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Innledning – avgrensning av oppdraget

Stiftelsen Protect Sápmi har gitt Konsulentselskapet Noodt & Reiding AS oppdraget med å
foreta en avgrenset bransjestudie over havbruksnæringen i Finnmark, der formålet er å:
1.
2.

Fremskaffe oversikt over havbruksnæringens omfang i fylket
Belyse hvilke sertifiserings- og kvalifiseringsordninger som er aktuelle for
oppdrettsselskapene, og hva som er status mht. implementering av disse.

Denne studien omfatter en kartlegging av havbruksselskaper som produserer laks og ørret. Det
innbefatter flere typer produksjonsanlegg innenfor havbruksnæringens verdikjede, her under:
-

-

Stamfiskanlegg som avler fram stamfisk og produserer klekket rogn. I hovedsak
landbaserte anlegg
Settefiskanlegg som produserer sjøklar smolt (yngel av laks og ørret) klargjort for
videre fôring. I hovedsak landbaserte anlegg, men deler av anlegget vil kunne være
sjøbasert
Matfiskanlegg, som per i dag er sjøbaserte anlegg
FoU anlegg/tillatelser. Vanligvis tilknyttet matfiskanlegg. I hovedsak sjøbasert.

Utenom laksenæringen, er det også etablert andre typer anlegg både sjø- og landbaserte som
har likhetstrekk med havbruksanlegg for laks og ørret. Det omfatter bl.a.
-

Stamfiskanlegg og settefiskanlegg for produksjon av yngel til bruk for kultivering av
lakseførende vassdrag
Sjø- og landbaserte anlegg for oppdrett av andre fiskearter som kveite, rognkjeks
(rensefisk til lakseoppdrett) mv.
Sjøbaserte anlegg for oppdrett av skalldyr som blåskjell mv.
Sjøbasert anlegg for levendelagring av torsk, der flere anlegg er under etablering i
Finnmark
Sjø- og landbaserte anlegg for levendelagring av krabbe og annen type skalldyr.

Disse typer akvakulturanlegg omfattes ikke av denne undersøkelsen.
Bransjestudiens første del vil gi en oversikt over laksenæringens omfang og utviklingstrekk.
Studiens andre del gir en oversikt over ulike krav næringen må forholde seg til, i spennet fra
kvalitet og matvaresikkerhet, til sosialt ansvar. Det skal bl.a. belyse næringens tiltak og
tilpasninger i forhold til andre berørte nærings-og bruksinteresser for de aktuelle områdene.
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Del 1: om oppdrettsnæringens omfang
Dokumentet inneholder følgende




Oversikt over tildelte oppdrettskonsesjoner og godkjente oppdrettslokaliteter i
Finnmark, vist på kartmateriale og i tabellform
Informasjon om tildelt konsesjonsvolum og hvilke selskap som eier anleggene.
Redegjørelse om myndighetenes nye vekstregime for havbruksnæringen, ref.
«Havbruksmeldingen» St.mld. 16 (2014-2015) og andre vesentlige utviklingstrekk
for bransjen i Finnmark.

Del 2 om sertifiserings- og kvalifiseringsordninger.
Denne delen gir en generell oversikt over aktuelle sertifiserings- og kvalifiseringsordninger som
gjelder for bransjen, inkl. myndighetenes ordning med grønne konsesjoner.
Videre omhandler denne delen av undersøkelsen de sertifiseringsordningene som omfatter
bærekraft og samfunnsansvar. De to viktigste er:



Global Salomon Initiative GSI
ASC- sertifisering (Aquaculture Stewardship Council).

Selskapene i GSI har til mål å implementere ASC- sertifisering i sine anlegg. I denne
bransjestudien ser vi spesifikt på hvorvidt oppdrettsselskapene i Finnmark har som mål å
implementere denne sertifiseringen, og avklare hvor langt de er kommet i denne prosessen.
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1. Havbruksnæringens omfang
1.1 Havbruket i tall - nasjonalt

Havbruk med produksjon av laks og ørret fikk sitt teknologiske gjennombrudd tidlig på 1970tallet, hvorpå konseptet ble etablert langs store deler av norskekysten.
Verdiskapingen fra havbruksnæringen for laks og ørret skjer langs hele norskekysten, med
tyngdepunkt langs kystlinjen fra Rogaland til Finnmark. I 2010 var verdiskapingen fra de
primære produksjonsaktivitetene innen havbruk følgende:





4,4 milliarder kroner i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland)
4,0 milliarder kroner i Midt- Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og
Romsdal)
3,7 milliarder kroner på Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland)
1 milliard kroner i resten av landet.1

Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte i 2012, inkludert ringvirkninger, ca. 23 600
årsverk. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra den havbruksbaserte verdikjeden var i
2012 ca. 23,7 mrd. NOK.2
I årene 1995 til 2012 var den gjennomsnittlige årlige veksten i verdiskapingen for akvakultur på
15,4 prosent. Til sammenligning var den årlige veksten i verdiskapingen for landet som helhet
og for industrien på henholdsvis 2,2 og 1,5 prosent.1
Havbruk globalt har en større markedsandel enn vilt fanget fisk. Videre har havbruk et større
samlet produksjonsvolum og markedsandel enn verdens produksjon av storfekjøtt.
I 2013 var den globale produksjonen av atlantisk laks 2 042 000 tonn. Av dette produserte
norsk havbruksnæring 1 168 324 tonn (rund vekt) som tilsvarer over 57 % av den globale
produksjonen. Havbruksnæringen i Nord-Norge hadde et samlet volum på 458 720 tonn, som
tilsvarer over 39 % av Norges samlete produksjon. Finnmarks andel var 89 734 tonn som
tilsvarer ca. 20 % av produksjonen i Nord-Norge og i underkant av 8 % av norsk produksjon i
2013. For Finnmarks del var produksjonen økt med 15 % til 103 000 tonn i 2014.
Nordland er Norges klart største oppdrettsfylke med en produksjon i 2013 på 234 503 tonn,
tilsvarende 20 % av Norges samlete produksjon av atlantisk laks1.

1
2

Havbruksmeldingen
Regjeringen.no
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1.2 Havbruk i Finnmark

Utviklingen av havbruksnæringen i Finnmark startet med flere mindre familieeide selskaper
som ellers i landet.
I løpet av de to siste tiår har det skjedd en vesentlig organisatorisk strukturering og
profesjonalisering, der alle familieeide selskap er overtatt nasjonale og internasjonale konsern.
Enhetene er blitt vesentlig større, mer industrialisert og mer markedsorientert. Næringen har
fått et økende fokus på kompetanse, kvalitet, miljø og omdømme som del av denne prosessen.
Næringsaktørene i Finnmark
Matfisk anleggene i Finnmark innehas av fem store aktører pr. oktober 2015:






Cermaq Norway AS
Grieg Seafood Finnmark AS
NRS Finnmark AS
Salmar Nord AS
Lerøy Aurora AS

I tillegg er det to enkeltstående tillatelser tildelt hhv.:
-

Finnmark fylkeskommune, avd. Honningsvåg, til undervisningsformål
Troika Seafarm AS, Sør-Varanger

Dessuten er det fem godkjente settefisktillatelser i Finnmark, der tre av disse er i drift.
Aktørene bak disse er:






Laksefjord AS, Friarfjord i Lebesby kommune. Selskapet er del av Lerøy konsernet
Grieg Seafood Finnmark AS, avd. settefisk, Landesfjord i Lebesby kommune
Polar Seafood AS, i Båtsfjord kommune
Kirkenes Charr AS, i Sør-Varanger kommune
Nord Norsk Smolt AS, Hasvik kommune
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Næringens omfang i Finnmark,
Matfiskanlegg:
-

-

91 konsesjoner /tillatelser, her av 1 FoU konsesjon og 1 undervisningskonsesjon. Dette
antallet er steget til 101 konsesjoner i 2015, etter at Finnmark fikk tildelt 10 grønne
konsesjoner i 2015. Disse vil komme i produksjon i løpet av 2015 og 2016.
Fordelt på 72 lokaliteter i sjø, drevet av 5 hovedaktører
Sysselsetting, 429 ansatte, her av 361 menn og 68 kvinner3

Settefiskanlegg:
-

5 Konsesjoner/tillatelser hvorav 3 er i drift
Tillatelsene som er i bruk, er fordelt på 3 selskap, Grieg, Lerøy og Polar Seafood
Sysselsetting, 54 ansatte, her av 36 menn og 18 kvinner

Tabell 1: matfisk og settefisk pr kommune
Matfisk
tillatelser

Matfisk
lokaliteter

Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Hammerfest
Måsøy
Nordkapp
Porsanger

22
9
5
6
11
4
5

22
11
2
7
8
4
4

Lebesby
Gamvik
Tana
Berlevåg
Båtsfjord

8
0

6
2

2

7 560

7 560
1 890

4

1

1

3 780

3 780

Vardø
Vadsø
Nesseby
Sør-Varanger

7
8

4
5

1

6 615
7 560

6 615
7 860

Kautokeino
Karasjok
Sum

91

72

5

85 050

153 073

Regionvis fordeling

3

Settefisk
tillatelser

1

Godkjent
total
biomasse
20 790
8 505
3 780
5 670
10 395
3 780
4 725

Godkjent
biomasse
TN/alle
lokaliteter
61 679
34 079
3 780
6 450
11 175
3 780
5 505

Per desember 2014
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Tabell 2: Oversikt over tillatelser for produksjon av laks og ørret pr. 1.11.2015
Lokasjoner/tonnasje

Fordeling pr
selskap
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Hammerfest
Måsøy
Nordkapp
Porsanger
Lebesby
Gamvik
Tana
Berlevåg
Båtsfjord
Vardø
Vadsø
Nesseby
Sør-Varanger
Kautokeino
Karasjok
Sum

Cermaq
10 30779
4 13379
3 2835
6 5505
4 3615
4
780

NRS
6

2

31 56893

8

17520

Grieg
4
7
1
1
8

13380
20700
945
945
7560

5

4725

2835

20355

Antall tillatelser
Total biomasse per lokalitet og selskap

26

Salmar

Lerøy
Aurora

Andre

1

780

5
2

4725
1890

4

3780

7
1

6615
945

7

6615

1

300

48255 19 17955

7

6615

2

1080

*93
151 153

*2 grønne konsesjoner har kommet inn i produksjon, og gir et avvik fra opprinnelige antall: 91.
Begrepsforklaringer og sammendrag:









Godkjent total biomasse er det totale volumet som kan være i produksjon: 85 050 tonn
Fig. 1 side 10 viser en produksjon på opp mot 73 000 tonn, ≈ 86 % av totalt tillatt volum
Godkjent biomasse for alle lokaliteter er det volumet som er tillatt pr lokasjon. F.t.
utgjør det 153 073 tonn laks. Mange av tillatelsene kan benyttes på flere lokaliteter,
også over kommunegrensene. Derfor er tillatt total biomasse vesentlig lavere.
En stor andel av lokasjonene har i tillegg konsesjoner for ørret, med samme volum som
for produksjon av laks. Totalt gjelder dette et volum i størrelsesorden 90 000 tonn. Tak
på godkjent total biomasse holdes imidlertid på samme nivå uavhengig av art i anlegg.
Pr nå er det minimal produksjon av ørret i Finnmark, ref. fig. 2, side 10
Selskapene flytter produksjonen rundt på ulike lokasjoner, og har tidvis stor produksjon
i enkelte områder mens andre lokasjoner får hvile.
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Kart over havbrukslokaliteter i Finnmark

Kart: Fiskeridirektoratet4

Tegnforklaring
Rødt punkt
Grønn firkant
Gul trekant
Grønn skravering

Lokasjon – ikke anvendt
Lokasjon – med biomasse
Lokasjon – uten biomasse
Nasjonal Laksefjord

Det henvises til vedlegg 1.1 – 1.6 med regions-vise kart som viser mer detaljert hvor anleggene
er lokalisert.

4

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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1.2 Oppdrettsnæringens omfang, størrelse og utvikling i Finnmark
Produksjonstallene for laks og regnbueørret varierer både mellom år og sesong. Omfang og
sesongvariasjoner i produksjonen av laks er mest oversiktlig om tallene presenteres grafisk, da
grafene viser svingninger over året, med utsett av smolt, og uttak av slaktefisk. Tallgrunnlaget
er data innrapportert fra de ulike konsesjonsinnehaverne, pr mnd.
Uttak av rund laks i Finnmark var 103 000 tonn i 2014.
Fig. 1: Innrapportert beholdning av laks og regnbueørret i Finnmark. Biomasse i tonn.5
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Fig. 2: Innrapportert uttak av laks i Finnmark pr mnd. Masse i tonn
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Fig. 3: Innrapportert antall lokaliteter med laks og regnbueørret i Finnmark
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Sammendrag:










Eierskapet i havbruksnæringen er konsolidert og kontrollert av et fåtall konsern, der
kun 5 selskap eier majoriteten av tillatelsene, 4 selskaper kontrollerer 95 % av
tillatelsene i Finnmark.
Fig. 2 viser et skifte i produksjon og slakteaktivitet fra rundt 2011, med overgang til
større produksjonsvolum og mer slakteaktivitet jevnere fordelt over året – en
indikasjon på økt profesjonalitet i tillegg til vekst.
Det produseres drøyt 100 000 tonn laks, rund vekt, i Finnmark pr år
Totalt tillatt biomasse er 85 050 tonn inkl. ørret, Fig. 1 viser at biomasse i bruk varierer
fra 40- 75 000 tonn, differanse står i sammenheng med jevnlig uttak til slakting samt at
noen tillatelser ikke er tatt i bruk.
Fig. 3 viser totalt 72 lokasjoner i Finnmark, hvorav ca. 30-45 lokasjoner i bruk. Øvrige
lokasjoner er i hvile, eller ikke tatt i bruk.
I flg. fig. 3 tømmes omtrent 15 lokaliteter for laks hvert år som følge av nedslakting.
Samme antall lokaliteter har innen 1 år en ny bestand.
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1.3 Vekststrategi havbruket: Grønne konsesjoner

Grønne konsesjoner var en tidsavgrenset forvaltningsordning utlyst som en åpen
anbudskonkurranse med nærmere angitte forutsetninger.
Ordningen var basert på at oppdrettsselskapene selv beskrev hvordan de skulle bruke
kunnskap og teknologi for å møte de kriteriene som var gitt i utlysningen.
Finnmark fikk 10 konsesjoner av til sammen 35 tildelte konsesjoner nasjonalt. Vilkår for
tildeling var at 10 eksisterende konsesjoner skulle konverteres til grønne konsesjoner.
Mht. framtidig forvaltning så avløses ordning med grønne konsesjoner av valgte tiltak i
Stortingsmelding 16; Havbruksmeldingen. På kort sikt vil man imidlertid implementere de tiltak
som er vedtatt i forbindelse med grønne konsesjoner.
Oversikt over tildelte grønne konsesjoner og konsept pr selskap
Selskap
Konsesjoner Konsept
Grieg Seafood
4
Settefisk over 200 g, luseskjørt, "alt inn - alt ut, rensefisk
Finnmark
(oppdrettet rognkjeks), bruk av fisk med økt motstandskraft
mot lus, EcoNet-nøter, sensorer som registrerer
strekkbelastning på fortøyninger og anlegg
Cermaq
1
settefisk over 100-120g, brakklegging lenger enn det som
følger driftsforskriften, luseskjørt, rensefisk (oppdrettet
rognkjeks), lys på 10 m dyp, EcoNet-nøter
NRS Finnmark
5
steril fisk, settefisk på over 100g, EcoNet-nøter, luseskjørt,
rensefisk (oppdrettet rognkjeks), bruk av fisk med økt
motstandskraft mot lus, videreutvikling av mekanisk avlusning
(lusespyler), bruk av isskjørt på anlegg som er spesielt utsatt
for ising
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1.4 Havbruksmeldingen: ny forvaltningsmodell for havbruket

Havbruksmeldingen, Stortingsmelding 16 (2014-15) gir signaler om at det skal legges opp til
ytterligere vekst innen havbruk, og at det forventes at størst del av denne veksten kommer i
nord.
Krav til bærekraftig havbruksnæring
Meldingen omhandler kun kommersielle akvakulturtillatelser for matfiskproduksjon av laks,
ørret og regnbueørret.
Havbruksmeldingen slår fast at Regjeringen ønsker vekst i havbruksnæringen. Sentralt for
havbruksmeldingen er hvordan regjeringens mål om forutsigbar og miljømessig bærekraftig
vekst skal nås.
FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definerte bærekrafts-begrepet slik i 1987:
Bærekraft er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å redusere sjansen for at
kommende generasjoner skal få tilfredsstilt sine behov.
Bærekraft omhandler både forhold til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.
I norsk havbruk dag er det i første rekke krav til miljømessig bærekraft som representerer de
største utfordringene for bransjen. Havbruksnæringen er en stor global aktør som også møter
krav og utfordringer knyttet til økonomisk og sosial bærekraft, som både omfatter
virksomheten nasjonalt og internasjonalt.

Miljøutfordringer i norsk havbruk.

FNs bærekraftmodell

Temaer som ofte trekkes fram, både fra myndigheter,
næringens utøvere og berørte interesser:
• Innvirkning på bunnforhold, forurensing, og
avfall
• Fiskehelse og velferd
• Biologisk mangfold
• Rømt fisk
• Lus
• Sykdom – forebygging og behandling
• Areal planlegging
• Fiskefor
• Bruk av medikamenter
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Havbruksmeldingen introduserer nytt styringsregime for vekst.
Hovedpunkter i dette:
•
•
•
•
•
•

•

Det innføres en modell med felles handlingsregel knyttet til
regionale produksjonsområder
RØD varsellampe varsler reduksjon eller frys i tillatt
biomasse
GUL, fortsatt frys
GRØNN, grunnlag for vekst
Kun LUS-forekomst er omfattet av handlingsregel for vekst
Rømning, sykdom, forurensning osv. er per i dag ikke
omfattet av handlingsregelen for vekst. Disse følges opp
gjennom myndighetsstyrte kontroll- og tilsynsordninger
Det er varslet at utslipp/bunnforurensing vil kunne bli
omfattet av handlingsregelen

Hovedregelen er at miljøhensyn som skal vektlegges foran andre hensyn som marked,
næringsetableringer mv, ved tildeling av nye oppdrettstillatelser.
Havbruksmeldingen fremhever at lakselus og genetisk påvirkning av ville laksebestander fra
rømt oppdrettsfisk som de største miljøutfordringene til havbruksnæringen på nåværende
tidspunkt.

Kommentar:
Havbruksmeldingen har fokus på vekst satt opp mot miljøhensyn.
Naboskap, alternativ bruk av arealer, og interessekonflikter er ikke en vesentlig del av
dokumentet. Det pekes på at vekstpotensialet fortrinnsvis er i Nord-Norge, da det her er
forholdsmessig store områder som ikke er utbygd av havbruksnæringen. Følgelig kan man
forvente økt press mht. arealbruk i årene som kommer.
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1.5 Utviklingstrender i havbruket

Større enheter, samling av biomasse i større volum på færre lokasjoner.
En trend i havbruket som bekreftes både i kommunikasjon fra selskapene og i statistikk, er et
ønske om større biomasse på færre lokasjoner. Dette for å lage større avstand mellom
lokasjoner for å motvirke spredning av lakselus, men også for å oppnå stordriftsfordeler med
relativt færre anlegg og røkterlag pr tonn.
Økt samarbeid i bransjen
Samtidig som bransjen har blitt sentralisert og profesjonalisert, har også grad av samarbeid
mellom konkurrerende enheter økt. Dette gjelder blant annet områder som:









Markedsføring (Norsk laks)
Omdømmebygging
Beredskap (rømning)
Tiltak mot lakselus
Andre relevante FoU-tiltak
Utvikling av fôr
Utvikling av styringssystemer og utstyr.
Kommunikasjon med offentlige myndigheter

I Finnmark er det nylig etablert samarbeid på to felt mellom selskapene i havbruksnæringen i
fylket (Vest-Finnmark) og overfor berørte nærings- og bruker interesser:
Tiltak 1:

Felles beredskapstjeneste mellom havbruksselskapene – Med formål å
forhindre lakserømning og øke beredskapen hvis det oppstår lakserømning.
Prosjektet inkluderer samarbeid med fjordfiskere og elveeierforeninger

Tiltak 2:

Kompetanseklynge mellom havbruksnæringen, fjordfiskere(fiskarlag), FeFo,
Alta kommune og en gruppe kompetanse og FoU selskaper. Formålet med
samarbeidet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av en mer
bærekraftig sameksistens mellom havbruk og berørte nærings- og
miljøinteresser.
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2: Sertifiserings- og kvalifiseringsordninger
2.1 Økt fokus på bærekraft, omdømme og sertifiseringsordninger
Havbruksnæringen har i de senere år fått et mer profesjonelt forhold til handtering av eget
omdømme både i forhold til berørte nærings- og miljøinteresser lokalt og til kundepartnere
globalt.
Havbruksnæringen har opplevd å bli kritisert mht. næringens miljøpåvirkninger, både i form av
slam og matavfall, men også genetisk forurensning av vill-laks som resultat av rømninger,
lakselus-problematikk mv.
Næringen har i økende grad sett en fordel i å samarbeide om felles utfordringer. Det gjelder
både nasjonalt og regionalt i Finnmark. Sentral del av dette er tiltak for å løse de
miljøutfordringene næringen står over for, samt ikke minst, med å arbeide sammen med
omdømmebygging for næringen.
Et naturlig trinn i dette arbeidet er å sertifisere anleggene innen ordninger som vektlegger
bærekraft, miljø og sporbarhet, da et slikt arbeide både løfter kvaliteten på anleggene og gir
grunnlag for en effektiv omdømmebygging.

2.2 Grunnleggende sertifiseringsordninger for havbruksnæringen

Primæraktivitetene for havbruksnæringen (matfiskanleggene) er selve produksjonen av laks,
med grunnlag i smolt (settefisk) levert fra egne settefiskanlegg, eller basert på smolt innkjøpt
fra andre leverandører.
Rutiner innen teknisk vedlikehold og andre støttetjenester holdes utenom. Tabellen nedenfor
synliggjør verdikjeden, og hvilke kjerneaktiviteter som inngår i hvert trinn.
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Verdikjede for laks
Innkjøp
Oppdrett

Kvalitetskriterier
for fôr

Forebyggende
helsetiltak og
behandling

Slakteri
Førende premisser
Forebyggende
hygiene og
kvalitetstiltak

Salg &
distribusjon

Kunde

Risikovurderinger og
forebyggende
tiltak

Systemer for å
registrere og
følge opp
tilbakemeldinger
fra kunder

Standarder for
transport og
oppbevaring
Sporing og kontroll
Interne IT-systemer for sporing – gjennom næringskjeden. Ulike leverandører
Godkjente HACCP-system
Mattilsynet:
Mattilsynet:
Mattilsynet:
Dyrevelferd
Dyrevelferd
Hygienekrav
Hygienekrav
Fiskeridirektoratet:
Ytre miljø og
biologisk
mangfold
Sertifisering - godkjenning
GLOBAL G. A. P.- GLOBAL G. A. P.GLOBAL G.A.P.sertifisering
sertifisering
sertifisering
Aquaculture
ASC Chain of
Stewardship
Custody
Council - ASC

Mattilsynet
overvåker
reststoffer i
fisken

GLOBAL G. A. P.sertifisering
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Oversikt over relevante standarder: Kvalitet, Miljø, HMS
ISO 9001
Kvalitet
Utformet med en prosessorientert tilnærming
og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign,
kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring,
internrevisjon og ledelsesevaluering.
ISO 14001
Miljø
ISO 14001 er en internasjonalt akseptert standard for et
miljøstyringssystem (EMS). Systemet spesifiserer krav
for etablering av blant annet miljøpolitikk.
ISO 14004 er et veiledende dokument som forklarer
14001s krav i detalj. Den presenterer blant annet en
strukturert målsetning til miljøutfordringene.
OHSAS
HMS
Internasjonalt anvendt britisk Standard for
18001
styringssystemer innen HMS. Systemet er opprettet for
å hjelpe alle typer organisasjoner å implementere
funksjonelle styringssystemer med målbare og effektive
parametere innen HMS.
Systemet er kompatibelt med ISO 14001 og ISO 9001, og
vil i de fleste tilfeller samordnes med disse systemene
BRC Global
Matvaresikkerhet Internasjonalt anvendt britisk sikkerhets- og
Standards
Kvalitet
kvalitetssikringsprogram. BRC har ulike fokusområder,
innen disse er særlig matvaresikkerhet kritisk for
havbruksnæringen. Standarden Inkluderer og integrerer
ISO 9001, 18001 og HACCP, samt krav til teknisk
standard. Andre elementer som logistikk, lagring og
distribusjon er også vesentlige elementer som angår
kvaliteten på levert produkt hos kunde.
Alle de store aktørene har systemer for kvalitet, miljø og HMS. De aktuelle standardene er listet
opp i tabell, og omhandler standarder som ikke er bransjespesifikke.
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2.3 Matvaresikkerhet
Havbruk handler om produksjon av mat. Matvareprodusenter må forholde seg til
grunnleggende lovpålagte krav for handtering av matvarer som i Norge administreres av
Mattilsynet. Det mest sentrale kontrollsystemet er HACCP6:
HACCP: er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point. Det kan
oversettes til norsk med risikoanalyse og kritiske styringspunkt.7 HACCP er et
internkontrollprogram som skal hjelpe til med å sikre at maten som produseres og
serveres er helsemessig trygg. I dagens hygieneregelverk forventes og kreves det at
virksomheten skal ha en internkontroll som er basert på HACCP prinsippene. Dette
systemet knyttes normalt opp mot generell kvalitetsstyring i selskapene, da
matvaresikkerhet er en primærleveranse for havbruksnæringen.

2.4 Global G.A.P. – standarden
Global G.A.P. er en privat organisasjon som har utviklet bransjestandarder for landbruk- og
akvakultur produkter for hele verdikjeden. Selskapet opererer med et sett av standarder for
produksjon av matvarer som frukt og grønnsaker, te og kaffe, svinekjøtt, fjærfe og drøvtyggere
samt akvakultur med reker, blåskjell og laks.
Standardene ivaretar miljø i forhold til produksjon og i forhold til de ansatte som jobber i
produksjonen. -En frivillig internasjonal standard som omfatter god praksis for matproduksjon
over hele verden, både innen landbruk og akvakultur8.
Fokusområdet for Global Gap er vesentlig bredere enn Global
Salomon Initiative og Aquaculture Stewardship Council, som er
rettet spesifikt mot laks og akvakultur.
Områdene standarden ivaretar:









Matvaresikkerhet
Dyrevelferd
Sporbarhet
Arbeidernes HMS
Veterinærtjenester og dyrehelseplaner
Vurdering av praksis mht. sosialt ansvar
Kvalitetssikring
Vann og utslippskontroll

6

I dagligtale uttales denne «Hazap»
http://www.mattilsynet.no
8
http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture/
7
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Tiltak for å ivareta biologisk mangfold

Status: havbruk i Finnmark





Grieg Seafood Finnmark AS har en pågående prosess med å sertifisere sin virksomhet,
med hovedvekt på slakteri.
NRS har 12 sertifiserte lokasjoner i Finnmark
Lerøy Aurora hadde sertifisering i 2008, med en kontinuerlig prosess med å få alle
relevante anlegg sertifisert.
Cermaq Norway ble sertifisert etter standarden 20. desember 2013

2.5 Global Salmon Initiative (GSI)
Et antall av de større selskapene i den globale oppdrettsindustrien har satt i gang et
bransjeledet bærekrafts-initiativ.
The Global Salmon Initiative (GSI) 9 forplikter 14 selskaper, som
representerer 70 % av den globale oppdrettsbransjen, til mere
samarbeid og åpenhet, for å oppnå, samt markedsføre10, betydelig
og kontinuerlig fremgang i bransjens bærekraft.
Initiativets mål er å ta betydelig skritt for å sikre at oppdrettslaks vil være en bærekraftig
proteinkilde for å produsere mat til en voksende befolkning, ved å redusere miljøpåvirkning
samtidig som produksjonsvolumet skal øke.
En vesentlig målsetning for GSI er at alle medlemmers anlegg skal være sertifiserte i ASC
innen utgangen av 2020
Selskaper som er medlemmer av GSI:
Bakkafrost; Blumar Seafoods; Cermaq; Pesquera Camanchaca; Empresas AquaChile;
Fjardlax; Grieg Seafood; Huon Aquaculture; Los Fiordos; Marine Harvest; Multiexport
Foods; New Zealand King Salmon; Norway Royal Salmon; og Ventisqueros
Av alle de 5 vesentlige konsesjonseierne i Finnmark er 3 representert i GSI i h.h.t. denne listen.
SalMar og Lerøy Seafood Group har trukket seg fra samarbeidet, sammen med Scottish Sea
Farms (SSF) og Scottish Salmon Company, (SSC). Utmeldingene har foregått fra januar til mai
2015.
Lerøy Seafood Group er den aktøren, sammen med Marine Harvest, som i Norge til nå har
sertifisert flest anlegg i ASC, og signaliserer at arbeidet med å sertifisere seg gjennom ASC skal
fortsette uavhengig av utmeldingen fra GSI.

9

http://www.globalsalmoninitiative.org
http://www.globalsalmoninitiative.org/sustainability-report/

10
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Informasjonsbrosjyre ligger vedlagt som vedlegg 3

2.6 Aquaculture Stewardship Council ASC:
ASC-merket kompletterer MSC-merket (Marine Stewardship Council), som brukes på sertifisert
og bærekraftig vill fanget fisk. I dag er halvparten av all sjømat som konsumeres oppdrettsfisk
og det selges mer sjømat fra havbruk enn viltfanget fisk. ASC er et sertifiseringsprogram for
ansvarlig havbruk1112. Produkter med ASC-merket kommer fra havbruk som har møtt kravene i
ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har
minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.
ASC er forkortelsen for Aquaculture Stewardship Council, en uavhengig ikke-forprofitt organisasjon. ASC ble grunnlagt i 2009 av WWF og IDH (Dutch Sustainable
Trade Initiative) for å administrere globale standarder for ansvarlig havbruk.
Standardene er utviklet av Aquaculture Dialogues, som koordineres av WWF.

Miljøstandard og sertifisering av laks
I Norge er det først og fremst oppdrettslaksen som blir aktuelt å sertifisere etter ASC.
Standarden for oppdrettslaks er utviklet gjennom Salmon Aquaculture Dialogue, en
inkluderende, multi-stakeholder prosess hvor over 500 bidragsytere deltok i utviklingen av
standarden.

De åtte prinsippene i sertifiseringsordningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11
12

Etterkomme alle nasjonale lover og lokale forskrifter
Bevare naturlig habitat, lokal biodiversitet og økosystemer
Beskytte helse og genetisk integritet hos ville bestander
Bruke ressurser på en miljømessig effektiv og ansvarlig måte
Administrere sykdom og parasitter på en miljømessig forsvarlig måte
Utvikle og drive anlegg på en sosialt ansvarlig måte
Være en god nabo og pliktoppfyllende borger
Krav til smoltleverandører

http://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og_kyst/havbruk/miljostandard/asc/
http://www.asc-aqua.org/
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Status for sertifisering av anlegg i Finnmark:
Ingen anlegg i Finnmark er pr. d.d. sertifiserte iflg. ASC13. Selskapene jobber med å kvalifisere
seg til sertifisering på følgende antall lokasjoner:
Selskap
Grieg Seafood Finnmark
Cermaq
NRS Finnmark
Salmar Nord AS
Lerøy Aurora AS

Lokasjoner
2
1
5
Ikke tallfestet, sertifiserer 4 lokasjoner i Troms
Ikke tallfestet, sertifiserer 5 lokasjoner i Troms

Lerøy Aurora har uttalt mål om å sertifisere alle anlegg innen ASC, og har en pågående prosess
hvor Troms er prioritert. Anleggene i Finnmark planlegges sertifisert, men Lerøy Aurora er en
relativt ny aktør i Finnmark, sammen med Salmar. Selskapene har kjøpt opp anleggene til Villa
Arctic, og har uttalt et mål om først å etablere sine interne rutiner på anleggene, for så å
sertifisere på et senere tidspunkt.

Sertifiseringskrav som kan være relevante for oppdragsgiver
Dokumentet i sin helhet skildrer havbruksnæringen generelt. Det er imidlertid noen elementer
i sertifiseringsordningen ASC som vil være relevant for oppdragsgiver, særlig pkt. 7: å være en
god nabo.
I denne sammenhengen tas det fram et enkelt sett kvalifikasjonsindikatorer i standarden da
det finnes noen absolutte krav for sertifisering som omhandler selskapenes respekt for urfolks
tradisjonelle territorier.
Det henvises for øvrig til vedlegg 4, prinsipp 7; fra side 62.

Utdrag fra standard: Kriteria 7.2 Respekt for urfolks kulturer og tradisjonelle territorier
Indikator
Krav
7.2.1 Bevis på at urfolk ble konsultert som påkrevd av relevante lokale og/eller Ja/
nasjonale lovgivende instanser
dokumentert
7.2.2 Bevis på at anlegget har gjennomført proaktiv konsultasjon med de
Ja/
berørte urfolkssamfunn
dokumentert
7.2.3 Bevis på eksistens av en “protocol agreement”, eller en aktiv prosess med Ja/
å etablere slik avtale med berørte urfolkssamfunn.
dokumentert

13

http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=4&iids=204&lng=1
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2.7 Andre sertifiseringsordninger mv.
Havbruksnæringen posisjonerer sine produkter i ulike markeder blant annet ved å sertifisere
produkt og produksjon i ulike sertifiseringsordninger. De mest relevante, sekundære
ordningene er listet under.









Naturland
The Soil Association
Freedom Food
The Organic Food Federation
Protected Geographic Indication
SSPO
BAP
Friend of the Sea

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Kart: havbrukslokasjoner i Finnmark- 6 stk.
Liste over akvakulturlokaliteter og tillatelser i Finnmark inkl. eierskap
Global G.A.P. booklet
ASC Salmon Standard
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Kvalsund – Hammerfest
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