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Både historisk såvel som i dag har
fiskeri og udnyttelse af havets ressourcer
afgørende betydning for udviklingen i
den grønlandske kultur og økonomi.
Frem til sidst i 1970’erne var torsk den
vigtigste fiskeriressource, men i de sidste
30 år er denne rolle blevet overtaget af
dybvandsrejen med det latinske artsnavn
Pandalus borealis (Figur 1)

Langt størstedelen af Grønlands eksport-
indtægter kommer i dag fra salg af rejer –
omkring 70% i 2001, svarende til ca. 1,3
mia. kr. En fornuftig udnyttelse af rejebe-
standen er én af forudsætningerne for at
dette kan fortsætte.

Samtidig er det af stor betydning så tid-
ligt som muligt at kunne forudsige for-
andringer i bestandens udvikling såle-
des at fiskeri, industri og samfundet
som helhed kan planlægge og evt.
omstrukturere efter den fremtidige
udvikling i bestanden.

Hunnerne gyder normalt en gang hvert
år om sommeren. Umiddelbart før gyd-

ning skifter hunnen skal og parrer sig
med en han (evt. flere hanner).
Parringen foregår ved at hannen placerer
en klump sæd under forkroppen på hun-
nen ved gydeåbningen. Ved gydningen
befrugtes æggene og forsætter bagud
hvor de klæber sig til ”halefødderne”
(pleopoderne).

Æggene bæres af hunnen i de følgende
omkring 8-10 måneder frem til
klækning. Varigheden af den ægbæren-
de periode (larveudviklingen i ægget)
frem til klækning er temperaturafhæn-
gig.

Når tidspunktet for klækning nærmer sig
søger hunnen op på forholdsvis lavere
vand og ægklækning foregår fortrinsvis
om natten.

Færre fisk – flere rejer
Der findes ca. 30 arter af rejer i de grøn-

landske farvande, men den røde
dybvandsreje er langt den almindeligste.
Det er stort set kun dybvandsrejen der
bliver udnyttet i fiskeriet.

”Grønlandske rejer” kender vi fra frysedisken i supermarkedet. Hvad
de fleste her i Danmark kender mindre godt er rejernes biologi og
udviklingen i fiskeriet. I modsætning til vore hjemlige fiskebestande
er der ikke den store usikkerhed i bestandsvurderingen. Biomassen
af rejer er i øjeblikket rekord-stor – til gengæld er der meget få fisk.
Men varer dette ved? Nye modeller sammenkobler udvikling i klima,
havstrøm, planktonproduktion, yngeltransport og overlevelse.
Modellerne vil være vigtige værktøjer i en langsigtet økosystembase-
ret fiskeriforvaltning som giver fiskere og samfund bedre mulighed
for at tilpasse sig forandringer i ressourcegrundlaget.

Søren Anker
Pedersen
(sap@dfu.min.dk)

Danmarks
Fiskeriundersøgelser
Afdeling for Havøkologi og
Akvakultur

De grønlandske rejer 
– forskning og fremtid
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Langt størstedelen af de årlige rejefang-
ster fiskes i Vestgrønland (135.000 tons i
2003), en mindre del fiskes på udenskærs
fiskefelter i Østgrønland (13.500 tons i
2003). Fiskeriet foregår almindeligvis på
dybder mellem 150 og 600 m. På de vig-
tigste rejefelter ved Grønland er tempera-
turen 2-4°C.

Temperaturen i havet har stor betydning
for vækst og udvikling i fiskeriressourcer-
ne ved Grønland. Historiske perioder
med forholdsvis lave temperaturer f.eks.
fra 1876 indtil først i 1920’erne falder
sammen med torskefattige perioder.

Den seneste længerevarende periode med
relativt høje temperaturer startede i

1920’erne og varede frem til slutningen af
1960’erne. Torskefangsterne i denne
varmeperiode kulminerede i 1960’erne og
faldt drastisk i 1969 samtidigt med et
brat fald i havtemperaturen (Figur 2).

Relativt høje havtemperaturer virker på to
måder. Dels bevirker høje temperaturer en
god overlevelse af torskeyngel, hvorfor
der som regel opstår gode torskeårgange i
år med varmt overfladevand i sommer-
månederne, og dels kan tilstrømning af
varmt atlantisk vand transportere ung-
torsk til Sydvestgrønland fra det island-
ske område.

Omvendt har lave havtemperaturer en
negativ indflydelse på overlevelsen af

Figur 1 
GRØNLANDS 
RØDE GULD

Dybvandsrejen (Pandalus
borealis). Torsk var frem til
sidst i 1970’erne den vigtigste
fiskeriressource, men i de sid-
ste 30 år er denne rolle blevet
overtaget af dybvandsrejen. I
dag kommer 70 % af
Grønlands eksportindtægter
fra salg af rejer.

Dybvandsrejen hører til dyregruppen Storkrebs (Decapóda – tibenede krebsdyr),
som bl.a. er kendetegnet ved at have planktoniske larvestadier. Dybvandsrejen er
en først hanlig hermafrodit dvs. den fungerer først som han. Senere skifter den
køn og fungerer som hun resten af livet.

Boks 1
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Figur 2 
FÆRRE FISK –
FLERE REJER

Der har været tendens til fal-
dende havtemperatur ved
Vestgrønland fra sidst i
1960’erne til sidst i
1990’erne. Dette er vist med
den stiplede linie i (A), som
er en graf over middel-over-
fladetemperaturen i de øver-
ste 50 m af vandsøjlen over
Fyllas Banke i juni-juli i
årene 1950-2002. Den
kraftige blå kurve er udglat-
tet middeltemperatur. De
faldende temperaturer er
ugunstige for opvækst af
torsk, og fangsterne er faldet
kraftigt i dette tidsrum. (B)
Fangst af torsk. (C) Fangst
af dybvandsrejer.
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torsk. Da især torsk, men også andre fisk
spiser rejer, synes fiskebestandenes
størrelse i høj grad at være medbestem-
mende for udviklingen i rejebestandens
størrelse.

Samtidig med at bestanden af torsk og
andre fisk, som rødfisk, havkat, helleflyn-
der, m.fl. er blevet kraftigt reduceret, er
rejefangsterne og rejebestanden øget
(Figur 2 og 6). Ud over de lavere tempera-
turers negative effekt på væksten skyldes
faldet i fiskebestandene at de er blevet
overfisket ved bifangst i rejefiskeriet.
Desuden klarer rejeynglen sig langt bedre
end f.eks. torskeyngel når vandet bliver
koldt i de øverste 100 meter.

Rejefiskeriets historie
Det var de danske ekspeditioner med

fartøjerne Fyllas (1884 og 1886) og Tjalfe
(1908) som først fandt dybvandsrejer i
grønlandske farvande.

Helleflyndere fanget af Tjalfe på dybt
vand vest for Store Hellefiskebanke i
Vestgrønland, viste sig at have store
mængder af dybvandsrejer i maven. Da
man forsøgte sig med et skovlvod, fange-
de man ”mange potter kæmpemæssige,
velsmagende rejer (P. borealis)”. Også
under Godthåb-ekspeditionen (1928)
blev der fanget dybvandsrejer så langt
mod nord som i Melvillebugten nord for
den 75. breddegrad.

Det første grønlandske rejefiskeri starte-
de i 1935 i Amerloqfjorden syd for
Sisimiut, hvor et mindre antal små kutte-
re trawlede rejer og indhandlede fangsten
til en hermetikfabrik i Sisimiut.

På grund af de forholdsvis spinkle redska-
ber som dengang brugtes, holdt man sig

til de indenskærs fjordområder, hvor der
erfaringsmæssigt findes jævn, blød ler-
bund. De mest betydningsfulde rejefore-
komster blev opdaget af undersøgelses-
fartøjet Adolf Jensen i Diskobugten i
1948-50, hvor de kom til at danne grund-
lag for et efter datidens målestok større
rejefiskeri.

Samfundsmæssigt betød opdagelsen af
disse rejeforekomster at flere byer og
udsteder i Disko Bugt undgik nedlæggel-
se – i stedet blev der bygget rejefabrikker
i både Qasigiannguit, Illulissat og senere
i Qeqertarssuaq, og befolkningstallet
voksede.

I perioden 1950-1970 steg de årlige reje-
fangster i det indenskærs rejefiskeri ved
Vestgrønland fra 175 tons til omkring
8.000 tons, og siden har det ligget på eller
lidt over dette niveau, dog stigende til over
20.000 tons i de seneste år (Figur 2).

Som nævnt havde man længe haft kend-
skab til at dybvandsrejen også forekom
udenskærs. Men da der var fuld gang i det
udenskærs torskefiskeri, var der ikke
større interesse for at undersøge rejefore-
komsterne. Dette ændrede sig midt i
1960’erne, hvor fangsterne i torskefiskeri-
et begyndte at gå ned (Figur 2). Færøske
fiskere begyndte i 1969 som de første at
fiske rejer i det udenskærs område ved
Vestgrønland.

Ved Østgrønland blev udenskærs rejefi-
skeri startet af islandske trawlere på
Dohrn og Stræde Banke i området mel-
lem Island og Østgrønland først i 1980´
erne. Dette fiskeri blev i løbet af få år mul-
tinationalt med danske, norske, franske,
færøske og grønlandske trawlere på den
grønlandske side af midtlinien, mens kun
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islandske skibe fiskede på den islandske
side. Fiskeriet ved Østgrønland har været
kvotereguleret siden 1981.

Grønland kommer med
Grønland kom først rigtig med i

udenskærs rejefiskeri i 1975. I 1980 var
27 af i alt 83 trawlere (over 80 BRT) i det
udenskærs rejefiskeri grønlandske. I
1990 havde Grønland overtaget største-
delen af den daværende udenskærs reje-
kvote, og 51 af i alt 57 trawlere var grøn-
landske. Siden er den grønlandske traw-
lerflåde blevet reduceret pga. overkapaci-
tet og øget fangsteffektivitet.

Det udenskærs rejefiskeri var i de første
år uden for grønlandsk fiskeriterritorium,
og der var ingen kvotering, så fiskeriet var
frit for alle. Det ændrede sig efter 1976,
hvor man dels udvidede fiskeriterritoriet
til 200 sømil, dels vedtog den første kvo-
teregulering af det udenskærs rejefiskeri.

Grønland var sammen med Danmark
medlem af EF indtil 1985, hvor Grønland
meldte sig ud. Indtil 1985 hørte det grøn-
landske fiskeriterritorium derfor med til
”EF-havet”, og det var hovedsageligt EF-
medlemslande der fik tildelt kvoter. Dog
havde Norge og Færøerne specielle aftaler
med EF, så de også kunne deltage i fiske-
riet.

Biologisk rådgivning
De årlige vurderinger af udviklingen i

de grønlandske rejebestande og rådgiv-
ningen for fiskeri på dem er ganske ene-
stående og baserer sig på en viden opbyg-
get og forbedret gennem mange år. Dvs.
stort set fra fiskeriets begyndelse. Det er i
dag muligt at forudsige bestandsudvik-
ling og fangstkvoter med forholdsvis god
sikkerhed 2-3 år frem i tiden.

Den biologiske rådgivning udarbejdes på
grundlag af oplysninger fra 1) biologiske
undersøgelser udført af Grønlands
Naturinstitut og 2) det kommercielle
fiskeri.

Alle de indsamlede oplysninger fra de
biologiske undersøgelser og fra fiskeriet
bliver behandlet og analyseret på
Grønlands Naturinstitut. Resultaterne
bliver derefter forelagt og diskuteret af
biologer fra forskellige lande i den inter-
nationale fiskeriorganisation NAFO
(Northwest Atlantic Fisheries
Organization), som i sidste ende udarbej-
der den biologiske rådgivning til
Grønlands Hjemmestyre.

Hvert år i nov./dec. måned afleverer
Naturinstituttet den biologiske rådgiv-
ning om udviklingen i rejebestandene i
grønlandsk farvand til Grønlands
Hjemmestyre. Rådgivningen omfatter
både en biologisk vurdering af bestande-
nes tilstand (rejernes størrelse, andel
hanner og hunner, gyde-potentialet, alder
og vækst) og en vurdering af hvor kraftig
udnyttelsen kan være uden at det får en
negativ effekt på bestandene.

Biologiske undersøgelser
Siden 1988 har Grønlands

Naturinstitut hvert år i juli og august
undersøgt bestanden af rejer ved
Vestgrønland. Instituttets trawler Paamiut
(Figur 3) fisker ca. 250 forskellige steder
(stationer) jævnt fordelt langs hele vest-
kysten. Paamiut fisker også i forskellige
dybder fra 150 meter til 600 meters
dybde. Som det også er princippet i vur-
deringer af fiskebestande, undersøger
man på denne måde hele det område hvor
der lever rejer, og ikke kun de områder
hvor de fleste og største rejer er.

G
R

Ø
N

LA
N

D
S

 R
E

JE
R

RT.LAYOUT F&H 58.8,8  05/04/05  11:26  Side 76



fisk & hav 2005 nr. 58

77

Fra det videnskabelige forsøgsfiskeri
beregnes årligt et mål for hvor mange
rejer der er i bestanden, og om der sker
ændringer i bestandens struktur, dvs. i
individernes størrelse og alder i forskelli-
ge områder i forhold til tidligere år.

De indsamlede oplysninger fortæller
noget om hvordan bestanden af rejer har
det. F.eks. om hvor mange unge rejer der
er i bestanden, om der er tilstrækkeligt
mange hunner til at føre arten videre, om
der er specielt mange rejer i bestemte
aldersgrupper osv. De nye oplysninger
sammenlignes derefter med resultaterne
fra de foregående års undersøgelser for at
vurdere eventuelle forskelle og tendenser.

Oplysninger fra det kommercielle fiskeri
Oplysninger om rejerne fra fiskeriet

kommer fra både logbøger, selve fangsten
og indhandling til fabrikker på land. Alle
skibe skal føre logbog over deres fangster.

Logbogen indeholder bl.a. oplysninger om
hvor der fiskes, hvor længe og om reje-
fangst og eventuel bifangst. Disse oplys-
ninger bruges bl.a. til at vurdere hvor stor
en indsats der skal til for at fange en
bestemt mængde rejer, og til at se hvor
fiskeriet er koncentreret. Ligesom data fra
Paamiut sammenlignes disse oplysninger
også med tilsvarende oplysninger fra tidli-
gere år.

Grønlands Naturinstitut råder i dag over
en logbogsdatabase med ualmindelig god
dækning af det udenskærs rejefiskeri ved
Grønland. Logbogssystemet er løbende
blevet moderniseret og kontrolleres i dag
af Grønlands Fiskerilicenskontrol, som
råder over et antal kontrollører der løbende
deltager i rejefiskeriet ombord på større
rejetrawlere.

Året rundt indsamler fiskerikontrollører-
ne og trawlernes besætninger prøver fra

Figur 3
REJEUNDER-
SØGELSER

Forskningsfartøjet Paamiut,
som tilhører Grønlands
Naturinstitut. Skibet er en
tidligere kommerciel rejetraw-
ler som er blevet ombygget til
forskningsfartøj. Med
Paamiut udføres bl.a. årlige
videnskabelige forsøgsfiskerier.
Man har data tilbage fra reje-
fiskeriets begyndelse og kan
med stor sikkerhed forudsige
bestandsudvikling og fangst-
kvoter 2-3 år frem i tiden.
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Figur 4
MANGE REJER I
FISKERIET

Standardiseret indeks for
fangstrater (fangst pr. trawl-
time) fra rejefiskeriet ved
Vestgrønland beregnet ud fra
logbogsoplysninger 1976-
2003 (Kilde: Grønlands
Naturinstitut). Den beregne-
de værdi for 2003 er den
højeste i tidsserien.
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Siden 1997 er der også set store stigninger i rejebestanden i det videnskabelige forsøgsfiskeri,som undersøger hele
det område hvor der lever rejer, og som derfor er mere repræsentativt end det kommercielle fiskeri. Tallet er et
indeks der angiver hvor mange rejer forsøgsfiskeriet fanger per km2 (Kilde: Grønlands Naturinstitut). Ligesom i
det kommercielle fiskeri er 2003-værdien den højeste i tidsserien. Biologerne i NAFO (se side 76) kunne derfor
give grønt lys for en betydelig øget fangst i 2004.

Boks 2 I det videnskabelige forsøgsfiskeri ved Vestgrønland anvendes et fintmasket trawl
som tilbageholder små rejer, og som gør det muligt at følge store årgange af rejer
fra de er 1 år gamle  (Figur 6). Indeks for antal af 2-årige rejer beregnet siden 1993
viser en stigende tendens fra 1997 til 2001 og et fald derefter. I det kommercielle
fiskeri er den tilladte maskevidde i trawlet større, og trawlet tilbageholder kun
større rejer.
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fiskeriet. Prøverne bliver taget inden
fangsten behandles. Nogle fryses ned og
afleveres herefter til Grønlands
Naturinstitut, hvor de bliver behandlet på
nøjagtig samme måde som de prøver
Naturinstituttet selv undersøger om bord
på Paamiut. Andre prøver måles ombord
af fiskerikontrollørerne. Fra prøverne fås
bl.a. oplysninger om hvor meget fiskeriet
udnytter de forskellige aldersgrupper.
Desuden fås vigtige oplysninger om hvor
stor en del af bestanden der går tabt fordi
dele af fangsten er undermålere der ikke
indhandles.

Rådgivning for rejefiskeri i 2004 
Fra fiskeriet er beregnet et standardise-

ret indeks for fangstrater (fangst pr. trawl-
time) fra perioden 1976-2003 (Figur 4).
Indekset viser en stigende tendens siden
1990, og den beregnede værdi for 2003 er
den højeste i tidsserien.

Indeks for den totale biomasse og bio-
massen af hunrejer, beregnet fra prøver
indsamlet under det årlige videnskabe-
lige forsøgsfiskeri, har været stigende
siden 1997, og 2003-værdien er for
begge indeks den højest observerede i
tidsserien (Figur 5).

Flere indikatorer viser således samme
tendens – nemlig en kraftig stigning i
rejebestanden siden 1997 (Figur 4 og
5). NAFOs videnskabelige råd vurdere-
de derfor at rejebestanden kunne bære
en betydelig øget fangst i 2004. Rådet
gav ikke en bestemt fangstkvote (TAC),
men påpegede dog at hvis fangsterne af
rejer i 2004 overstiger 130.000 tons,
vil der være risiko for at udnyttelsen
ikke vil være bæredygtig i det lange løb,
ligesom man også skal være opmærk-
som på om torsken vender tilbage.

Det er først når rejerne skifter køn fra
han til hun i 6-7 års-alderen at de opnår
en størrelse som gør dem værdifulde for
fiskeriet. Der går altså mindst 6 år fra en
rejeårgang klækkes som larver til den er
så godt som fuldt rekrutteret til fiskeri-
et. De faldende årgange efter 1999 bevir-
ker at man må forvente mere restriktive
anbefalinger for rejefiskeri om nogle år.

Nye modeller kan forudsige ændrin-
ger i bestandene

Det grønlandske fiskerierhverv ønsker
større viden om de fremtidige mulighe-
der for rejefiskeri. Det koster mange
penge at investere i rejefiskeri, og viden
om fremtidsudsigterne er afgørende for
beslutninger om investeringer i nye far-
tøjer m.v.

Usikkerheden omkring rejefiskeriet lig-
ger ikke så meget i bedømmelsen af den
aktuelle bestand, men i hvilke svingnin-
ger bestanden vil være udsat for på læn-
gere sigt. Som det fremgår af Figur 6 er
der store årlige variationer i rekrutterin-
gen (årgangsstyrken). Rejebestandens
størrelse og hvor stor en mængde rejer
der kan fanges i årene fremover, er i høj
grad betinget af at der sker en vedvaren-
de rekruttering til bestanden, dvs. at der
er en vedvarende produktion, overlevelse
og tilgang af rejeyngel til bestanden.

De biologiske undersøgelser i de grøn-
landske farvande har hidtil sat fokus på
årlige variationer i bestandene af de
enkelte arter. Der har manglet en samlet
forståelse af dyrenes rolle og plads i øko-
systemet, hvor man også omfatter for-
holdet mellem rovdyr og byttedyr. Til
bestandsvurdering og fiskerirådgivnin-
gen for 2004 har man ganske vist benyt-
tet en analytisk beregningsmodel hvori
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Figur 6
GODE ÅrGANGE 
PÅ VEJ

Total størrelsesfordeling
(hovedskjoldslængde) af
dybvandsrejer i Vestgrønland
beregnet fra trawlfangster i
det årlige videnskabelige for-
søgsfiskeri udført af
Grønlands Naturinstitut,
juli-august 2000 (A), 2001
(B), 2002 (C) og 2003
(D). Blå linie: hanner. Rød
linie: førstegangs-gydende
hunner. Grøn linie: flergangs-
gydende hunner. (Kilde:
Kanneworff og Wieland,
2003). Årgang 1999 er den
hidtil største observerede
rejeårgang ved Vestgrønland.
Årgangen vil for alvor indgå i
fiskeriet fra 2005-6. Til
gengæld vil de mindre årgan-
ge i de følgende år føre til fal-
dende fangster i årene deref-
ter.
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der bl.a. tages højde for det forhold at
torsk spiser rejer. Men der kan laves bedre
langsigtet rådgivning hvis man inddrager
mere viden om effekter af klima og fiskeri
på produktionsprocesser og samspillet
mellem arter i økosystemet.

Samarbejdsprojekt om større forståel-
se af bestandssvingninger 

For blandt andet at få mere viden om
de faktorer som bestemmer gode og min-
dre gode år for rejeproduktion i det vest-
grønlandske havøkosystem startede i
1999 et projekt med den lange titel
”Hydrografiske og biologiske processers
betydning for variationer i rekrutteringen
til reje- og fiskebestandene ved
Vestgrønland”. Projektet er et samar-
bejdsprojekt mellem forskere fra
Danmarks Fiskeriundersøgelser, Grøn-
lands Naturinstitut, Roskilde Universi-
tetscenter, Danmarks Miljøundersøgelser
og Danmarks Meteorologiske Institut.

Projektet søger bl.a. at finde årsagerne til
variationer i rejeynglens udbredelse,
vækst og overlevelse. Derfor har det været
nødvendigt at bruge en mere overordnet
økologisk vinkel end man hidtil har
anvendt i rejeforskningen.

Målet er at koble de oceanografiske og
biologiske modeller så man får en samlet
model der beskriver hvornår klimaet
giver rejeynglen gode muligheder for at
overleve. Dette skal naturligvis eftervises
ved at der rent faktisk også fanges mange
rejer de efterfølgende år. Modellerne skal
også kunne fortælle hvor man kan for-
vente at finde de voksne rejer hvis klima-
et ændrer på havstrømmene.

Man kan sige at projektet er i gang med
forskning på to fronter. Både rent bogsta-

veligt fordi der forskes i frontområder i
havet hvor havstrømmene mødes. Og i
mere overført betydning fordi det er
første gang at et forskningsprojekt arbej-
der med at koble biologiske og oceano-
grafiske modeller sammen for at forstå
hvorfor og hvordan rejer reagerer på for-
andringer i deres omgivelser.

Som led i projektet krydsede forsknings-
skibe nogle af Vestgrønlands vigtigste
fiskebanker. Langs disse sejlruter (trans-
ekter) indsamlede man på et større antal
stationer i 1999 og 2000 data om udbre-
delsen af planktonarter og rejeyngel,
deres aldre og størrelser set i forhold til
vandtemperaturer og havstrømme.

Rejeynglen lever både af planter (alger) og
dyr (mikro-dyreplankton), og resultater
fra projektet viser at såvel drift som tilba-
geholdelse ved strømcirkulationer
omkring fiskebankerne spiller en vigtig
rolle for produktionen af dyreplankton.

Dertil kommer at vindstyrke og -retning
synes afgørende for opstrømning af
bundvand langs fiskebankernes skrænter
hvilket tilfører næringsstoffer til produk-
tionen af planteplankton. Der er imidler-
tid behov for yderligere undersøgelser og
verificeringer af tidsmæssige og rumlige
udbredelser af hydrodynamiske proces-
ser, samt af koblinger mellem hydrodyna-
mik, plante- og dyreplanktonproduktion.

Især tidsrummet mens rejen lever plank-
tonisk som fritsvømmende larve, og til
den søger mod havbunden, er vigtigt i
rejernes livscyklus, men er ikke særlig
godt kendt. I denne periode gennemgår
rejeynglen seks larvestadier hvis varighed
navnlig afhænger af vandtemperaturen.
Forhold som havstrømme, fødegrund-
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lag og temperaturer spiller en meget
vigtig rolle for rejeynglens overlevelse.

Overlevelsen synes først og fremmest at
blive bestemt af hvorvidt der er et gun-
stigt overlap mellem perioden for ud-
klækningen af rejelarverne og algepro-
duktionen om foråret. Dette overlap er
bl.a. bestemt af koblinger mellem klima
(vindstyrke og vindretning), havstrøm-
me (strømhastigheder, opstrømning af
bundvand og frontdannelser) og hav-
temperatur.

Model viser rejelarvernes transport
med havstrømmen

Et vigtigt led i projektet var udvikling
af en model for havstrømningen i
farvandet mellem Vestgrønland, Canada
og det nordøstlige USA. Over de store
havdybder i dette område bevæger flere
havstrømme sig i forskellige retninger,
og hver havstrøm har sine egne fysiske
og kemiske egenskaber.

Noget af det der komplicerer modelar-
bejdet, er havbundens meget varierende
udseende med undersøiske bjerge og
dale. Også særlige områder med op-
strømning af bundvand med højt ind-
hold af næringsstoffer komplicerer
modelfolkenes arbejde.

I selve den oceanografiske model er det
store havområde opdelt i mindre områ-
der på mellem 1,5 og 30 kvadratkilome-
ter. Inden for disse delområder beregnes
vha. modellen hvordan havstrømmene
løber under påvirkning af tidevand,
temperaturer, vindretninger og vind-
styrker. Når hvert delområde er bereg-
net, sammenstykker forskerne vha.
computeren det endelige billede af
strømmenes bevægelser.

For at biologer og andre kan få et skøn
over hvordan strømmene bevæger sig,
lader modelfolkene som om de har sat
drivbøjer ud i computermodellen. Bøjerne
ligner små partikler på computerskær-
men, og ved at lade computeren beregne
havstrømmenes retning i for eksempel tre
sommermåneder, kan oceanograferne
fremstille et kort der viser hvordan bøjer-
ne eller partiklerne er fulgt med strøm-
men. Erstatter man partiklerne med reje-
larver, fås information om hvor larverne
med stor sandsynlighed bevæger sig hen.

For at verificere den modelberegnede
havstrøm satte man drivbøjer ud i områ-
der med fritsvømmende larver. Bøjerne
var udstyret med radiosendere, så man
kunne spore deres færd med satellit
(Figur 7). Den modelberegnede drift og
driften af bøjerne viste god overensstem-
melse. Der er derfor begrundet tro på at
den oceanografiske model giver en god
beskrivelse af havstrømmene.

De foreløbige modelanalyser viser at kli-
mabetingede forskelle i vindstyrker og
vindretninger er af stor betydning for
styrken af havstrømme og frontdannelser
over og omkring bankerne. Vand-masse-
bevægelser, som følge af vind og tidevand,
har stor indflydelse på variationer i plank-
tonudbredelse, produktion og artssam-
mensætning. Dermed har de stor indvirk-
ning på fødegrundlag, vækst og overlevel-
se af reje- og fiskeyngel.

Variationer i styrken af Den Vest-grønland-
ske Strøm, som er styret af klimaet (vind-
styrke og -retning), temperatur, afsmelt-
ning af indlandsisen og styrken af
Irmingerstrømmen (en gren af
Golfstrømmen), har desuden stor effekt
på den horisontale drift af plankton, reje-
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Figur 7
REJER PÅ REJSE

Hydrografiske data og
planktonprøver (A) er ind-
samlet langs de tværgående
sorte linier (transekter). De
røde og blå spor viser de
udsatte bøjers drift nordpå
fra 12.-13. maj og til 31.
december 2000. Modellens
beregninger af vandstrøm-
ningerne (B) stemmer godt
overens med bøjernes drift, og
viser at larver der bliver gydt
syd for 62°, har 2% chance
for at blive ført mod Canada.
Nyklækket planktonisk reje-
larve (C) i det første stadium
ca. 1 cm lang. Rejelarverne
lever som plankton i 3-4
måneder før de søger bunden
og får de voksne rejers udse-
ende.
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og fiskeyngel. Driften betyder at ynglen
kan gå tabt for den lokale rejebestand. Til
gengæld bidrager driften til rejernes
udbredelse andre steder (Figur 7).

De biologiske modeller som projektet har
frembragt, er bl.a. matematiske ligninger
for rejernes vækst i de enkelte livsstadier
ved forskellige vandtemperaturer. Når
disse data er på plads, kan de kobles med
en oceanografisk model.

De første forsøg med at koble biologiske
modeller for rejernes vækst og vandring
sammen med den oceanografiske model
er udført. Der venter dog stadig tre til fem
års forskning før modellerne kan bruges i
fuldt omfang.

At det lige netop er dybvandsrejen der
fokuseres på skyldes artens store udbre-
delse og økonomiske betydning.
Udvikling af en operationel rejeproduk-
tionsmodel vil desuden give rejeindustri-
en og samfundet bedre muligheder for at
tilpasse sig forandringer i rejernes pro-
duktion og udbredelse.

Samtidig betyder dybvandsrejens store
udbredelse samt dens livscyklus, adfærd
og egenskaber at den er gunstig for
modeludvikling.

Hvornår kommer torsken tilbage?
De historisk store årgange af torsk ved

Vestgrønland har deres oprindelse på tor-
skens gydepladser ved Syd-Island. Den
seneste store torske-årgang ved Grønland
var årgang 1984. Den blev gydt af torske-
bestanden ved Syd-Island, og torskeyng-
len (æg og larver) førtes til Vestgrønland
med havstrømmen. Her voksede torskene
de følgende år og gav et godt fiskeri i slut-
ningen af 1980’erne og de første år af

1990’erne (Figur 2). Efter 1992 er torsken
stort set forsvundet fra Vestgrønland dels
som følge af udvandring, og dels som
følge af fiskeri. Der findes dog stadig små
lokale populationer af torsk i nogle vest-
grønlandske fjorde.

Et andet fremtidigt perspektiv for pro-
jektet er at koble modeller for klima og
havstrømme omkring Island sammen
med modellerne for Vestgrønland.
Målet er at kunne forudsige hvornår
der med stor sandsynlighed vil dumpe
torskeyngel ned og overleve ved
Vestgrønland.

Perspektiverne for rejefiskeriet i 
fremtiden

Et varmere klima vil muligvis kunne
øge rejeproduktionen og bestandsstørrel-
sen yderligere idet rejernes vækst øges
ved højere temperaturer end de 3-4 °C
størstedelen af bestanden vokser ved i
dag. Det forudsætter dog at der er føde
nok for rejerne, men det vil der formentlig
også være, for undersøgelser har vist at et
varmere klima giver øget produktion af
både planter og dyr.

Om et varmere klima giver en større reje-
bestand vil imidlertid også afhænge af
hvad der sker med de andre dyr i økosy-
stemet, og især af hvordan rejernes vigtig-
ste rovdyr, torsken, vil reagere på et var-
mere klima. Hvis en stor årgang af torsk
kommer til Vestgrønland, vil torsk i løbet
af få år kunne æde samme mængde rejer
som tages i fiskeriet i dag. Dertil kommer
at andre fiskearter som spiser rejer, sand-
synligvis også vil få bedre vækstbetingel-
ser i et varmere klima.

Et spørgsmål er om de mange års inten-
sivt fiskeri og især rejefiskeri har påvirket
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økosystemet i en sådan grad at arter som
normalt skulle få gode vækstbetingelser i
et varmere klima, af andre årsager udebli-
ver og altså ikke kommer tilbage.
Eksempelvis har forskere i Canada
udtrykt bekymring for at torsken, som
tidligere havde stor udbredelse i
Østcanada, men som i dag er stort set for-
svundet, måske aldrig vil komme tilbage
pga. permanente forandringer i økosyste-
met som følge af bl.a. fiskeri.

Man kan frygte at noget tilsvarende er
tilfældet i Vestgrønland, hvor rejefiske-
riet gennem mange år har fisket op mod
200.000 trawltimer pr. år med tons-
tunge trawl med åbninger så store som
fodboldbaner. Fiskeriet påvirker og for-
andrer arts-sammensætningen i økosy-
stemet ved at forandre rovdyr-byttedyr-
forholdet mellem arterne. De små-
maskede rejetrawl fanger både rejer og
små som store fisk.

Det vedvarende intensive fiskeri gen-
nem mange år betyder at størrelsen på
de langsomt voksende fisk gennem
årene er blevet mindre. Store mængder
fisk dør som følge af kontakt med traw-
let uden at blive fanget, mens de fisk
som fanges, bliver smidt døde i havet
igen. En del af de døde fisk bliver føde
for fugle, og en del døde fisk synker ned
på bunden og ædes af bl.a. rejer.

Derved gøder fiskeriet så at sige havet
og forbedrer forholdene for rejerne. De
store fisk forsvinder og dermed for-
svinder rejernes rovdyr samtidigt med
at udsmidet fra fiskerfartøjerne bliver
føde for rejerne.

Man kan sige at gennem rejefiskeriet har
man lavet en mono-kultur af rejer som hol-

der sig selv i gang. Det kan i nogen grad
sammenlignes med at man i f.eks. i
Danmark afbrændte skovene for at få plads
til marker med afgrøder, som man passer
og plejer for at høste et stort udbytte.

Tænk også samfundsøkonomi
Et spørgsmål vil i så fald være om de

grønlandske ”reje-marker” er hensigts-
mæssige fra et samfundsøkonomisk
synspunkt? Svaret på dette spørgsmål vil
bl.a. være betinget af klimaet og af økono-
miske beregninger.

Hvis klimaet igen bliver varmere og gun-
stigt for produktion og opvækst af torsk,
så bliver det relevant at sammenligne pri-
ser på rejer og torsk. Får torskene lov at
overleve, dvs. hvis torskeyngelen ikke
overfiskes som bi-fangst i rejefiskeriet, så
vil torskene spise rejer hvorved der bliver
færre rejer at fiske. Til gengæld vil der
blive flere torsk.

Det vil således være nødvendigt at opstil-
le en model som indeholder klima, reje-
produktion, torskeproduktion, fiskeri på
rejer og torsk samt markedspriser på rejer
og torsk. En såkaldt fiskeri-økologisk-
økonomisk model.

Der er imidlertid en række såkaldt socio-
økonomiske forhold som også må med i
modellen. F.eks. at fiskeri på rejer er øko-
nomisk dyrt i form af dyre, store trawlere
som har højt brændstofforbrug. Reje-
fiskeri giver relativt lidt udkomme og
arbejde til befolkningen på land sammen-
lignet med torskefiskeri, som kan udføres
af kystbefolkningen i små fartøjer med
lille brændstofforbrug.

Der kan således være socio-økonomiske
fordele ved om muligt at vælge et økosy-
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stem domineret af fisk, og især torsk,
frem for rejer.

ECOGREEN
Ved Grønlands Naturinstitut har man i

de seneste år i samarbejde med en række
danske og udenlandske institutioner,
bl.a. Danmarks Fiskeriundersøgelser,
udarbejdet et stort projekt med titlen
”Økosystem Vestgrønland” (ECOGRE-
EN). Formålet med ECOGREEN er at
udvikle og samle en videnskabelig basis
for en langsigtet økosystembaseret for-
valtning af Grønlands marine ressourcer.
ECOGREEN vil i sin vision integrere

fiskeriforskning, fiskeri, fiskeriforvalt-
ning og samfund i erkendelse af nødven-
digheden af større samfundsmæssigt
engagement og debat om ressourceudnyt-
telse i nutid og fremtid.

Det sidste er nødvendigt ikke mindst
set i lyset af at de forventelige foran-
dringer i klima, og deraf store foran-
dringer i havøkosystemerne omkring
Grønland. I 2004 ansættes en professor
ved Grønlands Naturinstitut hvis væs-
entligste arbejdsopgaver i de næste fem
år bliver at lede og samle projekter
under ”paraplyen” ECOGREEN.
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