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• Om WWF

• Havbruk i dag

• Næringens veivalg

• Hvorfor sertifisere

• Hva er ASC og hvorfor er det viktig

• Forventninger til næringen i 2020

Agenda
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KORT OM WWF 

WWF er tilstede i 
over100 land, på
5 kontinenter

+100

WWF ble grunnlagt 
i 1961

1961

WWF har over
5,000 ansatte på 
verdensbasis

+5,000

WWF har over
5 millioner støttespillere

+5M

Photo: © NASA
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Vårt fotavtrykk øker

I 2050 vil vi trenge tre planeter
- om utviklingen fortsetter som nå
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Vårt mål er krystallklart - et levende hav, 
en blomstrende industri og fornybare næringer!

Photo: Jill Matsuyama
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• Vedens beste 
sjømatnasjon

• Laks
• Marine arter
• Skjell
• Kronglete forvaltning
• Tilgjengelige lovverk ikke 

benytta
- føre-var-prinsipp

• Oppkjøp

Dagens havbruk 

• Direkte utslipp (bunn og 
vannmiljø)

• Overføring villfisk 
(lakselus og sykdommer)

• Rømming
• Laksebestander truet

- lakselus
• Beslaglegger areal

Miljøpåvirkninger

• Miljø
• Areal
• Omdømme
• Tilgang på ressurser
• Konkurranse laks 

(Chile)
• Konkurranse annen 

sjømat
• Behov for aktiv 

forvaltning

Utfordringer

• Bærekraftig
• Manglende sonestruktur
• Kunnskapshull

- flere indikatorer
• Fordele seg langs kysten
• Alternative (protein- og 

olje-) kilder
• Grønne konsesjoner
• HAV 21
• Miljøsertifiseringer

Vekst ?
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…dere gjør

…små valgene

Summen…

…og bedriften gjør

…av de mange



Samarbeid er en del av løsningen!
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Hvordan vi investerer betyr noe!
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Verdensledende i en vanskelige næring

85% er verdens fiskebestander er 
maksimalt utnyttet, overbeskattet, 
kollapset eller under gjenoppbygging, 
men Norge har sertifisert mer enn 75 
% av fiskeriene våre – miljøleder! 
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Troverdiget er nøkkelen
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Tekmar 4 December 2013 - 12

Sammen setter vi 
bærekraftig laks på 
menyen 



4 December 2013 - 13

IKEA vil kun selge
ASC sertfisert laks i
2016  

Marine Harvest skal bli 
100 % ASC sertifisert 
innen 2020 

Tekmar



Hva er egentlig ASC? 

• Hva er det som er nytt? 

• Målbare krav til påvirkningsfaktorene (som
f.eks lus, rømming, fiskefôr)

• Bærekraftig produksjon i alle ledd

• Økonomisk bærekraftig for industrien

• WWF har hatt en nøkkelrolle og vil fortsette

+15%
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Aquaculture Stewardship Council

• En global standard  - minimere negative 
miljø- og sosiale effekter fra opprett

• Over 2,200 deltakere vært involvert i 
prosessen – dekker 13 produkter

• Tredje-parts sertifisering som sikrer 
troverdighet og full åpenhet

• Gir forbrukere og innkjøpere makt til å 
velge dokumentert bærekraftige 
oppdrettsprodukter

+15%
Information descriptor

Can appear below
the numbers 
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ASC om lakselus

+15%
Information descriptor

Can appear below
the numbers 
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• Følger +/- lakselusforskriften

• Krav til ABM-skjema
- alle skal med, 

alle hunnlus telles

• Indeks for parasittbehandlinger



ASC og andre forhold

+15%
Information descriptor

Can appear below
the numbers 
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• I samsvar med nasjonale krav og 
reguleringer

• Ivareta naturlige habitat, lokal biodiversitet 
og økosystem

• Beskyttelse av helse og genetisk integritet 
til ville populasjoner

• Bruk av ressurser på en miljømessig og 
ansvarlig måte

• Utvikle og drive anlegg på en sosial 
forsvarlig måte

• Godt naboskap og en god 
samfunnsborger



Fiskefôr

+15%
Information descriptor

Can appear below
the numbers 
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• Marine oljer

• Peru

• Ansjoveta

• Krill

• Alle råvarer MSC-sertifisert 

• Hva nå ??



• 582 produkter
• 240 CoC leverandører
• 24 land har godkjente ASC-produkter
• 30 panga anlegg (5 underveis)
• 24 tilapia anlegg (3 underveis)
• Laks 3 underveis
• Akkrediterte sertifiseringsorgan:

- 19 ASC CoC revisjoner
- 3 ASC anleggsrevisjoner

ASC i tall pr oktober 2013
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Halleluja – er ASC 
løsningen på alt??

• Sikker vei mot bærekraftig produksjon

• Dokumentasjon og åpenhet gir trygghet

• Viktig med strengere miljøregelverk

• Avhenger av ny teknologi

Information descriptor
Can appear below

the numbers 
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Eliteoppdretteren i 2020 

• Har redusert svinnet

• Lavere forbruk av ville fiskeressurser i fôret og strenge miljøkrav på 

alle råvarer 

• Redusert energiforbruk i drift og produksjon

• Fisken er merket

• Er sertifisert

• Er en del av sonestruktur

• Er forvaltet med hyppige kontroller og bruk av strenge sanksjoner

• Mer aktiv bruk av sonestrukturer

Tekmar
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Eliteoppdretteren i 2020 

• Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet setter sammen et 
sterkt og klart miljøregelver

- Større oppdrettsfrie områder basert på faglige tilrådninger  
• Grenseverdier som tar hensyn til den samlede miljø-

påvirkningen i et område

• Bruker best mulig tilgjengelig teknologi og  

satsing på teknologi for lukkede systemer

• Øke forskningen på kommersielt bruk av steril  

oppdrettsfisk

Tekmar
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Våg å tenke nytt!

Takk for oppmerksomheten
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