháðum
vottunaraðila;
– engir hagsmunahópar eða baráttusamtök koma þar að

máli.

– ekki utanaðkomandi “handleiðsla” um þróun
fiskveiðistjórnunar.



Vottun er ekki rannsóknir, ráðgjöf eða
fiskveiðistjórnun

• Vottun er ekki hafrannsóknir né heldur fiskveiðráðgjöf;

– vottun snýst m.a. um að staðfesta að hafrannsóknir og
fiskveiðiráðgjöf byggi á viðurkenndri aðferðafræði, t.d. með
tilvísun til ICES eða annarra alþjóðlegra sérfræðiaðila.

• Vottun og umhverfismerki er ekki fiskveiðistjórnun

– fiskveiðistjórnun verður áfram viðfangsefni stjórnvalda.

• Vottun þriðja aðila felur í sér mat á frammistöðu
stjórnvalda við fiskveiðistjórnun sem tryggir aðgang
sjávarafurða að mörkuðum.

– Uppfylla stjórnvöld þær kröfur sem þau hafa sjálf undirgengist á
alþjóðavettvangi?



Staða vottunar

• Kynningar- og umsagnarferli kröfulýsingar lokið

• Kröfulýsing birt; sjá www.responsiblefisheries.is

• Forúttekt á stjórn þorskveiða við Ísland lokið

• Vottunarferill vegna þorskstofns er í gangi

• Kröfulýsing vegna rekjanleika (Chain of Custody) í
lokavinnslu

• Áætluð lok vottunar þorskveiða og útgáfa skírteinis
fyrir lok ársins 2010

• “Chain of Custody” úttektir geta hafist strax í
framhaldinu



Viljum við einokun á sviði vottunar
sjávarafurða?



NEI

Samkeppni er öllum holl
á þessu sviði sem öðrum



Markaðssetning verkefnis

• Markaðshópur leggur línur í kynningar- og
markaðsmálum

• Sérfræðingur í markaðsmálum ráðinn
– Guðný Kárdóttir hóf störf hjá Íslandsstofu 1. sept. sl.

• Verkefnið:
– Að halda úti öflugu kynningarstarfi á mörkuðum

• Við markaðssetningu íslenskra sjávarafurða leggjum við
áherslu á að tengja saman:
– > Íslenskan uppruna
– > Ábyrgar fiskveiðar
– > Gæði

• Þetta þrennt mótar verðmæta ímynd
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