Aktør/kriterier

Åpenhet, beskrivelse

Åpenhet

Villfiskpolicy,
beskrivelse

Villfiskpolicy

Soyareduksjon, beskrivelse

Soyareduksjon

Innkjøpspolicy, beskrivelse

Innkjøpspolicy

Økologisk, beskrivelse

Økologisk

Nye råvarer, beskrivelse

Nye råvarer

Avskjær, beskrivelse

Avskjær

Poeng totalt

+ Lavest mulig
villfiskandel i fôret

Maksimal poengsum

+ Oppgir underleverandører åpent
på egne nettsider/i egne
bærekraftsrapporter

+ Policy for reduksjon av
villfiskandel i fôret

+ Rapporterer åpent om problemer i
leverandørkjeden, og hva de gjør for
å løse dem

+ 100% MSC-sertifisert
fiskemel og fiskeolje for
villfanget fisk

+ Stiller egne, tydelige krav til
underleverandører på alle relevante
områder i stedet for å henvise til
underleverandørenes krav

+ IFFO RS er bedre enn
ingenting, men ikke like
bra som MSC

+ Gir gode svar på mail

+ ASC-kravene gir noe
10 uttelling

+ Spesifikk policy på målrettet
reduksjon av soyaandelen i fôret,
med mål om full utfasing innen
et spesifisert år i nær framtid
10

Rema 1000

+ Oppgir leverandører og
underleverandører på alle egne
varer

+ Krever at marine
råvarer produseres i
henhold til IFFO, MSC
eller tilsvarende
- Sidestiller IFFO RS og
MSC, selv om sistnevnte
5 stiller strengere krav

- Verken
bærekraftsrapport eller
svar nevner MSC, IFFO
eller andre
sertifiseringer.
+ Peker på områder der de selv
mener de ikke er gode nok enda,
både i bærekraftsrapport og i epostutveksling

NorgesGruppen

- Ingen spesifikk info om laks i
bærekraftsrapport

- Ingen policy for
reduksjon.
+ Har tidliger gått
gjennom alle
fôrleverandører og stilt
6 en del relevante krav.

+ Deler nøyaktige tall på soya og
brasiliansk soya

Salma

=[@[Nye råvarer,
beskrivelse]]+[@[Nye råvarer,
20 beskrivelse]]

+ Jo bredere utvalg, jo flere
10 poeng

+ Har satt i gang
bærekraftsrapportering for 2018. Vil
gjerne diskutere innholde i den med
FIVH.

+ - Følger IFFO-standard
på olje/mel, men har
ingen MSC-sertifisert
(bekreftet via mail).

- Ingen publisert bærekraftsrapport
per 2018

- Ingen policy for
7 reduksjon av villfiskandel

+ Har dialog med leverandør om
å finne alternativer til soya
- Ingen tallfestede mål om
4 reduksjon

+ Sier at de har som mål å
begrense bruk av soya inntil
produksjon av bærekraftig soya
kommer i balanse med det totale
markedsbehovet og avskogingen
er stanset
- Ingen mer spesifikke krav til
2 reduksjon eller mål om utfasing.

+ Har gradvis redusert soya og
ligger nå på 11,42% hvorav
5,56% er fra Brasil, med mål om
å komme under 10%. Ligger
allerede vesentlig under snittet i
markedet.
- Har ikke satt noen deadline for
3 å nå dette målet

+ Samarbeider med
Regnskogfondet om tiltak for å
redusere avskoging
+ Gjennomfører revisjoner hos
leverandører der bærekraft er ett
8 av temaene
+ Har i 2018 fått godkjent ny
avskogingspolicy med soya som
fokusområde. Erkjenner at de ikke
er der de vil være enda, men har
som mål å kutte ut all avskoging
innen 2020.

+ Har dialog med leverandør
om å finne alternative
proteinråvarer
To økologiske produkter i
EMV-sortiment (Kolonihagen
5 fryst laks, røkelaks)

- Avtalen må tre i kraft for høyere
score.
+ All soya skal være sporbar og
«bærekraftig produsert» innen
utgangen av 2020
+ I gang med å kartlegge
8 verdikjeder i Brasil.

+ Fisken/produktene er sporbare og
disse dataene er tilgjengelig for
kunder.

- Går lite inn på soyaproblematikk i
bærekraftsrapport

90

2

33

6 - REMA stiller ingen egne krav

- Stiller ingen egne krav på
avskjær

- Mangel på spesifikke krav
0 trekker ned

+ En av leverandørene (Lerøy) har
som uttalt (men ikke tallfestet)
6 mål å prioritere avskjær

2

32

Ikke økologisk laks i
3 sortimentet

- Ingen informasjon å finne
0 om dette.

0 - Ingen spesifikke krav

0

30

6

29

0

20

+ Bruker relativt lite brasiliansk soya
- Ingen spesifikk avskogningspolicy,
men er «oppteken av at råvarene
våre skal produserast på ein
berekraftig måte, herunder også
17 det som gjeld avskoging»

+ Ocean Forest-prosjektet
+ Tester ut makroalger
(Ocean Forest)

+ Ingen arter klassifisert
som "truet" eller "kritisk
truet" av IUCN
- Ingen tallfestede mål
om reduksjon av
6 villfiskandel.

+ Leverandøren har søkelys på
bruk av avskjær, og ligger over
snittet i bransjen

Ingen økologisk laks i EMV8 sortimentet

+ Råmaterialer
produsert i linje med
IFFO- eller MSCsertifiseringstandarder
skal prioriteres

- Ingen uttalte eller nedfelte mål
3 om soyareduksjon

- Ingen egen policy.
Henviser til
fôrprodusentenes policy.
+ Oppgir hovedleverandører på laks,
samt fôrprodusenter

10

+ Bruker ressurser på å finne
nye fôrråvarer.

+ Svarer grundig

Lerøy

- Ingen spesifikke mål om
3 innfasing

+ Sier at det «bør satses på
alternative fôrråvarer til soya,
samt alternative produkter
og ingredienser som kan
bidra til redusert etterspørsel
etter soya som fôrråvare» .
Har dialog med leverandør
om dette.

+ Andelen MSCsertifiserte fôrråvarer
skal øke hvert år

+ Samler mye data og holder
underleverandører ansvarlige

10 =K48

+ Tallfestet krav om høy andel
avskjær i fôret (målt som total
andel av marine råvarer), med
mål om opptrapping (snitt i
20 bransjen 2016: ca 28 prosent)

+ Krever at soyaen skal være
sertifisert av ProTerra, RTRS eller
tilsvarende miljøsertifisering

+ Oppgir leverandør på laks
+ Har publisert kriterier for
bærekraftig sjømat på egne
nettsider

+ Hele sortimentet er
økologisk

+ Alle vegetabilske råvarer skal
komme fra produksjoner som skjer
på landområder ervervet til denne
produksjonen på en bærekraftig
måte, f.eks ikke ved
nedbrenning/rasering av
0 regnskog/mangroveskog etc.

+ Tester ut blåskjellmel som
alternativ til fiskemel

+ Bærekraftsrapport fastslår at
avskjær skal prioriteres i fôret «as
far as possible».

+ Bruker mikroalger i fôret
som Omega3-kilde

+ Økt forbruk av avskjær fra 2015
til 2016

Ikke økologisk laks i
4 sortimentet

- Ingen tallfestede mål om økt
0 bruk

Har flere økologiske
lakseprodukter i EMV8 sortimentet (Änglamark)

- Coop sier ikke noe om
dette. Ingen informasjon å
5 finne hos leverandør.

- Andelen avskjær er litt under
10 markedsgjennomsnittet

+ Har sluttet seg til New Yorkerklæringen om skog, der målet er
å halvere avskogingen av tropisk
naturskog innen 2020 og stanse
avskoging innen 2030.

+ Ønsker ASC-sertifisert
oppdrettsfisk (jf
fiskepolicy)

+ Svarer ordentlig på henvendelser
+ Har publisert fiskepolicy på egne
nettsider

Coop

- Henviser i stor grad til
leverandørene for mer info om
bærekraft

+ Henviser til
fôrprodusentenes policy
om å følge IFFO RSstandarden
- Ingen egne krav til
4 redusert villfiskandel

+ Jobber med Sverige, Danmark og
Finland for å «skjerpe krav til soya».

- Ingen konkrete tiltak/krav om å
3 redusere soyaandelen i fiskefôr

- Ingen spesifiserte krav om soya i
Coops notat om bærekraftige
råvarer og dyrevelferd, eller
0 fiskepolicy

- Coop stiller ingen krav om bruk
av avskjær i laksefôr. Ingen
informasjon å finne hos
0 leverandør.

+ 25 % ASC-sertifisert
oppdrettsfisk. Mål om å
øke til 100 prosent.

+ Svarer på henvendelser
- Nevner kun ASC i svaret
+- Har en generell
bærekraftsrapport, men relativt lite
info om laks.
Findus
+ Oppgir leverandør på laks
- Viser til leverandørs
bærekraftsrapport, stiller få egne
krav
- Mener norske/internasjonale
standarder/regelverk er
tilfredsstillende med tanke på
bærekraft
- Ingen egen bærekraftsrapport
Lofoten

Norsk Sjømat

- Ønsker ikke å svare på
henvendelsen fra Framtiden i våre
hender
- Tilsynelatende ingen tilgjengelig
bærekraftsrapport

+ ASC stiller krav til at
villfiskandel i fôr skal
være lav, og sertifisert av
ISEAL-medlem

+ Forventer at alle oppdrettsanlegg
skal følge en eller
flere av følgende
sertifiseringssystem: Global
Aquaculture Alliance (GAA BAP),
GLOBAL G.A.P eller Aquaculture
Stewardship Council (ASC).

+ Leverandør stiller krav
om lav andel villfisk i
fôret
- Ingen spesifikke
krav/mål om MSC4 sertifiserte fôrråvarer.

- Nevnes ikke i svar eller
6 bærekraftsrapporter.

- Oppgir ingen egne,
spesifikke krav
+ Leverandør krever at
marine råvarer
produseres i henhold til
IFFO, MSC eller
«tilsvarende»
+ Leverandør har som
mål å ha lav avhengighet
2 av villfisk.

2

- Har ikke listet MSC
under «certifications»
0 på nettsidene sine

0

Ingen uttalte eller nedfelte krav,
verken hos Lofoten selv eller
leverandør

+ Vil øke andelen ASC-sertifisert
0 laks til 100 prosent.

Ingen økologisk laks i
5 sortimentet

- Nevnes ikke i svar eller
0 bærekraftsrapport.

- Nevnes ikke i svar eller
bærekraftsrapporter. ASC stiller
imidlertid krav om lav andel
0 villfisk i fôret.

- Oppgir ingen policy på avskoging
+ Leverandør krever RTRS- eller
0 ProTerra-sertifisert soya

+ Har økologisk røkelaks i
2 sortimentet

- Ingen informasjon å finne
om dette, verken hos Lofoten
3 eller leverandør

- Ingen egne krav til bruk av
avskjær
+ Leverandør bruker mer avskjær
0 i fôret enn snittet i bransjen

2

11

0 - Ingen informasjon på nettsider

+ Har økologisk røkelaks i
0 sortimentet

- Ingen informasjon på
3 nettsider

0 -

0

3

- Ingen informasjon på nettsider

2

17

