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Hva er Aquaculture Council Stewardship? 

Aquaculture Stewardship Council ble stiftet 
som en uavhengig, not-for-profit organisasjon 
for å få på plass et system for 
havbrukssertifisering globalt. WWF og det 
nederlandske «Sustainable Trade Initiative» 
etablerte i fellesskap sertifiseringen i 2010. 
Miljøstandarder ble utviklet gjennom 
Aquaculture Dialogues, en inkluderende, 
multi-stakeholder prosess.  
 
Foreløpig er globale standarder utviklet for 15 
kommersielt viktige arter. Over 2000 
bidragsytere har deltatt i utviklingen av disse 
standardene ASC kompletterer MSC-merket  
(Marine Stewardship Council) for villfisk. 

 

-Vi ser en mye større rolle for sjømat i den 
globale matproduksjonen i fremtiden. Vi jobber 
kontinuerlig med forbedre oss. Det er svært 
motiverende at 70 % av globale laksenæringen 
har forpliktet seg til å ASC-sertifisere all 
produksjon, sier Aarskog.- Marine Harvest sin 
webside 
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Hvem er de 70% som står bak ASC? 

Oppdrettsselskapene som er del av The Global 
Salmon Initiative (GSI) forplikter seg til 
miljøstandarden Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) innen 2020. ASC er den mest 
omfattende miljøstandarden som eksisterer for 
oppdrettsfisk, og innebærer et strengere 
miljøkrav enn dagens lovverk. 

Totalt representerer de 16 selskapene i denne 
sammenslutningen 70 prosent av verdens 
samlede lakseproduksjon (Acuinova Chile, 
Bakkafrost, Blumar, Cermaq, Compañía 
Pesquera, Camanchaca, Empresas AquaChile, 
Grieg Seafoods, Lerøy Seafood Group, Los 
Fiordos, Marine Harvest, Norway Royal 
Salmon, SalMar, Salmones Multiexport, 
Scottish Sea Farms, The Scottish Salmon 
Company).  

Selskapene vil samarbeide for å nå målet om 
bærekraftig produksjon og ASC- 
miljøsertifisering gjennom å utveksle 
erfaringer og kunnskap. Et slikt samarbeid er 
helt unikt i oppdrettsverden og viser at 
næringen nå selv tar ansvar for langsiktig 
miljømessig bærekraft. 
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Hva jobber ASC for å oppnå 

Troverdighet: Standarder utviklet i 
henhold til ISEAL sine retningslinjer i 
samarbeid med et stort antall 
interessenter. Åpne, vitenskapelig 
baserte målekriterier 

 

Effektivitet: Mineralisering av miljø- 
sosiale effekter av kommersiell 
akvakultur ved å angripe nøkkel 
påvirkningsfaktorer 

 

Verdiøkning: Knytte oppdretteren til 
markedet ved å promotere ansvarlige 
metoder via gjenkjennelig logo. 
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Hvilken arter er med i ASC på dette tidspunktet 

Artene som er med i initiativet i 
skrivende stund er som følger: 

Abalone, bivalver (muslinger, østers, 
blåskjell og kamskjell), cobia, 
ferskvannsørret, pangasius, laks, 
seriola, reker og tilapia. 

 

Disse ble valgt ut på grunn av deres 
potensial for å påvirke sosiale- og 
miljøforhold.  På grunn av 
markedsverdien og hvorvidt arten var i 
internasjonale marked.   
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Hvordan blir kravene i akkrediteringen utformet 

I gjennom forberedelsesprosessen, 
Salmon Aquaculture Dialogue (SAD), 
kom man frem til krav som anses 
vesentlige for lakseoppdrett.  Disse 
kravene, fremsatt i «ASC Salmon 
Standard» er verdier eller 
ytelsesnivåer en må oppnå for å kunne 
vise at en tar løsningene knyttet til et 
krav eller sett med krav på alvor og 
oppnår resultater. 

Hvert krav til oppdretter er basert på: 
problem, prinsipp, kriterier, indikator 
slik det fremgår av bildet her til høyre. 

På neste side listes opp 
grunnprinsippene en må tilfredsstille 
til å oppnå ASC akkreditering. 

07.03.2014 
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Hvordan blir kravene i akkrediteringen utformet 

Prinsipp 1.  Driften må være i tråd med 
alle nasjonale lover og forskrifter som 
gjelder for denne typen produksjon. 

Prinsipp 2. En skal ivareta naturlige 
habitat, lokal artsdiversitet og 
funksjoner i økosystemene 

Prinsipp 3. Ivareta helsen og genetisk 
integritet til lokale populasjoner (dyr) 

Prinsipp 4. Bruk ressurser på en 
miljømessig effektiv og ansvarsfull 
måte 

Prinsipp 5. Kontroller sykdommer og 
parasitter på miljømessig forsvarlig 
måte 

Prinsipp 6. Utviklingen og driften av 
oppdrettsanleggene skal ivareta 
sosiale forhold 

Prinsipp 7.  Vær en god nabo og bevist 
medborger 
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Hvordan blir en oppdretter ASC akkreditert 

For å bli akkreditert må en oppdretter 
ansette et akkrediteringsselskap 
godkjent av ASI GmbH. 

Det er DNV GL som har stått for 
sertifiseringen i Norge. 

Akkrediteringen inkluderer årlige 
evalueringer av akkrediterings-
selskapene og de revisjonene de 
gjennomfører. 

Logoen til ASC sikrer i sin tur at fisken 
fra en ASC akkreditert produsent 
selges i gjennom selskap som er i stand 
til å sørge for komplett sporbarhet fra 
anlegg til butikkhylle.  Slik kan 
sluttkjøper være sikker på at fisken 
som blir kjøpt faktisk er ASC godkjent.  
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Hvordan påvirker dette oss ! 

ASC Standarden påvirker oss ved at en 
ikke har lov å foreta spyling hvis en har 
påført nota kobberholdige produkter 
de siste 18 månedene – eller at noten 
ikke har vært spylt eller renset på en 
landbasert service stasjon siden siste 
impregnering (hvis det er mindre en 18 
måneder siden impregnering).  

Hvis en not er blitt påført kobber-
holdige midler for mer en 18 måneder 
siden, eller er blitt renset på en 
landbasert servicestasjon siden siste 
impregnering er noten å anse som 
kobberfri under standarden. 

 

I møte med Marine Harvest tidligere i 
år ble det understreket at selskapet 
ønsker seg vekk fra kobberholdige 
produkter innen 2017. 

For andre selskaper kan dette bety at 
så lenge som nota må spyles er ikke 
kobberholdige antigroeprodukter 
aktuelle. 


